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Suvelugemist: 
pakendilektüür

Mäletan, kuidas rõõmustasin, 
kui väikese külapoe riiu-
list leidsin ühe tervisliku 

magusa toote – kaeraküpsisepaki. Pojal 
oli just imelik lööve kehale ilmunud 
ja seetõttu vältisin igaks juhuks kõiki 
kunstlikke toiduaineid. Kange taht-
mine oli magusat süüa, nagu vahel ikka 
tekib isu ja pole aega ise küpsetada. 
Nähes punast kaeraküpsiste karpi 
kommileti ülemisel riiulil, täheldasin 
juba kaugelt, et see on see, mida vaja. 
Küpsisetootja paistis tervisesõbralik: 
karbile oli joonistatud kolm rohelist 
„linnukest”, ja kiri ütles: no artificial 
colours (kunstlike värvaineteta)! No 
preservatives! (Säilitusaineteta!) Natural 
flavours! (Looduslikud lõhnaained!) See 
toode sobis mulle! Ostsin ära, panin 
kotti koos piima ja leivaga ning läksin 
koju. Imestasin küll, et tervisetoote 
kohta oli karp odav, aga olgu.

Õhtul kodus kaerakäkke krõbistades 
ja teed limpsides võtsin miskipärast 
paki uuesti kätte ja asusin uurima: mis 
looduslikud lõhnaained need on, mida 
kaanel reklaamiti. Kuid pilk jäi hoopis 
muule: avastasin neetult pika nime-
kirja ainetest kaane tagaküljel. Appi! 
Kust kõik need E-d siia said? Küpsi-
sepuru jäi kurku: no kuidas-kuidas-
kuidas? Ostsin ju tervisetoote? Uurisin 
lähemalt ja nentisin: ei, valetatud 

mulle pole – säilitusaineid, kunstlikke 
lõhnaaineid ja värvaineid siin tõepoo-
lest pole, aga olin unustanud, et kaanel 
osutatud kolme kategooria alla ei 
mahu näiteks maitseained, paksenda-
jad, stabilisaatorid ja muu selline. Täp-
selt need selle E-ainete rea moodus-
tasidki. Uhh! … Olin üsna kohkunud. 
Tähendab, kui ostan toote „säilitusaine-
teta” – nagu praegusel ajal on kirjas pal-
judel mahlapakkidel näiteks – võib seal 
sees peituda mustmiljon stabilisaatorit, 
maitseainet, värvainet jne … Kas silte 
üldse usaldada ei saa? Pealtnäha kolme 
hüüumärgiga kaeraküpsisekarbikaas 
tundus ju olevat tootja abikäsi ostjale, 
kes otsib tervislikku toodet.

„Looduslik” kaanel ei pruugi 
tähendada mitte midagi. Nagu võite 
lugeda Gunnel Koba artiklist lk 62, 
on nii väga paljude toodetega. Kui 
tootes on välditud kunstlikke lõhnaai-
neid, võib seal ikkagi olla kunstlikke 
säilitusaineid. Kui pole säilitusaineid 
ja kunstlikke värve ega paksendajaid, 
on seal tingimata suhkruasendaja. Ja 
minu lemmikvariant: kui toode on 
„looduslike lõhna- ja värvainetega”, 
siis ei tähenda see, et tootes poleks 
kunstlikke maitseaineid, kaasa arvatud 
kurikuulsat lisaainet E621. Lihtsalt 
teadmiseks.

Loodusesõbra toimetus Juhtkiri
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Põimukuu ja sügiskuu looduses

Arne Ader
Autori fotod

Vooremaa kaguservas kasvav 
Vedu ohvripärn seisaks otsekui 
kahel jalal – puu on seest õõnes, 
lõhestunud ja osaliselt põlenud. 
Praegu tähistab see auväärne 
pärnapuu kunagist matmispaika 
ja võib-olla on siin asunud 
muistne hiis.

Sangaste rukki pikad kõrred 
hoiavad kaardu nagu ritsikatundlad. 

Väekas leivavili suudab sirguda 
põllumehest pikemaks! Krahv 
Friedrich Georg Magnus Bergi 

aretatud rukkisort on jätnud krahvi 
nime ajalukku ja tema elutöö 

Eestimaa põldudele.
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Käbihein mõõdab suveaega: ring ringi haaval 
kulgeb tema õitsemine alt üles. Kui lõpuks 
närtsivad ja langevad käbiheina ülemised õied, 
meenutab küpsev vilikond käbi.

Pisikesed siilid saavad emapiima umbes 
poolteist kuud. Pärast seda tuleb neil 
iseseisvalt eluga hakkama saada.

Tundrarüdide rändesalk puhkab mererannas. Väljaspool 
pesitsusaega ollakse seltsingulised – koos lennatakse, koos 
otsitakse toitu ja koos ka puhatakse. Lindude tume kõhualune 
viitab suvisele ajale – sügisel läbi rändavatel tundrarüdidel 
must kõhulaik puudub.

4  põimukuu/sügiskuu 2013  loodusesõber autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Midagi eriliselt 
pehmet: 
kassiristiku-aas 
Mohni rannas.

Raudkullipojad söövad hommikueinet. Kulliemand tükeldab noort rästast, 
mille on püüdnud tema kaasa. Jahil käiv isalind ise pesale ei kipu – saagi 
annab ta emalinnule üle pesa lähedal asuval tüükal.

Meriristid ehk 
millimallikad on 
tulnud madalasse 
mereranda sigima. 
Nende läbipaistvates 
kummikutes 
torkavad silma 
hobuserauakujulised 
sugunäärmed, 
mis moodustavad 
neljakaupa koos 
omanäolise risti. 
Emasloomade ristid 
on lillakasroosad, 
isasloomade omad 
valkjad.
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Sõnumeid meilt

Maausulised said hiies lõkke 
tegemise eest trahvi
Pärnakuu keskel määras keskkonna-
inspektsioon Maausuliste Viru Kojale 
enam kui pool aastat kestnud uurimise 
tulemusel sajaeurose trahvi palvuse 
ajal hiies lõkke süütamise eest.

Avalikkuses vastakaid reaktsioone 
tekitanud vaidlus sai alguse eelmisel 
aasta 28. porikuu päeval, mil Viru 
Koda korraldas Virumaal Ebavere 
maastikukaitsealal asuval hiiemäel 
hingedeaja püha. Palvuse tarbeks 
süüdati siis mäe kaugemas eraldatud 
osas ajaloolisi tavasid järgides ka kaks 
väikest lõket.

Kaitsealal lõkke süütamise asjus 
ametliku uurimise alustamise järel 
saatsid maasulised nii Väike-Maarja 
vallavalitusele kui ka keskkonna-
inspektsioonile märgukirja, milles 
nentisid, et ametiisikute reageerin-
gud hiiemäel toimunud palvusele on 
liialdatud ning on käsitletavad usulise 
tagakiusamisena.

Leili Tuul keskkonnainspektsioo-
nist selgitas pärast karistusotsuse 
avalikustamist, et tüli tekitanud lõket 
oli tehtud Ebavere maastikukaitsealal, 
riigimetsas, selleks mitte ette nähtud, 
ette valmistamata ja tähistamata 
kohas ning selleks puudus kaitseala 
valitseja ja maaomaniku ehk RMK 
nõusolek. „Keskkonnainspektsioon 

kontrollib looduskaitsenõuete 
täitmist ning sõltumata usulisest 
maailmavaatest kehtib looduskaitse-
seadus kõigile kaitsealal viibijatele 
ühtmoodi,” sõnas Tuul. 

Koda inspektsiooni otsust ei 
vaidlustanud ning maksis trahvi ära. 
„Samas oleme jätkuvalt imestunud 
ja jahmunud, et hiiepühal lõkke 
tegemine kui meie põliskultuuri ühe 
haruldase ja ohustatud kombetalituse 
täitmine on Eesti Vabariigi silmis 
õigusrikkumine, mida tuleb kohe 
esimesel korral karistada,” nentis 
Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik. 
Selle järel tegid taara- ja maausulised 
keskkonnaminister Keit Pentus-
Rosimannusele ametliku ettepaneku 
seadused üle vaadata. „Et vältida 
edaspidi Ebavere juhtumi sarnaseid 
arusaamatusi ja tagada maausuliste 
kombetalituste täitmise seaduslikkus, 
oleks hädavajalik vaadata üle Eesti 
Vabariigi õigusaktid, mis takistavad 
pärimuslike kombetalituste täitmist 
pühakohtades,“ ütles Kaasik, märki-
des, et maausulised on nii Ebaveres 
kui ka kõigil varasematel kordadel 
süüdanud hiiepühadel lõkke kindlas 
teadmises, et see on seadusekuulekas 
tegevus. 

Ulvar Käärt

Kalurid õlitasid 
kormoranimune 
kaheksas 
koloonias
Juba 2011. aastal alanud kormoranide 
arvukuse ohjamise raames käis MTÜ 
Eesti Kalapüüdjate Ühing sel kevadel 
kormoranimune õlitamas ühtekokku 
kaheksas koloonias.

Ühingu esindaja Tiiu Kupp tõi välja, 
et kolooniad, mida kalurid keskkonna-
ameti spetsialistide saatel külastasid, 
olid Vulligrunn ja Bjärgrunne Harju-
maal, Kakralaid, Kakrarahu ja Suur-
kuiv Hiiumaal, Hülgerahu Läänemaal 
ning Tuudinasv ja Kerjurahu Saare 
maakonnas.

Kuppi kinnitusel õlitati tänavu kor-
moranide pesades mune esimest korda 
lehekuu algul ning teistkordselt seitse 
kuni kümme päeva hiljem. Seejuures 
oli kasutatud õlile lisatud spetsiaal-
set sinist värvi. „Keskkonnaameti 
spetsialistid koondasid kõik andmed 
kormoranide kolooniates nähtu ning 
loetud pesade ja munade arvu kohta nii 
esimese kui ka teise õlitamise korral,” 
viitas Kupp ja lisas, et tänavuse õlita-
mise tulemused peaksid kokkuvõetud 
saama sügiskuus.

Selleks, et kalurid saaksid jätkupro-
jekti raames nii tänavu kui ka järgmi-
sel aastal kormoranimunasid õlitada, 
eraldas Keskkonnainvesteeringute 
Keskus Eesti Kalapüüdjate Ühingule 
mahlakuus ligi 6400 eurot.

Ulvar Käärt
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Sõnumeid meilt

Keskkonnaagentuuri viimasest üle-
vaatest „Ulukiasurkondade seisund ja 
küttimissoovitus 2013” koorub välja 
tõdemus, et lumerohkete talvede 
järel madalseisu kukkunud ning nii 
viimastel aastatel suhteliselt harva 
kohatavaks loomaks muutunud mets-
kitsede arvukus on väikesele tõusule 
pööranud.

Ülevaate kohaselt viitavad mets-
kitsede asustustiheduse mullusega 
võrreldes mõningasele suurenemisele 
nii jahimeeste hinnang nende täna-
vusele arvukusele kui ka ruutloen-
duse tulemused.

Kuigi metskitsede hulk on pisitasa 
suurenema hakanud, on nende 
arvukus siiski jätkuvalt viimaste aas-
takümnete madalaimal tasemel. Võr-
reldes viimase arvukuse kõrgajaga 
aastail 2007–2009, on jälgede järgi 
metskitsi praegu meie metsades lausa 
neli korda vähem. Samas on ühes 
metskitsede arvukuse vähenemisega 

ka meie ilvesepopulatsioon aastaküm-
nete madalaimale tasemele langenud. 
Et toitumisvõimalus on kehv, on ka 
metsadesse ilveseid vähem juurde 
tulnud. „Seetõttu tuleks praeguses 
olukorras soosida metskitse arvukuse 
jätkuvat kasvu ning küttida valdavalt 
suhteliselt tagasihoidlikult,” märgi-
vad mahuka ulukiülevaate koostanud 
Peep Männil ja Rauno Veeroja.

Ulvar Käärt

Ahjukütmist ei 
keelata
Pärast juuni alguses Brüsselis toimu-
nud rohelist nädalat hakkas Eesti mee-
dias levima jutt, et edaspidi keelatakse 
ahju kütta. Keskkonnaministeerium 
üllitas seetõttu 14. pärnakuul järgneva 
kommentaari: „Euroopa Komisjonis on 
õhukvaliteedi teema praegu päeva-
korral ning nad soovivad aasta teises 
pooles välja tulla ettepanekutega 
õhusaaste vähendamiseks.

Eelmisel nädalal Brüsselis toimunud 
konverentsil Green Week arutati /.../ 
võimalusi õhukvaliteedi hoidmiseks, 
mille keskmeks ei olnud kitsalt ahjukütte 
keelustamine, vaid õhukvaliteet laiemalt.

Eestis on ahjude ja sauna kütmine 
osa kodusest kultuurist. Viimasel kahel 
päeval on Eesti meedias levinud info 
ahjukütte keelustamise kohta, kuid 
seda ei plaanita keelata.

Õhukvaliteedi seisukohalt on parem 
see, kui kodustes ahjudes kasutada 
kuiva puitu. Niiske puidu kasutami-
sel tekib märkimisväärselt rohkem 
saasteaineid ning põlemisprotsess ei 
ole täielik. Lisaks läheb osa soojusest 
raisku – see kulub puidus oleva niis-
kuse kuivatamisele.

Kindlasti ei tohiks kodustes ahjudes 
põletada pakendeid, kilet, plasti või 
muid jäätmeid, sest selliste materjalide 
põlemisel võivad tekkida mitmesugu-
sed püsivad saasteained, mis võivad 
olla ohtlikud.”

Keskkonnaministeerium/ 
Loodusajakiri

suitsu- ja räästapääsukese – arvukuse 
ja pesitsustulemuste kohta kõikjalt üle 
Eesti.

2011. aasta ja 2012. aasta loenduste 
tulemustest selgus, et meie pääsu-
keste tiib ei löö mitte igal pool Eestis 
hästi ning nende arvukus ja pesitsus-
edukus on paarikümne aasta jooksul 
vähenenud. Et hõlbustada vaatluste 
sisestamisi, on EOÜ valmis teinud uue 
veebiankeedi koos kaardirakendu-
sega (http://www.eoy.ee/paasuke/), 
kuhu on imelihtne andmeid sisestada. 
Endiselt on võimalik ankeet ka välja 
printida või täita elektroonselt.

2012. aastal vaatles oma kodukoha 
pääsukesi 150 inimest, kes andsid 
infot ligi 300 pääsupaari pesitsemise 
kohta.

EOÜ
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Metskitsede arvukus hakkas 
lõpuks kasvama

Linnusõbrad loendavad taas 
pääsukesi

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) kutsub 
ka sel aastal kõiki osalema Kodukoha 
pääsukeste loendusel. Selle eesmärk 
on saada laialdast teavet meie kahe 
savipesades pesitseva pääsukese –  
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Sõnumeid mujalt

Ameerika Ühendriikides tuntud loo-
duskaitsja Tim DeChristopher pääses 
tänavu mahlakuus vangist, pärast 
21 kuud. Nüüdseks on ta muutunud 
kohalikuks kodanikuallumatuse võrd-
kujuks. Mida see noor mees siis tegi, et 
vanglasse sattus?

On 2008. aasta jõulukuu Ameerika 
Ühendriikides, mil president Geogre W. 
Bush istub Washingtonis Valges Majas 
oma ametiaja viimaseid nädalaid. 
Samal ajal korraldatakse Utah’ osariigis 
kiirkorras oksjon, mille käigus läheb 
enampakkumisele ühtekokku 150 000 
aakril maaliliste kanjonite ja puna-
kivikaljudega alal maagaasi ja nafta 
ammutamise õigused. See on maatükk, 
kus 27aastasele Tim DeChristopherile 
meeldib matkamas käia.

Suurfirmade kõrval läheb oksjo-
nile uljalt pakkumisi tegema ka Tim 
DeChristopher, rühmituse Rahumeelne 
Ülestõus üks asutajaid. Ta asub kohe 
teisi kohaletulnud pakkujaid üle trum-
pama. Tõstes agaralt talle kätte antud 
oksjonisaua, millel seisab „Pakkuja nr 
70”, õnnestub tal 1,8 miljoni dollariga 
võita enda nimele õigus neljateist-
kümne maatüki rendilepingule. Mui-
dugi raha ega ka vähimat kavatsust tal 
gaasi- ja naftahaide nina eest napsatud 
enam kui 22 000 aakri välja lunas-
tamiseks loomlikult pole. Ent seda 
veel ei teata ja kui teada saadakse, on 
oksjon läbi. Utah’ osariigis kavandatud 

Pärnakuus Kanadas Ottawas peetud 
maailma suurima looduskaitseor-
ganisatsioonide võrgustiku BirdLife 
maailmakongressil esitleti raportit 
State of the world’s birds: indicators for 
our changing world („Maailma lindude 
seisund: meie muutuva maailma 
indikaatorid”). Dokumendi põhisõnum 
kinnitab, et lindude allakäik kogu 
maailmas annab tunnistust maakera 

keskkonna kiirest halvenemisest, mis 
mõjutab kõiki elusolendeid, inimene 
kaasa arvatud. Samas viitab raport, et 
olukorda saab parandada suhteliselt 
väikeste kulutustega.

Paljud linnuliigid on jõudnud 
huku servale, paljude teiste arvukus 
kahaneb väga kiiresti. Kaks põhi-
list allakäigu põhjust on elupaikade 
häving ja halvenemine, suurel määral 

põllumajanduse tõttu, ning invasiiv-
sed võõrliigid. Lindude seisund pee-
geldab kontsentreeritud kujul kogu 
looduse seisundit.

BirdLife on välja valinud kõige 
olulisemad loodusalad, mida nimeta-
takse tähtsateks linnu- ja elurikkuse 
aladeks, ingliskeelse lühendiga IBA. 
Kokku on neid koos hiljuti lisandunud 
mereliste IBAdega üle 12 000. Paraku 

Saasteained 
ohustavad 
ikoonilist lindu
Kanada linnukaitsjad väidavad pika-
ajalise uuringu kokkuvõtteile toetudes, 
et sealse looduse ühe armastatuima 
sümboli jääkauri (Gavia immer) tulevik 
on tume.

Alates 1992. aastast on täheldatud 
sigimisedukuse tähelepanuväärset 
allakäiku. Süüdlaseks peetakse fossiil-
kütuste põlemisel, olgu siis söeküttega 
jõujaamades või automootoreis, tekki-
vat elavhõbedat ja happevihmu. Toi-
duahelas kõrgel kohal paiknevad kaurid 
on järvede tervise ja saastetaseme 
otsesed indikaatorid. Vee suur elav-
hõbedasisaldus muudab linnud loiuks; 
nad kulutavad vähem aega selleks, et 
poegadele toitu otsida või pesitsuster-
ritooriumi kaitsta. Kauriprogramm on 
üks nn kodanikuteaduse näiteid: 3000 
osalenu seas on linnukaitsjate ja Kanada 
linnu-uurimisühingu BSC liikmete kõr-
val rohkesti tavainimesi. 

Kanadas pesitseb 95 protsenti liigi 
maailma asurkonnast.

BirdLife
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Linnud näitavad maailma ohte ja võimalusi

Goblin Valley kaitseala.

Keskkonnaaktivist sai trellide 
tagant välja

naftapuurimistele vastupanuliikumise 
algatanud keskkonnaaktivistist noorel 
mehel on õnnestunud oksjon enneole-
matul moel farsiks muuta.

Kohe, kui võimuesindajad 
DeChristopheri petuaktsiooni 
läbi näevad, arreteeritakse ta 
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Sõnumeid mujalt

tõsiasjale, et Bush juuniori järel 
riigiohjad üle võtnud Barack Obama 
administratsioon kurikuulsa oksjoni 
tulemused vahepeal paljuski tühistas.

DeChristopherist sai oma pretse-
denditu teo tõttu juba kohtuvaidluse 
ajal kuulsus. Ajaks, mil ta jooksva aasta 
mahlakuus pärast 21 kuud lõpuks 
vanglast vabanes, oli ta muutunud juba 
omamoodi kodanikuallumatuse võrd-
kujuks, keda massid imetlevad.

DeChristopher ütleb, et talle 
määratud karistus oli ebaõiglane ning 
selle taga oli tehnilistesse pisiasjadesse 
takerduv ning kellegi huvides tegut-
sev õigussüsteem. Enda sõnul soovis 
ta oksjonil katteta pakkumisi tehes 
kaitsta ühte oma lemmikmaastikku.

Kohe pärast vabanemist rääkis ta 
Utah osariigi häälekandjale The Salt 
Lake Tribune, et soovib minna Canyon-
landi rahvuspargi lähistele jäävasse 
Cataracti kanjonisse parvetama ning 
USA ja Kanada piirile Voyageursi rah-
vuspargi vetele kanuutama. „Mul tuleb 
tore suvi ja pärast seda on mul plaanis 
kolida Bostonisse ning astuda Harvardi 
usuteaduste kooli,” kinnitas DeChris-
topher ajakirjanikele.

Mullu linastus Beth ja Georg Gage’i 
juhatuse all valminud DeChristopherist 
pajatav ning üle ilma laineid löönud 
dokumentaalfilm „Bidder 70” ehk 
„Pakkuja nr 70”.

Ulvar Käärt

Veebiajakirjas PLOS ONE äsja ilmu-
nud artiklis kinnitavad Nottinghami 
ülikooli teadlased, et neonikotinoidide 
hulka kuuluvad pestitsiidid põhjus-
tavad üliväikesteski kogustes olulisi 
muutusi mesilaste geenides.

Kõnealune uuring keskendus 
esmajoones imidaklopriidile ja see 
tehti „realistlikes välitingimustes”. 
Leiti, et pestitsiid kahjustas teatavaid 
mesilaste geene juba siis, kui kont-
sentratsioon on kaks miljardikku. 
See aine vähendab vastsete võimalusi 
areneda valmikuks. Imidaklopriidiga 
kokku puutunud vastsed võivad küll 
kasvada ja edasi areneda, aga see on 
pärsitud ning lisastressorite – kahju-
rid, haigused, halb ilm – korral võib 
areng sootuks peatuda. Samalaadseid 
muutusi on neonikotinoidide toime 
kohta varem täheldatud ka tuntud 
laboriputukal äädikakärbsel.

Meenutame, et imidaklopriid on 
üks kolmest neonikotinoidist (peale 
selle klotianidiin ja tiametoksaam), 
mille tarvitust Euroopa Komisjon oma 
24. lehekuul vastu võetud määru-
sega piiras. Piirang jõustub tänavu 
1. jõulukuul. USAs ja paljudes teistes 
riikides pole selliseid piiranguid siiani 
kehtestatud.

planetsave.com/Loodusajakiri

vaid 28% neist hõlmavad looduskait-
sealad. Et kõik IBAd saaksid vajaliku 
tõhususega majandatud ja kaitstud, 
oleks vaja 57,8 miljardit dollarit aastas. 
Kui lisada raha, mida vajatakse selleks, 
et parandada ohustatud liikide seisun-
dit, on üldine rahavajadus 80 miljardit. 
Summa võib tunduda hiiglaslik, aga 
võrreldes valitsuste eelarvetega pole 
see midagi erilist. Pealegi kinnitab 
BirdLife’i teadus-, teabe- ja poliitikadi-
rektor Leon Bennun, et seda summat ei 
maksa vaadata kui arve tasumist, vaid 

kui investeeringut: looduskaitse toob 
majanduskasu teenuste ja hüvedena, 
olgu neiks siis kliimamuutuste leeven-
dus või viljade tolmeldamine.

Raport toob esile positiivseid näi-
teid: mõnigi liik on suudetud tõhusaid 
meetmeid rakendades hukuohu servalt 
päästa, taastatud on terve hulk elu-
paiku. Bennuni sõnul on nende tööde 
tulemus rikkam ja tervem maailm, 
milles säilib mitmekesisus ja ilu.

BirdLife/Loodusajakiri
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Tim DeChristopher 2011. aasta 
heinakuus enne vanglasse saatmist.

Mesilaste tolmeldatud taimedelt 
saadav toit hõlmab meie menüüst 
tubli kolmandiku.

Neonikotinoidid 
rikuvad geene

kriminaalkurjategijana ning alguse 
saab pikk kohtusaaga. Ligi kolm aastat 
kestnud vaidluse järel mõistetakse ta 
valepakkumises süüdi ja saadetakse 
2011. aasta heinakuus karistuseks föde-
raalvangla trellide taha. Seda vaatama 
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Kollased aknad 
siiski tulid …
20. pärnakuul avati Tartus projekt „Elu 
kahe maailma piiril”, mille raames on 
Lõuna-Eestisse paigutatud National 
Geographicu kollased aknad.

Projekti rahvusvahelise partnerina 
on kaasatud Holland, kus tuleval suvel 
hakkavad kollased aknad juhtima 
külastajate tähelepanu UNESCO 
maailmapärandi nimistusse kantud 
paikadele.

Koostööprojekti on algatanud 
Lõuna-Eesti Leader’i tegevusgrupid. 
Partnerina on kaasatud turismiaren-
dajad, ajakiri National Geographic 
Eesti ning Valga, Mustvee ja Tartu 
linn.

Kollaste akende asukohad on Tar-
tumaal Tartu Raekoja plats, Alatskivi 
loss, Saadjärv, Tõravere observatoo-
rium ning Järvselja ürgmets; Val-
gamaal Valga linn, Barclay de Tolly 
mausoleum, Sangaste loss, Otepää 
kirik ja linnamägi ning Lüllemäe; 

... loodetavasti mitte kauaks
Mind vaevab süütunne. Kui talvel tulid 
esimesed teated, et Tartumaa arendus-
seltsi eestvõttel hakatakse Lõuna-Ees-
tisse paigaldama „National Geograp-
hicu kollased aknaid”, piirdusin vaid 
kommentaariga 18. südakuul  Uudis-
tajas (www.loodusajakiri.ee/uudis-
taja-18-01-2013/). Kirjutasin tookord:

Ei salga, et mulle on see mõte olnud algu-
sest peale vastukarva. Kaldusin küll arvama, 
et see vastumeelsus võib tuleneda vanurile 
omasest tagurlikkusest. Aga nüüd olen 
sattunud sel teemal juttu ajama päris mitme 
hoopis noorema loodusest lugu pidava 
inimesega ja oma üllatuseks pole mu jutu-
kaaslaseks juhtunud veel kedagi, kellele see 
mõte meeldiks. Ikka on arvatud samamoodi 
nagu mina: milleks on vaja mingi tehisjura-
kaga maastikku muuta. Nii ma siis tasapisi 
loodangi, et ehk jääb plaan siiski katki.

Paraku sain pärnakuul teada, et neil 
lootustel pole määratud täituda:  

4. pärnakuul tuli mulle vahendaja kaudu 
ettepanek aidata akende juurde tekste 
kirjutada. Ütlesin muidugi resoluutselt 
ära, aga ühtlasi oli ka selge, et rong on 
läinud ja juba hilja on hakata tõesti selle 
rumaluse vastu võitlema. Ja 20. pärna-
kuul avatigi mu armsas kodulinnas Tar-
tus tähtsate isikute juuresolekul projekti 
„Elu kahe maailma piiril” esimene aken.

Mind ei huvita eriti, kes täpselt selle 
idee n-ö maale tõi; kuuldavasti tulnud 
see Hollandist. See, kui altid me oleme 
igasuguseid välismaiseid kummalisusi 
omaks võtma, on mind taasiseseisvuse 
ajal ikka hämmastanud. Samuti ei taha 
ma teada, kas see on lihtsalt ühe ajakirja 
kaval, naiivsete abiliste kätega korralda-
tud promoüritus – seda enam, et ma ei 
usu, et need kollased jubedikud ajakir-
jale kuulsust juurde tooksid. Tähtis pole 
minu jaoks seegi, kes aktsiooniga kui 
palju teenib.

Küll huvitab mind kohe väga, kuidas 
selline asi ikkagi võimalik on. Kas sellist 
visuaalset reostust toova mõttetuse 
puhul ei peaks toimuma keskkonna-
mõju hindamine ja avalik arutelu? 
Kas looduskaitsel ja muinsuskaitsel ei 
peaks siin olema põhjust sekkuda, sest 
ilmselgelt on akendega muinsus- ja loo-
dusväärtusi vähendatud? Õnneks siiski 
mitte vast lausa rikutud, sest aknad saab 
loodetavasti eriliste jäävate jälgedeta 
maha võtta.

Huvitav, kui kusagil teisel maal 
tekiks mõte hakata ühe teise ajakirja 
promomise sihiga paigaldama linna-
desse hiigeljänesekõrvu, kas leiduks ka 
siis meil organisatsioon, mis peab oma 
pühaks kohustuseks seada samasugused 
Tallinna Raekoja platsile, Kuressaare 
lossi hoovi või Pärnu Rannahoone 
kõrvale?

Toomas Jüriado

Sõnumeid meilt ja mujalt

Nõndaks

Võrumaal Vastseliina piiskopilinnus, 
Rõuge ürgorg, Urvaste kirik ja Uhtjärv 
ning Obinitsa küla; Põlvamaal Räpina 
ajalooline süda, Podmotsa küla, 

Süvahavva, Eesti maanteemuuseum 
ning Valgesoo raba; Jõgevamaal Peipsi 
järve rand Mustvees. Viljandimaal 
kohta täpsustatakse.
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Vaidlusalustest kollastest akendest esimene avati Tartus Raekoja platsi 
servas.
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Kohtasin kriimu

Päike oli juba kõrgel, kui liugle-
sin ühel veebruarikuu päeval 
suuskadel üle heinamaa. Sõit 

läks maanteeservast üle lageda, raba 
suunas. Seda hetkeni, mil kõrvu kostis 
kaarna kraaksatus. Sellele järgnes kohe 
teine, siis kolmas kõhedust tekitav heli. 
Varasemast teadsin, et kutsele järg-
nedes leian ribadeks kistud korjuse. 
Uudishimu sai võitu.

Paarsada meetrit eemal riivas silma 
erkpunane värvilaik. Häirijale lähene-
des puges hinge värin. Õhuke pulber-
lume kiht jäisel alusel oli tihedalt täis 
pikitud jälgi. Oli suuri ja väikeseid, kuid 
ei ühtegi selget. Külmunud vereprits-
med katsid sätendavat lund. Korjust 
aga ei kusagil. Selle leidmiseks tuli 
järgida kaarnate kutset.

Ei olnud see küll esimene minu 
„leitud” loomakorjus, aga poolnäritud 
elutu keha tekitas õõvastust siiski. 
Maapind kitse jäänuste ümber oli 
kõvaks tambitud. Siin-seal oli valgel 
lumel punaseid ja kollaseid toone ning 
karvatuuste. Käsi ei tõusnud kuidagi 
kaamerat tõstma. Nõrkushetk, mida 
hiljem olen kahetsenud.

Kaarnate kraaksumine viirastus veel 
kõrvus, kui jõudsin rabaservale. Minu 
kõrval lookles Munalaskme oja ja selle 
kaldal üksik rada – suured jäljed oskus-
likult sirgesse ritta sätitud.

Triin Leetmaa
19. veebruar (radokuu) 2011

Kas tegu oli hundiga?
Hundiuurija Peep Männil 
kommenteerib:

Usun küll, et tegemist oli 
hundiga. 2011. aastal oli neid 
ka päris palju, Nissi kanti jagus 
ka. Saan aru, et kits oli lagedal 
alal murtud ja siis metsa vahele 
viidud. Koer seda ei teeks, sööks 
kohapeal. Sirged jäljeread viita-
vad samuti pigem hundile. Tegu 
võis muidugi olla ka ilvesega, 
kes samuti murtud saagi var-
julisemasse kohta tassib. Suure 
isase ilvese jäljed on ka pea sama 
suured kui hundil, jäljerida pole 
küll nii sirge. Oleks korjusest pilt 
ka, võiks rohkem oletada.

Kaarna kutse
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Tõmban fotokoti selga 
ja astun uksest välja. 
Sellel hetkel ei tea ma 
isegi, kuhu lähen või 
mida pildistada tahan, 
aga minna on vaja. Peab 
saama loodusesse, seal 
unustan kõik argised 
tegevused ja tunnen end 
elusana. Õnneks elan 
keset metsa ja igasse 
ilmakaarde jääb raba. 
Ei ole kunagi probleemi, 
kuhu minna. Mõte liigub 
rappa ja sinna suuna 
võtangi. Kohale jõudes 
vaatan ümbrust ja 
kuulatan, liigun vaikselt 
ja seisatan tihti. Tasub 
olla kannatlik, sest 
vaikselt olles sulandud 
paremini loodusesse ning 
hakkad nägema elu enda 
ümber. Ringi tormamine 
ei vii kunagi soovitud 
tulemuseni. Kui just ei 
ole kindel plaan kuhugi 
ruttu välja jõuda.

Pildil kirju puravik. 

Rivo Tarum
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Kas usud seda?
Me kõik oleme ilmselt kuulnud lugu sellest, kuidas 

ilves puu otsas luurab ja siis ohvrile kaela kargab. 

Müüdid ohtlikest ilvestest ja madudest on tegelikult 

aga ise ohtlikud ning ei lase õigel teabel inimesteni 

jõuda. Mis muud, kui müütide peatamiseks peab 

ikka ja jälle neid ümber lükkama – muidu ei oska te 

näiteks karu kohates õigesti tema käitumist mõista. 

Loore Ehrlich

Toome siinkohal ära üldlevi-
numad eksiarvamused Eesti 
looduse kohta. Mõned lood on 

eriti mahlakad.

Müüt 1: talvituvad herilased kait-
sevad pesa raevukalt
Herilased surevad talve tulekul või 
poevad varjulistesse pragudesse peitu, 
aga mitte oma pessa. Seega võib külmal 
ajal pesi julgelt maha võtta ja uurida. 
Kellegi koduks need enam ei ole ega 
selleks ka saa.

Ka hiidsuured herilasepesad on ühe 
hooaja töö. Pesa kasvukiirus oleneb 
ümbritsevatest oludest – kui palju 
jagub süüa ja on suvesooja; pesa mõõ-
dud olenevad ka herilaseliigist.

Müüt 2: karu tõuseb enne ründa-
mist tagajalgadele
Ennast tagajalgadele upitav ott üritab 
kehva nägijana kõrgemalt olukorrast 
paremat ülevaadet saada. Tundes ära 
inimlooma, on lahkumine üldjuhul 
kiire. Teistsuguseks võib olukord 
kujuneda poegadega emakaru kohates. 
Järeltulijaid kaitsev karu ründab aga 
alati loomakombel neljal jalal joostes, 
mitte nagu tsirkuseartist. Ründerel-
vana lähevad käiku hambad. Karu 
eesmärk ei ole tappa, vaid tekitada 
olukord, kust oleks võimalik põgeneda. 
Järelikult on soovitus mängida rün-
naku korral surnut täiesti asjakohane. 
Mõnikord kasutab karu petekat –  

sööstab hirmutamiseks inimese poole, 
aga vahetult enne peatub. Vaatamata 
soovile tuhatnelja põgeneda tuleks 
pärast niisugust etendust eemalduda 
aeglaselt. Värisevail jalul minema 
tormamine võib karus käivitada 
jälitusinstinkti.

Müüt 3: kõik ämblikud on ohtlikult 
mürgised
Tõepoolest on kõik ämblikud mürgi-
sed, kuid seda ainult nendega samas 
kaalukategoorias olevate selgrootute 
jaoks. Inimesele on Eestis elavad ämb-
likud ohutud. Eesti üle viiesajast ämbli-
kuliigist suudavad oma lõugtundlatega 
inimese naha katki hammustada vaid 
niisketes kohtades elav suur tume hunt- 
ämblik ja viimaste aastate tulnukliik, 
musta-kollasetriibuline herilasämblik. 
Loomulikult ei ründa nad inimest, vaid 
lasevad lõuad käiku ainult otsese häda-
ohu korral. Tagajärjeks on hammustus-
koha punetus ja kipitus.

Mujal maailmas elab ka inimesele 
ohtlikult ja isegi surmavalt mürgiseid 
ämblikuliike. Mustast lesest on kuul-
nud ilmselt kõik.

Teadlased vaidlevad ülilevinud ämb-
likukartuse päritolu üle. Üks teooria 
räägib sügavatest evolutsioonilistest 
juurtest: inimesed arenesid piirkon-
nas, kus oli ohtralt surmavalt mürgi-
seid ämblikke ning ellujäämiseks tuli 
õppida neid kartma ja vältima. Teised 
arvavad ämblikukartuse põhinevat 
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aja- ja kultuuriloolistel uskumustel. 
Näiteks peeti ämblikke keskajal muhk-
katku levitajaks.

Kindlasti mängib suurt rolli ka õpi-
tud ämblikukartus. Laps arvab, et kui 
täiskasvanu kardab, ju siis on põhjust, 
ning nii kantakse ämblikuhirmu põl-
vest põlve edasi.

Müüt 4: puuk kukutab end puude-
põõsaste okstelt inimesele
Tegelikult puuk end okstelt ei kukuta, 
sest nii kõrgel ta üldse ei liigugi. Puugi 
võib külge saada rohust, kus ta ootab 
võimalikku kõhutäit rohttaimede 
ladvas, eesmine jalapaar välja siruta-
tud: nii peilib ta esijalgadel asuvate 
meeleorganitega „saagi” saabumist. 
Piisavalt lähedalt möödumise korral 
haagib puuk end ohvri külge ja asub 
verevõtuks sobivat kohta otsima. Hoo-
aja ainuke söögikord kestab võimalusel 
mitu ööpäeva.

Müüt 5: kõrvahark ronib kõrva ja 
sealt edasi ajju
See, et kõrvahark ronib magavale ini-
mesele kõrva ja sealt edasi ennast ajju 
närib, on muljetavaldava ajalooga väga 
laialt levinud uskumus. Juba Rooma 
riigi aegne arst ja loodusteadlane 
Plinius Vanem kirjutas entsüklopeedias 
„Looduslugu” („Naturalis Historia” 
pärineb ligikaudu aastatest 77–79 A. D.), 
kui kõrvahark läheb kõrva, hammustab 
ta selle läbi ja tuleb välja.

Kõrvaharkidele meeldib pugeda 
niisketesse hämaratesse paikadesse 
ja seda kõrvakäigud ka on. Ometi on 
keeruline kujutada ette olukorda, 
milles inimese kõrv ja kõrvahark 
kohtuksid. Kõrvahark on öise eluvii-
siga. Päevavalges redutab ta pragudes 
ja urgetes, liikvele läheb videvikus. 
Seega päeval murul tukkudes kõrva-
harki ei trehva.

Müüt 6: rästik jälitab inimest ees-
märgiga rünnata
Rästik vajab mürki saaklooma halva-
miseks ja enesekaitseks, mitte ini-
mese ründamiseks. Üldjuhul tajub ta 
käimisel tekkivat maa vibreerimist nii 
kaugelt, et on vaateväljalt kadunud 
ammu enne, kui inimene teda märkab. 
Hammustada võib saada vaid juhul, kui 
rästik inimese lähenemise maha magab 
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ja see talle kogemata kas peale astub 
või põgenemistee ära lõikab. Inimest 
jälitama ei asu rästik iialgi. Nii et lood 
mitmemeetriste sööstudega inimese 
poole viskuvatest või rattana veereva-
test rästikutest on puhas ulme, millel 
tegelikkusega mingit pistmist ei ole.

Müüt 7: nahkhiir on verdihkav 
vampiir
Üliteravate hammastega haukab nahk-
hiir pimeduse varjus ohvri naha katki ja 
asub voolavat verd limpsima. Vere hüü-
bimist takistab vampiiri sülg. Õnneks 
juhtuvad need lood kaugel Lõuna-
Ameerikas ja tavaliselt on kannatanuks 
mingi muu loom, mitte inimene.

Eesti suveöödes hääletult lennates 
jahti pidavaid nahkhiiri peljata ei ole 
vaja, nad püüavad putukaid. Mõned 
liigid toimetavad looduslikes elupai-
kades, teisi kohtab sageli ka aedades ja 
parkides, osa sööb meelsasti laternate 
ümber tiirutavaid ööputukaid.

On olnud juhuseid, kus nahkhiir 
on takerdunud inimese kohevatesse 
juustesse. Neil kordadel pole tegemist 
mitte rünnakuga, vaid navigeerimis-
veaga – nahkhiire ultrahelihäälitsused 
ei põrku soengult tagasi ja kajalokat-
siooniaparaat veab alt.

Müüt 8: ilves ründab inimest puu-
võrast turja karates
Ilves inimest ei ründa ja oma saakloomi 
püüab ta ainult maapinnalt. Kui jaht 
mõne sööstuga ei õnnestu, jääb see 
katki, kuna ilves kõhutäit taga ajama 
ei hakka. Puu otsa ronib ilves eelkõige 
ohu korral, näiteks jahikoerte eest.

Loomult ettevaatlik ilves on samas 
ka väga uudishimulik ja mõnikord 
võib kummalise tunde taga, et keegi 
justkui jälgib eemalt, olla ilvese silma-
paar. Veel kord – see on põnevusest. 
Kurjad plaanid ilvesel puuduvad. Ta ei 
ründa isegi pesa lähedusse sattunud 
inimest, vaid jätab pojad ja lahkub. 
Ohu möödudes kolib ta pesakonna 
uude kohta.

Müüt 9: näljased hundid murravad 
inimesi
Näljane hundikari inimest piiramas-
ründamas – niisugune mälupilt kuulub 
mitmete inimpõlvede tagusesse aega. 
Viimati murdis marutõvest puutumata 

hunt Eestis inimese poolteist sajandit 
tagasi, surmaga lõppenud marutõbiste 
sute rünnakud jäävad paarikümne 
aasta taha. Praegusel ajal on metsas 
toitu küllaga ning hundijaht on õpeta-
nud neid tarku loomi inimesi kartma ja 
vältima. Samas – olles loomult kiskja – 
ei ole välistatud, et hunt olude muutu-
des kunagi jälle inimese kui saagi vastu 
huvi tundma hakkab.

Müüt 10: Sosnovski karuputk 
kõrvetab
Sosnovski karuputkega kokkupuutu- 

Looduse müütide teemat lah-
kab Eesti Loodusmuuseumis 
(Lai 29a, Tallinn) sügiseni 

avatud näitus „Ohtlik loodus: müü-
did ja tegelikkus”. Lisaks asjatute 
hirmude ja õigustatud kartuste 
paika loodimisele jagatakse seal 
praktilisi teadmisi, kuidas ohu-
olukordi ära tunda ning nendest 
võimalikult valutult välja tulla.

Näitus

misel ei ole tunda midagi. Seepärast 
jääb taime loomust teadmata oht mär-
kamata ja leevendavad võtted õigel ajal 
kasutamata.

Taimes sisalduvad furokumariinid 
muudavad naha ultraviolettkiirte suh-
tes kaitsetuks. Seepärast on Sosnovski 
karuputk eriti ohtlik päikeseliste ilma-
dega. Kergematel juhtudel päädib kon-
takt putkega hilisema naha punetuse, 
kipituse ja tursega. Raskemal puhul 
ilmuvad taimemahlaga kokku puutu-
nud kohtadesse järgmisel päeval või 
hiljemgi vaevaliselt paranevad villid.
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Hirmuga kostitatud 
esimesed karupildid

Tuntud loodusfotograaf 
Remo Savisaar, kel kaa-
meratöö tõttu looduses 
pidevalt võimalike ohusi-
tuatsioonidega arvestada 
tuleb, kirjeldab oma 
esimeste karupiltide (vt 
lk 14–15 )saamislugu.

„Jõudnud metsateele, näis see tühi. 
Vaatasin kinnituseks kummalegi poole 
sihti läbi objektiivi ja märkasin siis lige-
male 300 meetrit eemal kedagi toimeta-
mas. Pidasin teda metsseaks, sest loom 
oli suur ja tumedat värvi. Lähenedes sai 
aga kiiresti selgeks, kellega tegu. See oli 
karu! Minu esimene karu! Ja nagu mõni 
hetk hiljem selgus, oli neid koguni kaks!

Tegin eemalt mõned pildid ja 
mõtlesin, kas need siis jäävadki mu 
parimateks karu piltideks. Tegin veel 
mõned pildid. Karud jäid fotole väga 
väikselt. Otsustasin, et proovin natuke 
lähemale saada. Varusin aega ja asusin 
hiirvaikselt hiilima. Umbes pool tundi 
hiljem olin neljakümne meetri kaugu-
sel kohast, kuhu mesikäpp hiljuti sisse 
oli põiganud. Keha värises erutusest. 
Möödus minut ... viis ... kümme... ja 
siis ta tuli! Suunaga otse minule. Ühel 
hetkel ronis välja ka teine mõmmik, 
mille peale esimene seisatas, teist vaatas 
ja teda järele ootama jäi. Olles kaaslase 
järele oodanud, läheneti koos veel paar 
sammu. Järgmisel hetkel märkas lõpuks 
tagumine karu, et tee peal on kahtlane, 
kükitav tomp. Selle peale seisatas ka 
esimene. Peast käis läbi mõte, et kui 
tegu on noorte karudega, kas võib lähe-
duses olla ka ema? Jällegi puges sisse 
hirmutunne, sest nii nagu põtradegagi, 
on karuema ja tema poegade vahele 
jäämine väga ohtlik.

Minu paremaks nägemiseks tõusis 
tagumine mõmmik kahele jalale, muu-
tudes nii parjaks mürakaks. Tegin pildi, 
kuid mõmmik ei tahtnud kaadrisse ära 
mahtuda. Keerasin kaamera portree-
formaati ja nägin, kuidas püsti seisnud 
mesikäpp paremale ära kadus. Selle 
peale tõusis püsti seni neljal käpal olnud 
karu. Peas vasardasid juba igasugused 
mõtted. Karu laskus ja astus veel paar 
sammu lähemale, ületades sellega 
napilt minu taluvuse piiri. Lõpuks 
järgnes temagi kaaslasele. Tundsin 
kergendust. ”  

Müüt 11: seen, mis ussitab, on 
söögiseen
Üldisi tunnuseid mürgiste ja sööda-
vate seente eristamiseks ei ole. Lõhn, 
maitse või seene ussitamine vihjeid ei 
anna. Inimesele mürgine seen on tigu-
dele ja seeneussidele (see on mitme 
putukaliigi seentes arenevate vastsete 
rahvapärane nimi) toiduks sobiv. Enne 
seeneleminekut tuleb huvipakkuvad 
söödavad liigid lihtsalt nime ja nägu-
pidi selgeks õppida.

Kõige rohkem terviseprobleeme 
põhjustavad mürgised liigid, mis on 

pealiskaudsel vaatamisel äravahetami-
seni sarnased mõne hea söögiseenega. 
Tuntuimad petupaarid on valge kärb-
seseen ja metsšampinjon ning roheline 
kärbseseen ja kasepilvik. Surmavate 
seeneliikide korral võib saatuslik kogus 
mürki sisalduda vaid mõnes suutäies 
seeneroas. 

loodusesõber  põimukuu/sügiskuu 2013  17autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Matkarada

Stroomi rannas 
kahlajate kannul
Ingrid Aus

Kes võiks arvata, et rannahooaeg Tallinnas Stroomi rannas võiks pakkuda midagi 

põnevat linnuvaatlejaile! Aga ometi nii see on. Päikesepaistelistel päevadel on rand 

täis tuhandeid inimesi ja tohutut melu, ent sombustel või jahedamatel päevadel on 

linnusõpradel pidupäevad. Siis on rand kahlajate päralt, kes külg külje kõrval, kord 

väiksemate, kord suuremate parvedena, mudas ja liivas sonkides nokapoolist otsivad.
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Mina liigun sombusel päe-
val randa tavaliselt mööda 
Puhangu tänavat. Esmapilgul 

näib sealne mereäärne mahajäetuna, 
ent kui tähelepanelikult vaadelda, näeb 
nii suuri kui ka väikeseid kahlajaid, 
nii ümaraid kui ka saledamaid. Mõnel 
neist on pikk nokk, teisel lühike, mõnel 
nokk allapoole kõverdunud, teisel 
ülespoole. Ka sulekuue värvus pole 
neil ühesugune. Mõnikord õnnestub 
kahlajatele saada isegi nii lähedale, et 
binoklit tarvis ei lähe, eri liike on või-
malik koguni palju silmaga eristada.

Kui linde rannas keegi ei sega, 
on neid võimalik päris pikalt jälgida 
ja teosammul liikudes neile päris 
lähedale saada. Kui aga mõni jooksja, 

koeraga jalutaja või ratsanik välja 
ilmub, tõuseb linnuparv üles kui üks 
mees ning hakkab rahulikumat paika 
otsima.

Vahel parvlevad kahlajad tükk aega 
madalal mere kohal, maanduvad siis 
mõne muu magusalt mudase lapikese 
peale või lendavad sama hea toidulaua 
juurde tagasi, kui segav tegur on kadu-
nud. Niisiis ootangi mõnikord samas 
kohas, lootes, et linnud tagasi tulevad. 
Teinekord kõnnin aga kahlajate kannul 
edasi-tagasi mööda linnujälgedega kir-
jatud rannaäärt, sest ikka ja jälle peletab  
keegi linnud otse minu nina alt lendu.

Kõige sagedasemad külalised on sel-
les Tallinna rannas ümarad ja nobejalg-
sed liivatüllid, kes armsalt mööda liiva 

100 m
Kolde pst

Puhangu

Sõle

40 
Supelranna
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3, 40, 48 
Pelguranna

40, 48 
Vihuri

Stroomi randa saab kenasti kohale 
number 40 ja number 3 bussiga. 
Edasi tuleb ükskõik millises suunas 
mere ääres jalutada.
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Stroomi rannal võib kohata ettevaatliku olemisega plüüd.
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Kahlajaid iseloomustav madalas vees toitumine on andnud sellele 
liigirühmale üldnime nii eesti ja soome kui ka mitmes germaani keeles. 
Kuigi on kahlajaliike, keda pole alguses sugugi kerge üksteisest eristada, 
sest linnud tunduvad esialgu ühte nägu nii rannaliival kui ka määraja 
lehekülgedel, on neid siiski võimalik ära tundma hakata. See nõuab üksnes 
pisut kannatlikkust. Kahlajateks nimetatakse kurvitsaliste seltsi kuuluvaid 
ranniku- ja soolinde, jättes kõrvale merelisema eluviisiga ännid, kajakad, 
tiirud ja algid. Niisiis on Eesti kahlajad tülllaste, kurvitslaste, merisklaste 
ja naaskelnoklaste sugukonda kuuluvad liigid. Stroomi rannas näeb neist 
paljusid. Pildil leetseljakul toituv värbrüdi.
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vudivad, samuti soorüdi, keda tunneb 
hästi ära musta kõhulaigu järgi, ning 
häälekad mudatildrid. Liivatülle, soo-
rüdisid ja mudatildreid võib loendada 
kümneid, isegi sadu.

Jah, kummaline küll, kuid sügis-
rändel olevaid kahlajaid näeb siin 
kandis juba siis, kui suvi on alles 
täies võimuses. Kahlajate vanalinnud 

jätavad lapsed omapäi üsna varakult 
ja asutavad end minekule. Nii kohtab 
neid meie randades juba heina-
kuu künnisel. Noored tulevad oma 
vanematele järele hiljem. Viimaseid 
kahlajaid on võimalik näha veel pori-
kuu alguses.

Tegelikult võib kahlajaid – osa 
liike pesitseb ka meil Eestis – Stroomi 

rannas näha ka kevadel. Sulelised 
peatuvad siis Stroomi ranna muda-
väljadel, mis on kahlajatele otsekui 
banketisaal. Madalas rannavees 
leidub neile kõik toitumiseks vajalik. 
Suurlinna elanikud ei pea nende 
põnevate lindude järele kusagile 
kaugele minema. Neid võib tundma 
õppida ka Tallinna jäädes.   

Sagedased külalised
Kõige sagedasemad külalised on selles 
Tallinna rannas mullused aasta linnud 
liivatüllid. Kel eelmisel aastal jäi lind 
nägemata, kasutagu juhust!
Soorüdi tunneb hästi ära musta kõhu-
laigu järgi.

Mudatildreid võib sombusel päeval 
loendada kümneid.

Tavalised külalised
Peale liivatülli kohtab Stroomi rannal 
ka liivatülli väikevenda väiketülli, kes 
on kogult veidi kõhnem ning ilma 
valge tiivavöödita, mis teda lennul vaa-
deldes hästi liivatüllist eristada aitab.
Rüdid. Rüdidest näeb siin peale 
soorüdi kõvernokk-rüdi, kellel, nagu 
nimigi ütleb, on kõver nokk, ning kes 
on soorüdist veidi suurem. Samuti 
telliskivipunase alapoolega töntsakaid 
suurrüdisid (kaanel), leeterüdisid 
ning liivatüllist väiksemaid värb- ja 
väikerüdisid.
Tildrid. Tildritest peatuvad siin peale 
mudatildrite punajalg-tildrid, tume-
tildrid, vihitajad ehk jõgitildrid ning 
metstildrid.

Liivatüll

Metstilder
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Vähemarvukad külalised
Veetallajad. Omamoodi lind on nõel-
terava nokaga veetallaja. Kui teised 
kahlajad sibavad mööda muda ja liiva 
ning teised sumavad madalas vees, 
siis veetallaja ujub veepinnal nagu 
kork, keerates end kord ühele, kord 
teisele poole. Tänu niisugusele käitu-
misele eristub ta juba kaugelt teistest 
toitu otsivatest kahlajatest. Tema 
puhul väärib märkimist, et emalind 
on isalinnust erksamate värvidega 
ning soorollid on vahetunud.
Tutkad. Tutka isalinnud, kes kevadel 
ka siinsamas Stroomi rannas oma 
uhkete erivärviliste sulgkraedega 
poosetasid, on kesksuvel tagasihoid-
likuma välimusega. Eemalt võib neid 
nüüd segi ajada tildritega, kellega 
nad on üsna ühte kasvu.
Tikutajad. Taevasikk ehk tikutaja 
üldjuhul teiste kahlajatega koos 
mööda randa avalikult ei patseeri. 
Tema hoiab omaette pilliroo ja muu 
rannataimestiku varju. Alles siis, kui 
oled temast vaid mõne jalaaste kau-
gusel, vupsatab ta ootamatult lendu, 
riidleb kähedalt „vääd-vääd-vääd”, 
teeb õhus siksakke ja kaob siis uuesti 
kuskile peitu.
Vigled. Linnud toimetavad veidi 
sügavamal vees, on neil ju pikemad 
jalad ja ka pikem nokk. Eeskätt võib 
siit leida vöötsaba-viglesid, harvem 
ka mustsaba-viglesid.

Juhutised külalised
Naaskelnokad. Valge-mustakirjude 
graatsiliste naaskelnokkade nokk 
kõverdub erinevalt kõvernokk-risla-
dest ja koovitajatest ülespoole. 
Kivirullijad. Juhuti näeb sulelisi, 
kelle harjumuseks on toitu otsides 
väikseid kive ümber lükata.

Muud kostilised
Stroomi ranna kostilistest võib veel 
mainida kiivitajaid, koovitajaid, 
rüüte ja plüüsid, plütte ning muidugi 
meeldejääva välimusega – pika punase 
noka ja punaste jalgadega must-
valge kuuega rannavalvurit meriskit, 
kes ohtu märgates kilkava häälega 
hüüdma hakkab ja teisigi linde söö-
mingu juures valvsusele kutsub. 
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Tikutaja

Plütt
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Kuidas minust sai looduseuurija

Mu esivanemad pärinevad 
Hiiumaalt Orjaku mõisast. 
19. sajandi alguses otsustas 

mõisnik nad oma maadelt ära ajada, 
et seal vilja kasvatada. Uue kodu leidis 
minu vaarisa Mihkel Tuulik teisel pool 
Jausa lahte, kuhu rajas 1831. aastal Utu 
talu. Üsna kehv koht, ümber niiske lii-
vane kadastik. Kui 1960. aastate lõpus 
tehti maaparandust ja õhuke mulla-
natuke lükati hunnikusse, siis peen 
merepõhja liiv tuiskas nagu kõrbes.

Mereni jääb meilt pool kilomeetrit. 
Luguse jõe suudmeni, kus veel minu 
poisipõlves asus sadam, kilomeeter.

Vana rehielamu põles 1912. aastal, 
keegi läks pirrutulega rehetuppa õlut 
laskma. Minu vanaisa Johannes oli siis 
kümneaastane ja pidi varsti hakkama 
uut maja ehitama. Külarahvas aitas 
rehetoa valmis saada. Jupphaaval 
ehitas vanaisa edasi, nii valmiski 1924 
maja, kus pole ühtki täisnurka ja kus 
minagi praegu elan.

Meie kandis asub Hiiumaa külma-
poolus. Kui madal meri külmub, siis 
on meil temperatuur nagu Raplamaal 
Kuusikul. Külmadel talvedel tuleb üle 

Teel Utu külast 
tuhande taimeliigini
Botaanik Taavi Tuuliku jutu pani kirja Juhani Püttsepp.

perega ära. Mind aga vaevas seejuures 
heinanohu.

Tõmme taimede poole
Mingisuguseid lillepeenraid on Utus 
kogu aeg peetud. Vanavanaema Leena 
on fotode peal lilledega, eranditult. Ka 
minul oli algkooli ajal oma lillepeenar. 
Mäletan, et seal kasvas seebilill. Eks ma 
olin ta kusagilt välja kaevanud ja koju 
toonud. Metsistunud ilutaim.

Alguses olin vaatleja – kõik oli 
huvitav. Teadsin taimi, mitte nende 
nimesid. Koduõues kasvas ka ööviiul 
ehk kahelehine käokeel, meie aga kut-
susime seda lõhnalilleks.

Loomulikult mõjutasid raamatud. 
Käisin Jausa raamatukogus, sinna 
tuli kodust kaks kilomeetrit. Nikolai 
Verzilini „Matk toataimedega” (1955) 
oli äärmiselt põnev. Samuti Heino Kiige 
„Taimetark” – kohe tahtsin hakata järgi 
tegema. Seal kirjeldati pärna paljunda-
mist nõnda, et noor puu kaevati pikali 
maa sisse. Mina proovisin sama aasta-
kümneid hiljem elupuuga – toimis hästi.

Pärast kaheksandat klassi üritasin 
minna Räpinasse aednikuks õppima.

Käisin eksamitel, sain sisse, aga ma 
lihtsalt ei olnud veel küps, et elada 
kodust nii kaugel. Otsustasin, et ei …

Keskkooli ajal andis bioloogia-
õpetaja Hermi Vain mulle ülesande 
tulikaliike herbariseerida. Siis võtsin 
esimest korda kätte määraja, algas 
taimenimede avastamine.

Tartu ülikoolis spetsialiseerusin 
kalakasvatusele, aga uurimistööd tegin 
veetaimedest Aime Mäemetsa juhen-
damisel. Ühikatuba oli penikeeli täis, 
nendest tuli diplomitöö.

30 miinuskraadi. Saare lääneosas on 
kliima hoopis teine. Talv on siin aasta-
aeg, mis tuleb üle elada.

Kevaded on igal pool toredad, nii ka 
meil. Suvel juhtub teinekord, et vihma 
ei taha tulla. Maa võib juba päris kõr-
benud olla, vihmapilved lähevad üle. 
Ja kui vihma ei tule, siis seda ei tulegi. 
Sügised on tavaliselt hästi pikad ja 
soojad. Meri jahtub nii aeglaselt.

Seitse põlve Utus
Tuulikud on Utus teinud tavalisi asju, 
põldu harinud ja kala püüdnud. Hiiu-
maal elades pead ise kõiki töid oskama, 
ka puutööd ja pottsepatööd. Tuuliku 
nimi tuleb ikka tuulikust, neid leidus 
siin saarel igal pool. Tean ka seda 
kohta, kus Utu oma oli.

Utu on ute – see on lammas. Ka 
minu ema Vilma pidas veel lambaid – 
vill oli omast käest võtta. Ema kudus 
telgedel, töötas ka tootmiskoondises 
Uku.

Mina olen seitsmes põlv Tuulikuid 
selles talus. Miks ikka Hiiumaal? See on 
nii loomulik. Ju siis ei ole meil ka seda 
rändurigeeni olnud ja kuhu siis ikka!

Isa Aser töötas Hiiu Kaluris traal-
laeva peal. Ema on pärit Käinast, aga 
kohtusid nad Pärnumaal. Siitkandi 
mehed käisid seal rannas räime püüd-
mas ja ema oli nende kokaks.

Isa kogu aeg kodus ei olnud, oma-
vanuseid poisse ümbruskonnas mõni 
üksik. Võib-olla sealt see looduse-
huvi ka – kui midagi muud teha pole, 
siis vaatad loodust. Muidugi käisin 
mere ääres, ujumas ja üheksa aastat 
vanema venna Tiiduga põhjaõngi 
panemas. Juba algklassides oli mul oma 
põhjaõngekast.

Muidugi tuli kodus rohida, kasta, 
hoolitseda kapsamaa ja küttepuude 
eest. Kõige olulisem töö oli minu lap-
sepõlves heinategu ja hein tehti oma 

Taavi Tuulik koolitusel Suuremõisa 
lossis Hiiumaa ametikoolis  

2013. aasta urbekuus.Ülasesort ’Taavi’s Double’.
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Sündis 11. lehekuul 1958 Hiiu-
maal Selja maahaiglas.

Õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis 
bioloogiat, lõpetas 1981.
Töötas kodusaarel kalakasvatajana 
1981–1996.
Alates 1996 Hiiumaa ametikooli 
õpetaja, valitud 2008 Hiiumaa 
aasta koolitajaks.
Kaitses 1999 Tartu Ülikoolis 
magistritöö orhideedest.
2002 avaldas koos Tiiu Kulliga raa-
matu „Kodumaa käpalised”.
Iluaianduse käsiraamatute ja Eesti 
taimemäärajate kaasautor.

Taavi Tuulik
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Kuidas minust sai looduseuurija

Suvised nädalatepikkused botaani-
kapraktikumid olid küll üsna põhjali-
kud. Juhendajatele Elli Lellepile, Ella 
Tammemägile ja Viktor Masingule olen 
väga tänulik. Hiidlasele olid Mandri-
Eesti rabad ja jõeluhad Kõpu-Tipus 
põnevad. Viidumäel osalesime taim-
katte kaardistamisel. Puisniidu peale 

pandi ruutmeeter maha, saime sealt 
liike üle 60. Need kõik tuli siis juhenda-
jatele eesti ja ladina keeles ette laulda.

Käina külanõukogus käisin rääki-
mas, et suur hulk kaugeid sugulasi 
tahab külla tulla. Nii pidi paberi peale 
kirjutama piiritsooni loa taotlemiseks –  
ja kursusekaaslased saidki Hiiumaad 
avastada, mina koos nendega.

Kalakasvatajana kodusaarel
Pärast ülikooli tulin tagasi Hiiumaale. 
Olin seda plaaninud ja just seepärast 
kalakasvatajaks õppinud. Hiiu Kaluri esi-
mees Peeter Vohu andis töökoha. Kalad 
ei olnud midagi võõrast mulle – ja see oli 
piisavalt huvitav.

Töökoht asus Kõrgesaares, minu 
jaoks kodust hästi kaugel, 40 kilomeetrit. 
Kirikulahes asusid vikerforelli sumbad. 
Mandrilt toodi kaheaastased kalad, 
üritati neid suve jooksul suuremaks 
sööta. Tekitasime igal aastal planeeritud 
kahjumit.

Järgnevalt tõusis päevakorrale kalade 
kunstlik taastootmine. 1980. aastate 
esimesel poolel oli meres kala veel üsna 
hästi – siis hakkas siig ära kaduma ning 
haug.

Mandril koeb haug pärast jää mine-
kut jõeluhtadel, Väinamere haug aga 
mai teisel poolel meres mõne meetri 
sügavuses taimestiku peal. Püüdsime 
marja kokku koguda, viljastada ja kasva-
tada. Ega see hästi läinud. Üldse küsitav, 
kas häid tulemusi on haugi kunstlikul 
kasvatamisel kunagi saadud. Haugi-
maimud hakkavad ju ka kahenädalaselt 
üksteist sööma.

Siiga püüdsid kalurid võrkudega. 
Väga paljudel hommikutel istusin 
rannas neid oodates. Inkubeerimistu-
lemused olid üsna head. Lasime kalad 
vastsetena veidi enne jääminekut Jausa 
ja Hellamaa lahte. Seda ei peeta tänapäe-
val tulusaks, kalu tuleks vähemalt ühe 
suve kasvatada.

Järgmine objekt oli meriforell. 1980. 
aastate teisel poolel oli sugukala kee-
ruline saada, meriforell oli väga harv. 
Leidub kolm-neli oja Hiiumaal, kuhu 
nad novembris kudema tulevad. Öö-öö 
järel üritasime mõrdadega püüda – vaja 
oli vaid mõnda sugukala ja sageli me ei 
saanud midagi. Üsna palju oli röövpüüki. 
Kord arreteeris nõukogude piirivalve 
mind öösel kell kolm, lasi küll kohe lahti.

Rajasime kalakasvanduse Õngu 
paisjärvel, kus võimalik meriforelli 
kaheaastaseks kasvatada, ja need kalad 
lasime 40liitriste piimanõude abil 
Mardihansu lahte. Praegu püütakse 
vajaminev sugukala ühe ööga välja ja 
meriforelli tundub meres olevat. Pean 
seda kordaminekuks.

Keset käpaliste karju
Ma ei tahtnud varem õpetajana 
töötada, kuid ei kahetse, et läksin 
Suuremõisa tehnikumi, praegusesse 
Hiiumaa ametikooli õpetajaks. Selgus, 
et mul on tagataskus palju sellist, mida 
saan kasutada, näiteks bioloogia ja 
keemia õpetaja kutsetunnistus.

Rannakaluri erialal sain õpetada 
kalakasvatust ja kalandusbioloogiat. 
Rahvusliku käsitöö ja kodumajanduse 
erialal sain õpetada taimedega seotud 
asju, lilleseadet. Kui lisandus aianduse 
eriala, andsin edasi oma iluaianduse 
teadmisi. Nüüd õpetan väikesadamate 
spetsialistidele veekogude bioloogiat. 
Teadsin varem, et florist on taimestiku 
uurija. Nüüd selgub, et see tähendab ka 
lillepoodnikku – õpetan neid ka. Palju 
erinevaid õppeaineid. Kokku on tulnud 
aga täiskoormus, mis on väikeses koolis 
päris haruldane. Suvel tunnen, et olen 
pika puhkuse ära teenitud.

Hiiumaa taimedega sain lähemalt 
tuttavaks kaasa lüües Lääne-Eesti 
saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa 
keskuse töös. See oli väga tore aeg, täis 
entusiasmi ja tehatahtmist. Otsisime 
koos onutütre Kai Vahtraga Hiiumaa 
pealt haruldaste taimede kasvukohti, 
see oli ettevalmistus praeguste kaitse-
alade loomiseks.

Keskus andis välja nn Pirru-Jaagu 
sarja. Tekkis võimalus seada kokku 
raamat Hiiumaa orhideedest, nende 
levikupildist, olukorrast. See ilmus 
1998 – peamine eesmärk oli ikkagi 
anda inimestele teada, et Hiiumaa on 
käpalisterikas piirkond ja need taimed 
on kaitse all.

Aastal 1999 kaitsesin magistritöö 
Hiiumaa käpalistest. Sellest hetkest 
saan end botaanikuks nimetada, enne 
olin botanofiil.

Kui peaksin kodusaarel juhtima 
orhideehuviliste ekskursiooni? 
Käiksime näiteks Kõrgesaares, 
sealne kuldkingapopulatsioon on 

Vanaisa Johannes, isa Aser, 
vanaema Alide.
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Kevad. Kevad on kõikjal Tärkma rannas
Sarve loodudel Tilgal Kaigutsis
Aruselja majade vahel Tihu järvedel
kus pole kedagi peale
lindude parve tõusva laskuva tuule
räsitud roostiku
vee virvenduse vastu ärkavaid leppi
Sääre rand vastu Saarnakit
kirendab lindudest
Valgus on niivõrd ere nagu polekski
õhku olemas siinpool Puulaiu kõrtsi ja
sealpool Orjaku silma kus säinad
voolavad sildade alt läbi
koelmute poole
Vastu õhtut metsa kohale
kerkivad hõredad suitsulindid
märgivad prahilõkkeid
kaugel Ligema külas.

Taavi Tuuliku luulekogust  
„Talvised mõõnad” (1990)
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kunagi polnud näinud. Otsustasin ise 
otsida.

Leidsin pisilina elektriliini all pin-
nasetee peal alles 1987. aastal. Alates 
1994. aastast oleme teda seiranud. 
Pisilina püsib meil ainult tänu sellele, 
et oleme leiukohta hooldanud. Taim 
vajab avatud elupaika. Koorisime mätta 
ära, ta elab väga ilusti.

Pisilina kaitseb püsielupaiga režiim, 
hoolduskava, kaitsekava. Üle-eelmise 
aasta augustis seiret tegema minnes 
aga avastasime, et leiukohale on elekt-
riliini hooldaja puud peale langetanud. 
Liigi andmed on nii salastatud, et töö-
mehed ei teadnudki, et midagi erilist 
on selles kohas.

Mu praegused huvid on nihkunud 
looduslikelt taimedelt pigem aiataime-
dele. Suurimaks saavutuseks pean oma 
ülasesorte. Nimelt valitseb Hiiumaal 
võsaülase ja eriti kollase ülase suur 
vormirikkus. Minu leitud-nimetatud on 
üheksa võsaülase sorti, millest mõned 
juba maailmas üsna levinud. Kollase 
ülase sorte on mul 68, neist 65 täidisõie-
lised. Maailma aianduse jaoks midagi 
täiesti uut. Püüan neid jõudumööda pal-
jundada. Neid leidub juba Läti, Rootsi, 
Saksamaa, Suurbritannia, Austria ja 
Poola kollektsioonides. Sordi ’Taavi’s 
Double’ kinkisin endale 50. juubeliks. 

Üliõpilasena Haanjamaal Plaani Perajärvel 
penikeeli uurimas.
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Pisilina Selja külast. Fragment Laura Pihlapuu 
herbaarlehest, mis säilib Tartu Ülikooli 
loodusmuuseumi kogus. 
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tähelepanuväärne Euroopa mastaabis, 
käib hästi intensiivne seemnetega 
paljunemine.

Kõrgesaare-Lauka teeristis asub 
orhideede õpperada, kus looduslikult 
kasvab 11 liiki. Inimesed küsivad: millal 
te need taimed istutasite? Vastan: nad 
istutasid end ise.

Võime minna vaatama ka seda 
sõrmkäpapopulatsiooni, mille Vilma 
Kuusk määras lääne-sõrmkäpaks. 
See ei ole hääbunud, nagu kirjutab 
Tarmo Pikner 2013. aastal ilmunud 
orhideederaamatus.

Sõrmkäppade seas käib evolutsioon 
mühinal. Olen imeliku välimusega 
sõrmkäpa populatsioone leidnud nel-
jast-viiest kohast. Neil ei ole nime, nad 
on hübriidsed taimed.

Pisilina leiukohta hoides
Alates 1994. aastast olen koostanud 
Hiiumaa taimestiku nimekirja, herbari-
seerinud. Selle tööga hakkas 20. sajandi 
alguses pihta Karl Reinhold Kuppfer 
ja Nõukogude ajal jätkas Haide-Ene 
Rebassoo – tema jõudis 870 liigini. 
Liikide mahud on muutunud ja osasid, 
näiteks vanaaegseid põlluumbrohtusid, 
enam ei ole. Haide-Ene hästi kirjapan-
dud raamatutest ja Hiiumaa floora 
alasest kandidaaditööst, täpsetest 

levikukaartidest on palju abi olnud.
Taimeliikide leidmine on paras 

detektiivitöö. Seni olen üles leidnud 
941 liiki. Tänavu märkasin tups-vahu-
lille, mida Gustav Vilbaste väidetavalt 
1930. aastatel ühel korral oli näinud. 
See juhtus RMK korraldatud Metsalille 
päeval, kui käisin taimetarga rollis 
Soonlepa loopealsel. Korraga vaatan: 
tups-vahulill täiesti olemas ja elus.

Müstilisem lugu on mandril tavalise 
salu-tähtheinaga. Kuppfer oli teda kord 
kohanud Kõpu Tornimäe põhjanõlval. 
Haide-Ene otsinud, kuid mitte leidnud. 
Mina tulin Kõpu Rebastemäe õppera-
jal nõlvast alla ja: salu-tähthein täitsa 
olemas. Tornimäe-Rebastemäe? Kodus 
määrajaid uurides selgus, et tegu on 
teise alamliigiga kui see, mis esineb 
mandril. Lähim leiukoht on tal Stock-
holmist lõuna pool.

Pisilina kasvab Eestis ainult Hiiu-
maal. Kaks leiukohta, üks neist Luidjal 
hävinud. Teine asub mõni kilomeeter 
minu kodukohast Selja külas. Olin sel-
lest kuulnud tudengipõlves ja lugenud 
Haide-Ene Rebassoo raamatust, kes 
käis haruldust Balti botaanikute ekspe-
ditsiooniga vaatamas. Ella Tammemägi 
oli ka siis pisilina Seljal näinud, aga 
kohta mulle ei osanud juhatada. Ütles 
ainult, et nägi seal taime, mida enne 
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Kuidas lambaid 
hundi eest kaitsta
Ulvar Käärt
Leo Lätti joonistus
Mats Kanguri fotod

Huntide ja lambakasvatajate pingelised suhted 

on teada-tuntud. Viimastel aastatel on see 

muutunud  teemaks, mis igal suvel ajalehtede 

uudiskülgi täidab. Ikka siis, kui karja kallal käinud 

hundid on kellelgi jälle südame täis ajanud.
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Kannatajad on hundi peale 
kurjad. Mõned lambakasvatajad 
kuulutavad koguni vihaselt, et 

hundil ei peaks nende juures kohta 
olema. Ametlikku statistikat uurides 
võib lambakasvatajate hulgas lõkkele 
löönud hundivihast aru saada. Nimelt 
2011. aastal ehk omamoodi rekordaas-
tal, registreeris keskkonnaamet üle 
Eesti ühtekokku 1040 hundi murtud 
lammast, mullu tuli neid kokku 784.

Tegu on päris suurte numbritega, 
mis kätkevad endas arvestatavat 
majanduslikku kahju.

Kuid nende numbrite taha vaadates 
selgub, et sageli ollakse hundi peale 
asjata pahased, sest susi on käinud 
matti võtmas karjast, mille kaitsmi-
seks pole omanik korralikku aedikutki 
teinud.

On neid, kes ütlevad, et hundi eest 
polegi võimalik oma lambukesi kaitsta, 
olgu see aedik kui tahes korralik. 
Samas on ka selliseid lambakasvatajaid, 
kes on – nii uskumatu, kui see ka ei 

tundu – otse metsiku hundiparadiisi 
südames aastaid vaikselt lambaid kar-
jatanud, ilma et hallivatimehed oleksid 
ühtki utte puutunud.

Lambad keset soid ja metsi
Et viimane väide ikka paika peab, seda 
kinnitab Läänemaal Ridala vallas põl-
lumajandusega, sealhulgas lambakas-
vatusega tegelev Priit Tormis. Tormisel 
on õnnestunud oma peaga valmis 
ehitada lambaaed, mis on seni tema 
ligi 100pealist põlist Kihnu maalamba 
tõugu lammaste karja suside eest edu-
kalt kaitsnud.

„Mis sa sinna hunte toitma lähed,” 
viitab Tormis, mida teised arvasid, 
kui kuulsid, et tal on plaanis kodust 
ligi poolesaja kilomeetri kaugusel 
Noarootsi vallas soode ja metsade 
vahel lammastega üht poolloodus-
liku kooslusega ala hooldama hakata. 
„Mõni vaatas seepeale lihtsalt suurte 
silmadega otsa, julgemata midagi 
öelda.”

Kihnu tõugu maalambakari võib muretult joosta. Hunte on nähtud üksnes teisel pool aeda.

Vastupidiselt tavapärasele asub siin 
võrk aia välimisel poolel.
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Kuid kõige kiuste õnnestus tal 2009. 
aastal taastamisele võetud üksildasele 
metsaheinamaale valmis meisterdada 
lambaaed, kust hunt pole senini ühtki 
lammast puutunud. Kuidas ta ometi 
sellise asjaga hakkama sai?

Ega midagi erilist või keerulist ta ei 
teinud. Ligi 1,4 meetri kõrgune aedik 
on tegelikult niisama lihtsa ehitusega, 
nagu paljud teisedki, kuid siiski on 
selle rajamisel järgitud mõnd nõksu, 
mille peale niisama ei oska tulla.

Eriline kaitse – keevisvõrk
Kuigi Tormis uuris aeda ehitama asu-
des ka spetsiaalseid juhendmaterjale, 
lähenes ta talupojamõistusele toetudes 
asjale siiski veidi teisiti. Võimaliku 
hundiohuga arvestades võttis ta sihiks 
ehitada mitte sellist aeda, millest 
lambad välja ei pääse, vaid ikka sellist, 
kuhu teised elukad sisse ei saa.

Nii näiteks ei ole aediku keevisvõrk 
kinnitatud mitte aiapostide sisemise, 
vaid välimise külje külge. Olgu märgi-
tud, et keevisvõrgu eeliseks on see, et 
selle silma ei saa võimalik sissetungija 
suuremaks venitada.

Teise põhimõttelise asjana on aia 
võimalikult hundikindlaks muutmise 
nimel aia alla maapinnale tõmmatud 
poole meetri laiune võrguriba. Aediku 
keevisvõrk on selle külge kinnitatud 
nii, et 25 sentimeetri ulatuses jääb 
see sisse- ning samas ulatuses ka 
väljapoole. See nõks peaks välistama 
võimaluse, et keegi, kes üle aia hüpata 
ei jaksa, saab võrgu alt aedikusse 
pugeda. „Mõtlesin, et kui koer üritab 
alati niimoodi aeda pugeda, siis miks 
ei võiks hunt, kes on koerast ilmselt 
palju targem loom, sama teha,” selgitab 
Tormis, kuidas maapinnale sellise 
sissepugemiskindla nurga tekitamise 
peale tuli.

Muus osas on aga Tormise lamba-
aed justnagu aedikud ikka. Selle 
alumise osa moodustab meetrikõrgune 
keevisvõrk, mille külge on hundijahil 
kasutatavast lipuliinist malli võttes 
suside silme kõrgusele seotud ereoran-
žid lipukesed. Paksema lume puhuks, 
mille korral peaks hundi silmad kõrge-
mal olema, on lipukeste rida seotud ka 
võrgu ülemise osa külge.

Iga kolme meetri tagant maasse löö-
dud aiapostide välisküljele kinnitatud 

keevisvõrgu ülemise serva peale on 
tõmmatud okastraat, mille kohale on 
ligi 15sentimeetrise vahedega tõmma-
tud veel kaks okastraati. Nii tulebki aia 
kõrguseks kokku 1,3 kuni 1,4 meetrit 
ehk siis veidi enam kui keskkonnaamet 
lammaste kaitseks rajatava aediku 
kõrguseks praegu soovitab.

Iganädalane kontroll hoiab aeda
Kuid üks väga oluline asi, mida 
Tormis aia hundikindluse tagamisel 
jälgib, on selle korrasolek. „Vähemalt 
korra nädalas teen aiale tiiru peale, 

et kontrollida, kas sellele pole kuskil 
näiteks puu peale kukkunud või siis 
näiteks metssiga rapsimas käinud,” 
märgib Tormis.

Kümne hektari suuruse metsahei-
namaa tarastamiseks tuli Tormisel 
ehitada ühtekokku kaks kilomeetrit 
aedikut. Mees tunnistab, et korraliku 
aediku ehitamine polnud sugugi odav 
lõbu: töötundide ja materjalide hindu 
kokku lüües kulus meetri peale kesk-
miselt ligi kolm eurot ehk siis kogu aia 
peale kokku pea 6000 eurot. Seejuures 
toetas keskkonnaamet aediku esimese 
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kilomeetri ehitamist ligikaudu 1000 
euroga. „See on kallis ning ainult lam-
mastega tegeledes on võimatu aia raha 
tagasi teenida,” nendib Tormis, kes 
teenib lambakasvause kõrval leiba ka 
muude põllumajanduslike tegevustega.

Tormise ehitatud hundikindla aia 
puhul võiks ju küsida või mõelda, 
kas pole tema lambakari hundi käest 
pääsenud tänu sellele, et hallivatimehi 
hooldatava metsaheinamaa ümbruses 
polegi. Kuid nii see siiski pole. Hundi 
olemasolule sai Tormis oma silmaga 
kinnitust, kui mõned aastad tagasi 
talvel otse lambaaia lähedal lagendikku 
ületavat huntide jäljerida möödumas 
nägi. Samuti on üks võsavillem – ilm-
selt üks hundi ja koera ristsugutis –  
jäänud metsaheinamaale viiva tee 
äärde paigutatud rajakaamera pildile.

Skeptikud ei usu hundikindlat aeda
Ell Sellis Eesti Lambakasvatajate Selt-
sist märgib lammastest ja hundikah-
judest rääkima asudes esmalt, et olles 
hariduselt bioloog, tunneb ta meie 
mail inimese kõrval senini püsima 
jäänud hundi ees samasugust aukartust 
kui maavärinate, vulkaanipursete ja 
lumelaviinide ees. Tema on arvamusel, 
et kui hunt kuskil Eestis lambakarjast 
matti võtmas ei käi, siis neid lihtsalt 
pole seal.

lambakasvatajad ennetavaid meet-
meid rakendanud seni suhteliselt 
tagasihoidlikult. Korralikke kiskja-
kahjusid ennetavaid karjaaedu on 
amet toetanud üknses veidi enam kui 
kolmekümnel juhul. „Nende kiskjate 
rünnet vähendavate aedade puhul on 
meile teada vaid kaks juhtu, kui hun-
did on siiski seal aias sees murdmas 
käinud,” osutab Talvi. Ühel juhul oli 
tegemist olnud liialt madala aiaga, tei-
sel puhul pääsesid hundid lambaaeda 
läbi aiale langenud puudest tekkinud 
ava. Viimase juhtumi puhul oli karja 
omanik viga tunnistanud ning pärast 
aia parandamist pole võsavillemid seal 
enam lambaid kimbutamas käinud.

Keskkonnaamet soovitab nii meie 
asjatundjate kui ka naabermaade 
parima kogemuse järgi lammaste kait-
seks vähemalt 5traadilist ja vähemalt 
4500voldise pingega elektrikarjust. 
Selle alumine traat peaks olema maa-
pinnast kuni 20 sentimeetri kõrgusel 
ning ülemine elektritraat või -lint maa-
pinnast vähemalt 1,2 m kõrgusel.

Samuti loeb amet kiskjatõrjeaiaks 
eraldiasetseva ülemise karjusetraadi 
või -lindiga võrkaeda, mille võrgu 

„Kui küsida lambakasvatajate käest, 
milline aed kaitseb huntide eest, siis 
need, kes elavad huntidega ühes piir-
konnas, ütlevad selle peale, et hundi-
kindel aed on üksnes loomaaias,” ütleb 
Sellis. Sellega viitab ta tõsiasjale, et 
lambakasvatajate puhul on tavaline, et 
kui pole oma uttesid vaatamas käinud, 
siis painab neid ikka muremõte – kas 
hunt on käinud karjas või mitte. „Ma 
arvan, et Eestis ei ole sellist piirkonda, 
kus hunt ei võiks karja tulla,” nendib 
ta. „Piirkonnas, kus lambaid ei rün-
nata, hunti lihtsalt pole.”

Sellis toob välja, et lammaste võima-
like kiskjate rünnakute eest kaitsmi-
seks loodusmaastikku korraliku aediku 
rajamine, milles pole hundile kohta, 
kust läbi pugeda, on väga keeruline ja 
ka kallis ettevõtmine. Seejuures pole 
lõppkokkuvõttes sugugi kindel, et 
aedik end ka õigustab. „Kui hunt ei saa 
aiast läbi pugeda, siis kaevab ta end 
selle alt läbi või hüppab hoopis üle,” 
jagab ta hundirünnetega piirkondade 
lambakasvatajate kogemust. „Hunt on 
ju väga õppimisvõimeline ja intelli-
gentne loom.”

Keskkonnaameti soovitused
Hundi tekitatud kahjuga tegelev 
keskkonnaameti looduskaitsebioloog 
Tõnu Talvi sõnab, et kahjuks on meie 

Lambaaed Saaremaal Mustjala vallas, mille hundid välja venitanud, et 
korduvalt karja kallal käia.

Peremehe kohus on oma karja kaitsta.
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alumine serv toetub täies ulatuses 
maapinnale. Võrgu kõrgus peaks sel 
aedikul olema vähemalt üks meeter. 
Võrgust väljaspool peaks maapinnast 
20 sentimeetri kõrgusel asetsema 
elektrikarjuse traat. Samuti peaks kar-
jusetraat olema tõmmatud maapinnast 
1,2 meetri kõrgusele võrgu kohale.

Kui need soovitatud aiad korralikult 
valmis meisterdada, peaks need ameti 
hinnangul kiskjakahjude tekkimise 
võimalust oluliselt vähendama. Ise-
enesest võiks ju vaielda, kas 1,2 meetri 
kõrgune aed ikka aitab hundi vastu. 
Kuid Talvi märgib, et tulemuse määrab 
ikka nõrgim lüli ehk siis aia rakenda-
mise ja hooldamise korrektsus. „Kui 
hundil on valida, kas minna saagijahile 
korraliku elektritaraga ümbritsetud 
või kahe oksatraadi või elektrikarjuse 
traadiga ümbritsetud karjamaale, siis 
reeglina valib ta kergema lahenduse,” 
tähendab ta.

Esimene viga – korratu aed
Kõige sagedamini eksivadki lambakas-
vatajad aedikuid ehitades sellega, et ei 
ehita neid korralikult kogu ringpiirides 
valmis. „Kiskjate eemalehoidmisel ei 

ole abi aiast, mis talu pool, sissesõi-
dutee lähedal on väga korralik, samas 
kui paarisaja meetri kaugusel kopli 
vastasküljes on tegemist jätkuvalt 
üksnes lammaste seeshoidmiseks 
mõeldud kahetraadilise, maapinnast 
liiga kõrgel 30–40 sentimeetri kõrgu-
sel oleva elektritaraga,” viitab Talvi. 
„Meil on mitmeid kogemusi, kus väga 
korralikult rajatud 1,3 meetri kõrgune 
ja 7traadiline elektrikarjusest koosnev 
karjaaed  vaheldub sama karjamaa pii-
res kahetraadilise elektrikarjusega või 
puudub aed kohati hoopis – kontrollide 
ja ametnike tarbeks pole mõtet mingit 
näidisaialõiku rajada.”

Kuna hunt liigub ööpäevas kümneid 
kilomeetreid, pole talle mingi vaev 
mõnekilomeetrise aiaga lambakoplile 
ring peale teha ja sealt nõrk koht leida. 
Hundid ja ka karud üritavad seejuu-
res sageli just maapinna ja madalama 
traadi vahelt läbi pugeda.

Teine viga – esimene rünnak jääb 
tähelepanuta
Teine suur viga, mida lambakasvatajad 
sageli teevad, on esimesele ründele 
reageerimata jätmine. „Kui karjamaal 

on toimunud murdmine, tuleb kiskja 
suure tõenäosusega samasse kohta 
järgmisel ööl oma söömist jätkama, 
saaki ära lohistama või uut saaki 
murdma. Kui olukord on endine ja seda 
meie kogemuste järgi mõnikord isegi 
nädalate ja kuude kaupa, siis ei ole 
midagi imestada, kui hundid õpivad 
turvaliselt ja kergelt saadava saagi –  
püsivast inimasustusest eemal ja 
nõrgalt turvatud karjamaal olevad lam-
bad – asukoha selgeks ning käivad seal 
ise söömas, poegadele toitu hankimas 
ning sügisel ka kutsikaid õpetamas,” 
räägib Talvi.

Murtud loomadega kimpus
Ell Sellis märgib, et lambakasvatajate 
hulgas on hulgaliselt nii mõistvaid kuid 
samas ka selliseid inimesi, kes on hundi 
peale väga kurjad. „Kui hunt karjas 
käib, on see karjakasvatajale väga suur 
stressiallikas. Esmalt on vaatepilt kole, 
aga vaatamata sellele peab kohe tege-
lema hakkama väga paljude asjadega 
korraga – haavatud tuleb hädatappa, 
tuleb suhelda nii keskkonnaameti kui 
ka veterinaar- ja toiduameti inimes-
tega, hüljatud tallede eest tuleb hakata 

Peremehe kohus on oma karja kaitsta. Priit Tormise lambaaediku läheduses rajakaamerasse jäänud hundi ja 
koera ristand. Üks loomadest, kes oma olemasoluga juba 2009. aastal 
ajakirjanduse veergudel kuulsust kogus.
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hoolitsema, kõik surnud loomad tuleb 
üles otsida ja tellida nende äravedu 
Väike-Maarja loomsete jäätmete käitle-
mise tehasesse. Ühtlasi peab arvestama 
veel ka võimalusega, et hunt või karu 
tuleb tagasi,” kirjeldab Sellis, mille 
kõigega tuleb tihti veel šokiseisundis 
tegeleda. Kõik see toidabki hundi vastu 
suunatud kurjust.

Omamoodi hundiviha leevendamis-
meetmena pakub riik murtud loomade 
eest kompensatsiooni. Keskkonnami-
nistri kinnitatud vastava loomakahjude 
määruse kohaselt hüvitatakse suur-
kiskja, sh hundi tekitatud kahju kuni 
saja protsendi ulatuses. Selle seaduse 
järgi liidetakse ühele kahjukannatajale 
kalendriaasta jooksul tekitatud kahjud 
kokku ja vastavast summast lahuta-
takse maha omaniku omavastutuse osa 
vahemikus 64–128 eurot.

Omavastutuse nõuded suurenevad
Põhimõtteliselt peaks omavastutuse 
osa määramisel arvestatama loomade 

ehk siis vara kaitseks kasutatud kah-
justuse vältimise abinõude efektiiv-
sust. Samas arvestab keskkonnaamet 
sõltumata kahju suurusest ja ennetus-
meetmete rakendamisest maha üksnes 
minimaalse omavastutuse määra ehk 
64 eurot.

Nüüd ongi käsile võetud loomakah-
jude määruse põhjalik muutmine ja 
kavas on nii omavastutuse osakaalu kui 
selle seost rakendatud ennetusmeet-
metega senisest oluliselt tõhusamaks 
muuta. „Üldine suund on ennetus-
meetmete tõhustamisel ja ennetus-
tööde hüvitamisel,” kinnitab Talvi.

Kiskjakahjude hüvitamise kõrval 
on lambakasvatajatel aedikute kui 
kahjusid ennetava meetme rakenda-
miseks võimalik keskkonnaametist 
toetust küsida. Kolme aasta peale on 
võimalik aediku ehitamiseks ametilt 
omaosaluse kõrvale tuge saada kuni 
7500 eurot. Kuid selle toetuse juures on 
lambakasvatajatele pinnuks silmas üks 
konks. Nimelt, olles kolme aasta jook-
sul aedikute ehitamiseks kogu toetus-
raha ära kulutanud ja kiskja hoolimata 
ennetusmeetmete rakendamisele 
siiski kahju tekitab, siis seda enam ei 
kompenseerita.

Samuti tuleb arvestada ka sellega, 
et nn aiatoetuse saamiseks peab paik, 
kuhu aedikut ehitama hakatakse, 
olema tunnistatud kiskjaohtlikuks 
piirkonnaks.

Ell Sellis toob välja, et kiskjakahjude 
hüvitamine ja ka aiatoetuse saamise 
reeglistiku muutmine aitaksid hundi-
viha seninisest paremini leevendada. 
„Kiskjakahjude kompenseerimine 
peaks olema kiirem, sest see võimal-
daks karja rutem taastada. Kompen-
satsiooniraha jõuab kannatajani alles 
järgneva aasta märtsis. Kui sul pole 
raha uute loomade ostmiseks, on see 
selgelt hilja asenduskarja või -jäära 
ostmiseks,” osutab Sellis. „Oleme omalt 
poolt välja pakkunud, et iga kahjujuh-
tumi ülevaatamine toimuks siiski suh-
teliselt kiiresti ja kuu aja jooksul pärast 
kahjujuhtumi sulgemist võiks kahju 
kannataja hüvitise kätte saada.”

Sellis lisab veel, et lambakasvata-
jate meelest peaksid kiskjakahjude 
kompenseerimine ja ennetavate 
meetmete rahastamine olema kaks 
iseasja. See võtaks ära võimaluse, et 

Vaata ka http://www.keskkonnaamet.ee/
teenused/looduskaitse-2/loomalindude-
tekitatud-kahju-huvitamine .

kui keskkonnaameti aiatoetus on täies 
ulatuses ära kasutatud ja susi on sellele 
vaatamata karjaaiast matti võtmas käi-
nud, ei jääks lambakasvataja kiskjakah-
jude kompensatsioonirahast ilma.

Karjavalvekoerad appi
Kiskjakahjude ennetava meetmena on 
viimasel ajal lambakasvatajate seas 
populaarsust kogumas karjavalve-
koerad. Penid on hakanud asendama 
kunagi tavaliseks olnud karjuseid. „See 
valdkond on meil kiiresti arenemas 
ja üha enam erinevaid – nii meie kasva-
tustest kui ka välismaalt pärit – karja-
valvekoeri on lambakarjade turvamisel 
kasutuses,” osutab Tõnu Talvi keskkon-
naametist. „Kui koerad on korraliku 
päritoluga, õigesti kasvatatud ja välja 
õpetatud ning vähemalt kahekaupa 
karjamaal töös, on nendest ennetami-
sel suur abi.”

Ell Sellis Eesti Lambakasvatajate 
Seltsist märgib seejuures, et need lam-
bakasvatajad, kes kaotasid näiteks kaks 

Noor politseikoer Nitro ületab 130 cm  
kõrguse vaevata. Metsakutsu on  
koerast võimekam. Pelgalt meetri-
kõrgusest aiast jääb ilmselgelt 
väheks.

Suure aediku vaheaiad võiksid samuti 
hundikindlad olla.
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ehk poegade toitmise ajal ei saa ta ris-
kida liigsete vigastustega,” viitab Sellis.

Talvi sõnul on koertest lambakarja 
kaitsmisel palju abi eriti siis, kui ole-
mas on ka korralikud aedikud.

Küttimine võib murdmist 
soodustada
Jõgevamaa loodusemees ja Kullavere 
jahiühistu liige Vahur Sepp on metsa-
kutsudest ja lammastest rääkides seda 
meelt, et paljud koerte patud aetakse 
huntide kraesse. „Üksikud murdjad vii-
vad hundi maine inimeste silmis alla. 
Kui süüdlast ei leita, siis ta määratakse 
nii, et kütitakse igasugust hunti suure 
hasardiga,” räägib Sepp. „Kui kuskil on 
murjad hundid välja kujunenud, tuleb 
just selliseid küttida.”

Sepp ütleb, et inimesed peaksid 
huntidesse mõistvamalt suhtuma, et 
nad saaksid rahulikult oma hundielu 
elada ning murda neid loomi, kes 
neile looduse poolt ette antud. „Kui 
vanajumala määratud hundikarja 
struktuur ära lõhkuda – näiteks  
juhtemane ja isane karjast maha  
lasta – , siis alles jäänud noortest 
kriimsilmadest tulevadki suure 
tõenäosusega murdjad,” osutab Sepp. 
„Kui kogenud juhtloom maha lasta, 
läheb allesjäänutel toidu saamisega 
raskemaks ning nii nad hakkavadki 
kergemat saaki otsima.”

Ehk siis huntide intensiivsem 
küttimine ei pruugigi Sepa hinnangul 
lammaste murdmist tegelikult vähen-
dada, vaid see võib hoopis probleemi 
tekitaja olla.

Soovitused karja kaitsmiseks
Mitmete ekspertide koostöös kirja pan-
dud ja hetkel parimat teadmist ja koge-
must arvestavad minimaalsed nõuded, 
millega keskkonnaamet soovitab loomi 
suurkiskjate eest kaitsta:
• kariloomad ajada ööseks väikse-
masse kiskjatõrjeaiaga ümbritsetud 
aedikusse;
• kariloomade valve spetsiaalselt selleks 
kohandatud tõugu karjavalvekoerte 
(vähemalt 2 karjamaarühma kohta) abil 
kogu karjamaal viibimise ajal;
• kiskjatõrjeaed, milleks loetakse 
vähemalt 5traadilist ja vähemalt 4500 
V pingega elektrikarjust, mille alumine 
traat on maapinnast kuni 20 cm kõrgu-
sel ning ülemine karjusetraat või -lint 
maapinnast vähemalt 1,2 m kõrgusel. 
Samuti loetakse kiskjatõrjeaiaks eraldi 
asetseva ülemise karjusetraadi või 
-lindiga võrkaeda, mille võrgu alumine 
serv toetub täies ulatuses maapinnale, 
võrgu kõrgus on vähemalt 1 m, võrgust 
väljaspool asetseb elektrikarjuse traat 
maapinnast kuni 20 cm kõrgusel ja 
võrgu kohal elektritraat kõrgusega 
maapinnast 1,2 m.   

aastat tagasi kiskjate tõttu sadakond 
looma, räägivad pärast valvekoerade 
soetamist suurusjärgu võrra väikse-
matest kiskjakahjudest ehk kümne-
konnast murtud loomast. „Hunt võtab 
toitu ju sealt, kus tema enda tervisele 
on oht kõige väiksem. Suveperioodil 

140 cm peaks olema piisav, arvab Priit Tormis. Eredavärvilised lindid, millele 
eeskuju andnud hundijahi lipuliin, aitavad samuti sutt eemal hoida.
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Jõe aeg
Tarmo Mikussaar
Autori fotod

Aeg voolab ja vesi koos temaga. Kokku saab jõgi. Seda, 
millal ühest nirest saab oja ja ojast jõgi, on vahel 
üpris raske öelda ja kas seda üldse vaja ongi. Inimene 

on oma majandamisega veel ka kraavid ja kanalid jõgede 
külge ühendanud. Kokku on need kõik ühed vooluveekogud 
ja neil kaldail on mõnus istuda ning vaadata, kuidas vesi ja 
aeg voolavad. Jõed ja ojad on justkui maakera pindmised 
veresooned.

Jõgi võtab vahel hea tahtmise korral inimese enda 
vooluveega kaasa. Istud paati ja kulged. Tundub, nagu vesi 
seisaks paigal ja kaldad voolavad sinust mööda. Jõgi näitab 
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sulle oma kaldaid. Pildid vahelduvad just kui kinolinal, hoia 
ainult mütsi kinni, et mõni jõe kohale ulatuv puuoks seda 
peast ei pühiks. Kuid ega siis vaatamist ainult kalda peal ole. 
Peale kaunite luhtade, kõrgete kaldametsade, salapäraste 
sonnide ja võimsate ürgorgude on ju veel vaatamist ka üle-
val ja allpool. Aja aga pea kuklasse ja puude latvade vahelt 
kitsa triibuna paistev taevas moodustab justkui omaette 
jõe. Kõige suuremaks vaatamisväärsuseks on aga ikka jõgi 
ise ja jõesängi põhi. Salapärane, vahel sügav ja vahel kivine. 
Oma kupulehtede, vesirooside, osjatihnikute, penikeelelin-
tide, jõgimündi lõhnavate vanikute ja roostikumüüridega 

moodustab jõgi suvisel ajal justkui lopsaka peenra, mille 
aednik on maitsekalt kujundanud. Kui vaikselt kulgeda, juh-
tud vahest nägema ka mõnd metsaelukat, kes on tulnud jõe 
äärde janu kustutama või ennast niisama jahutama. Ka jõgi 
ise pakub elukeskkonda väga paljudele elusolenditele. Õhtu-
hämaruses lööb jõesonnis vesi lainetama ja siis on oodata, et 
varsti ujub kuskilt mööda toiduotsingutele minev kobras või 
kalastab kuskil udras. Mööda kallast lippab mink, aeg-ajalt 
vette ja siis jälle välja vupsates. Sõtkatibud vudivad ema 
sabas kaldataimestikku ja vihitaja tundub kogu aeg hädas 
olevat, lennates roikalt kivile ja kivilt roikale, muudkui edasi 
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ja edasi allavoolu, kuni kodupaik juba liiga kaugele jääb ja 
ta sinust viimaks mööda julgeb lennata. On hetki, kui jõgi 
tundub elust kihavat. Särjed, viidikad, säinad, linaskid, hau-
gid ja ahvenad, turvad ja latikad, kõik justkui kipuksid veest 
välja. Jõgi lausa muliseb. Järgmisel päeval võib jõgi aga päris 
elutuna tunduda. Ei ühtegi sulpsatust. Vagane ja tume jõgi 
voolab justkui tühi ja must lint.

Jõgi viib meid läbi talude tagahoovidest ja linna tornide 
vahelt. Vahel tuleb mõni koer sind tervitama ja teatama, et 
talle ei meeldi, kui sa tema hoovis kalda peale lähed, teises 
kohas ragistavad jälle lehmad või lambad, ise vahivad ja 
mäletsevad. Mööduvad sääski vehkivad kalamehed, kes 
tervituse peale viipavad ja küsimise peale, kuidas näkkab, 
tavaliselt käega löövad ja kiruma kukuvad. Alt jõe pealt 
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paistavad asjad alati teistmoodi kui kaldalseis-
jale. Vahel, kui selg ja tagumik paadis istumisest 
kangeks jäävad, tõmbad paadi kaldasse, kaldad 
peatuvad ning vesi voolab edasi. Nii selga sirutades 
ja üle kaldaserva kiigates leiad ennast tavaliselt 
hoopis teistsugusest paigast kui see esialgu paadist 
vaadates tundus. Vahel on see meeldiv üllatus, 
vahel aga suur pettumus.

Jõgi annab ja jõgi võtab. Nii teati targutada 
juba ammustel aegadel. Oskuslik kalamees võib 
hea õnne korral jõest vägeva kalasaagi saada, aga 
hooletult toimetades võib jõgi ka eluohtlikuks 
muutuda. Tavaliselt piirdub jõe võtmine aga käest 
pillatud ja igaveseks vetesügavusse kadunud tas-
kunoa või mobiiltelefoniga.

Loodusfotohuvilisele on jõgi oma peegelduste 
ja mitmekesisusega suurepärane modell. Tae-
vas ja vesi, kallas ja peegeldus mängivad hästi 
kokku, andes nii palju võimalusi heade piltide 
sündimiseks.

Üks paremaid asju oma mõtete korrastamiseks 
ja aju puhkamiseks on veematk. Istunud paati või 
kanuusse, lülitub inimene justkui teisele režiimile. 
Ei nüüd pole enam aega mõelda kaldale jäänud 
argimuredele. Vaja kogu aeg vaadata, et paat 
kaldavõssa, kivi otsa või roika taha ei sõidaks. 
Muudkui tüüri ja tõmba, lükka ja hoia tagasi. Väike 
peatus, seljasirutus, tass kuuma jooki ja kehakin-
nitust ning jälle edasi. Kõik mõtted on selged ja 
puhtad. Kõik otsused tuleb kohe, ilma kahtlemata 
langetada. Kõik tegevused tuleb kohe ja praegu ära 
teha. Midagi ei saa edasi lükata.

Ükskord kui jõuad niiviisi oma reisi lõpp-
punkti, tunned väsimust ja mõtteerksust ühe-
korraga. Kaldale jäänud mured ja probleemid 
tulevad küll vastu, aga need tunduvad nüüd juba 
nii väikesed ja kergesti lahendatavad. Jõgi annab ja 
jõgi võtab. Võtab mured ja annab mõtteselguse.   
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Hiiumaal Kõpu poolsaare Ülendi 
külas kasvab iidvana püha 
pärn, mida oma tuntuse ja 

erilise loo tõttu võib pidada Hiiumaa 
vapipuuks. Tema juures on käinud 
lugematu arv inimesi tervenemas ja 
osa saamas igavikulisest rahust. Vanal 
niinel on iseäralik võim abivajajaid 
aidata, eriti nahahaiguste ja paisete 
korral. Madala puu tüvi oli varem tihe-
dalt pahkadega kaetud. Iga pahk olevat 
olnud abipalunud inimese haigus, mille 
puu enda kanda võttis.

Puule on toodud anniks värvilisi 
paelu ja riideribasid, samuti raha.

1989. aasta sügiskuu 22. päeva öösel 
toimus püha puuga midagi ennekuul-
matut ja koletut. Kellegi kuri käsi 
kuhjas puu umber kergestisüttivat 
sodi ja süütas selle põlema. Puu kõrval 
asub vana kaev, kuid polnud kedagi, 
kes oleks sealt ammutanud leekide 
kustutamiseks vett. Pühapuust jäi 
järele söestunud rümp ning leina-
vad inimesed. 600 aastase pühapuu 
ümbermõõt oli enne süütamist 6,8 m ja 
kõrgus 10 m.

Kuid pühapuu ärkas ellu. Täna-
seks on põlenud kännust sirgunud 
noor ja võimas niinekink. Heinakuu 
keskel sumisesid magusalt lõhnavates 
pärnaõites mesilased ning vaikne tuul 
kiigutas okstele seotud annipaelu. 
Ühel kõrgemal oksal rippus pulma-
liste jäetud valge palakas. Samas asub 
asjatundlikult koostatud teabetahvel. 
Paraku on see paigutatud puule liiga 
lähedale. Ei jää hingamisruumi.

Maavalla lääneosale on iseloomulik, 
et seal leidub rohkesti puid ja kive, 
mida on kasutatud eelkõige ravimiseks. 
Hiiumaalgi on olnud mitmeid ravipuid, 
kuid enamik neist on tänaseks kadu-
nud või hävinud.

Ülendi pühapuu teabetahvlilt leiab 
Ave Alavainu luuletuse „Ohvripuu 
põlemine”.

… ja äkki kesk uinuvat linna
vastu poolikut kaduvat kuud
ulgus koer
nagu tahaks ta minna
appi sellele, kes ei saa minna
ära tapjate eest
kusagil kaugel

…ulgus koer
vastu poolikut kuud
miks on loomad nii targad?
Kuid muud?

Muud magavad
pitslinad laugel
ega teagi kuis
põlevad puud
Ma põlen ma põlen ma põlen
mu kõrval on pilgeni kaev

Ma põlen ma põlen ma põlen
mul on meeletu meeletu janu

Ma põlen ma põlen ma põlen
juba südames tuli teeb valu

Ma põlen ma põlen ma põlen
kes aitaks küll põlevat puud!
Üksainus usk, üks pühadus mul oli.
Üks armastus. Üks tugi vanaks eaks
üks paigalseisja, kelle juurde tulin.
Kui paha laps, kes tahab saada heaks.

Mu eluiga – kümnendik ta elust –
Ta juures olles tundus tühine.

Mu suurim valu – tuhandik ta valust –
see ometi meil oli ühine.

Ta tõrkumata võttis vastu kõik mu vaevad
ja andis nõu mul oma tummal moel.
Ta seisis mullas juur ja peaga taevas;
meist igaüks oli ta kadunud poeg.

Ja igaüks, kes tema juurde tuli,
sai usku, lootust, jõudu, hingerahu.
See, et ta südamesse tehti tuli,

me mõistusesse kuidagi ei mahu.

Eks terve mõistus keeldu uskumast,
kui tapetakse puud või väetit last …
Süüdati mõisaid, kõrtse ja muuseume
siis tuli kirikurüüste.
Nüüd siis põlevad pühad puud.

Kuid meie.
Usume.

Kiuste.

Ülendi püha niin
Ahto Kaasik
Autori foto

Üks pühapaik
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Lähme pildistama

Kirjanikud olid aastakümnete eest väga hinnatud 
seltskond, honorarid olid tänapäevaga võrreldama-
tud. Eks liigne rahahunnik ajas neist paljusid viina-

kuradi juurde. Ühel kirjanikul oli joobnud peaga alati tunne, 
et tal tulevad geniaalsed ideed, kuid hommikul ei suuda ta 
neid millegipärast enam meenutada. Niisiis otsustas ta oma 
geniaalse idee öösel enne magama minekut kirja panna. 
Hommikul ärgates rabas ta kiirustades öökapilt sedeli, millel 
seisis möödunud õhtu ideevälgatus: „Banaan on kollane!” 
Sama iseenesestmõistetav on mere laius, kuid selle laialt 
pildistada püüdmine lõpeb tihti hunniku sarnaste piltidega. 
Olgu öeldud, et mina olen praegu kaine ja sooje suhteid ma 
alkoholiga üldse ei pea. Et oleks selge.

Meri on oma avaruses ja muutlikkuses elamus iseeneses, 
eriti minusuguse sisemaa mehe jaoks. Pildistamise puhul 
saab merest peamotiiv, kuid enamikul juhtudel tingivad 
pildi sisu kõrval- ehk täiendmotiivid, milleks võivad olla 
tuul, pilved, lained, ranniku iseloom ja muidugi valgus. Kogu 
ilu ja sellega kaasneva pildile jäädvustamiseks on nagu alati 
tarvis mingit spetsiifilist tehnilist abivahendit.

„Eemale lükkamise” efekt
Maastikufotoga ja eriti laia motiiviga, nagu meri, seostub 
muidugi lainurkobjektiiv. Keskendume jälle tehnilisele poo-
lele ja ma jätan mere iseloomu valiku igaühe enda otsustada, 
sest eks igaühel on merega oma seos ja sellest tulenevalt 

Merepildistaja nipid 
 

Sven Začek
Autori fotod
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Lähme pildistama

ka eelistused kas tüüne või mäsleva mere fotode osas. 
Lainurkobjektiiv on omamoodi elukas, mille toimimist ma 
nüüd lihtsustatult seletada püüan. Niisiis, mida lainurkob-
jektiiv teeb? Sisuliselt lükkab ta silmaga nähtud reaalsuses 
eksisteerivaid objekte üksteisest eemale, et need kaadrisse 
ära mahuksid. Lainurk lükkab eemale, teleobjektiiv tõm-
bab lähemale. Nullpunktiks on normaalobjektiiv, millega 

jäädvustatud objektide omavahelised kaugused paistavad 
fotol sarnased silmaga nähtule. Oletame, et meie motiiviks 
on ilusad kivid liivarannal ja mõnusalt värviline päikeseloo-
jang mere kohal. Meie kasutada on täiskaader sensoriga pee-
gelkaamera ja 24mm objektiiv. Mis nüüd juhtub? 24mm lai-
nurk on inimsilma ekvivalendist (50mm) kaks korda laiem, 
mistõttu lükkab see lihtsustatult öeldes kõik pildiobjektide 
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Lähme pildistama

omavahelised kaugused kaks korda pikemaks. Kui esimese ja 
teise kivi kaugus mererannal oli 2 meetrit, siis pildil paistab 
see 4meetrise kaugusena. Kui ilus päikeseloojangu tekitatud 
värv taevavõlvil oli meist viie kilomeetri kaugusel, siis pildil 
paistab see kümne kilomeetri kaugusel jne. Maastike puhul 
on ju loogiline, et kaugemale lükatud objektid paistavad ka 
pildil väiksemana, mistõttu jääb näiteks värvitriip taevas 

pildil kaks korda vähem silmapaistvaks. Kahju! Sama efekt 
kehtib ka teistes fotograafia valdkondades. Näiteks on see 
eemalelükkamise efekt ka põhjus, miks kinnisvarafotodel 
toad nii avarad paistavad – kodus puhkusereisi planeerides 
võrguküljelt vaadatud hotellitoa avaruse üle rõõmustanut 
võib kohapeal tabada kerge šokk, kui tuba reaalsuses hoopis 
kitsamaks osutub.
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Lähme pildistama

Miks päikeseloojang taandub punaseks triibuks?
Veel rohkem kahju on siis, kui meie kasutada on väiksema 
sensoriga kaamera (1,5 või 1,6 crop’iga sensor). Siis on meil 
tarvis veelgi laiemat objektiivi, mis annaks sama vaatenurga. 
1,5 sensori korral tuleb pildistada 16mm objektiiviga, et saa-
vutada 24mm ekvivalentne vaatenurk, kuid objektide eemale 
lükkamise efekt on nüüd juba kolmekordne (50mm : 16mm).

Mida väiksem on sensor ja mida lühema fookuskaugusega 
on objektiiv, seda võimsam peab olema päikeseloojang, et 
jäädvustatud foto taevas oleks värvitud. Kes on pilti teinud 
lõigatud sensoritele mõeldud objektidega, mille fookus-
kaugus on 10–20mm, siis see teab, et mõnus punane taevas 
ilusa mere kohal taandub fotol vaevumärgatavaks triibuks. 
Enam nagu ei tahaks laia meremaastikku lainurkobjektiiviga 
pildistada või mis? Millised on lahendused südamelähedase 
mere autentseks jäädvustamiseks?

Lahendusi mere pildistamiseks
Esimene võimalus on kasutada perspektiivikontrolli või-
maldavat objektiivi (perspective control, tilt-shift), mis lubab 
pikematel fookuskaugustel suuremat teravusulatust. Näiteks 
45mm objektiiviga on võimalik kogu foto teravaks saada, 
kui esiplaanil ei ole kõrgeid elemente (puid-põõsaid), mida 

mererannas tavaliselt polegi. Teine võimalus on kasutada 
suurema sensoriga või lausa filmiga kaamerat. Eestis minu 
teada pole ühtegi elukutselist maastikufotodele pühen-
dunud fotograafi, kuid laias maailmas on neid palju. Kõik 
neist pildistavad keskformaati või isegi suuremat pildipinda 
omavate kaameratega just sellepärast, et taevas olevaid 
mõnusaid värve ära kasutada. Nende kaamerate puhul 
on lainurkobjektiiviks 90mm või isegi 150mm objektiivid. 
Nende puhul ei toimi enam eemale lükkamise efekt, vaid 
lähemale tõmbamise efekt. Punasest värvitriibust horisondil 
saab fotol punane taevas.

Fotograafia on oma olemuselt kunstilise nägemuse ja teh-
nilise vormistuse sümbioos. Tundes oma tehnika võimalusi 
ja toimimise põhimõtteid, saab tulemust lihtsamini prog-
noosida ning omada ettekujutust, mis on võimalik ja mis 
mitte. Isegi kui nüüd just suuremat tormijooksu perspektiivi 
kontrolliga objektiividele või keskformaadis kaameratele ei 
järgne, siis vähemalt saite ehk vastuse, miks foto reaalsusest 
tihti erineb. Kohtume laiadel meremaastikel!  

P. S. Eemale lükkamise ja lähedale tõmbamise efekti on siin 
kirjeldatud lihtsustatult. Kes soovib optikasse süüvida, leiab 
lisateavet internetiavarustest.
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Unistades

Tänavu varakevadel esilinastunud 
Rein Marani filmis „Hiite lum-
mus” näeb hiiepaikade, põlisela-

nike ja pärandiuurijate kõrval korraks 
Eesti kaarti, mida katavad hiiepaiku 
tähistavad sajad tulukesed. Täpsemalt 
on kaardil tähistatud 843 hiit, hiieni-
melist või hiielaadset paika. Need on 
ajaloolised pühapaigad, mille kohta on 
meieni jõudnud andmeid arhiivide või 
viimastel aastatel toimunud väliuurin-
gute vahendusel.

Paraku on osa Eesti hiitest rajatiste 
ja kaevanduste tõttu juba lõplikult 
hävinud ning paljud kehvas seisus. 
Väga paljud pühapaigad on lähemal ajal 
kadumas unustusse.

Pärimuse kohaselt on oma hiis olnud 
igal külal. Ajaloolisi külasid on meil 
aga kaugelt üle tuhande. Valged laigud 
haigutavad hiiekaardil paljude põliskü-
lade kohal. Hulk hiiepaiku on meie jaoks 
jäädavalt kadunud, sest keegi ei mäleta 
nende olemasolu.

Hiied on suuremat maa-ala hõlma-
vad kogukondlikud pühapaigad, mis on 
loomulikus olekus kaetud põlismetsaga. 
Vähesed hiied asuvad asustusest kaugel 
merel, laantes või soosaartel. Peami-
selt on need ajalooliste külatuumikute 
lähikonnas. Hiite ümber on inimene 
harinud maad, karjatanud loomi ning 
majandanud metsi kaua aega.

Sageli asuvad hiied kõrgendikel, kuid 
neid on küllalt ka tasandikel, orgudes 
ja märgaladel. Samavõrra eripalgeline 
kui on hiite aluspõhi, pinnas, vee- ja 
ilmaolud on ka hiite taimestik ja loo-
mastik. Seetõttu leidub hiietammikuid, 
-männikuid, -kuusikuid, -pärnikuid, 
-kaasikuid, -lepikuid, -saarikuid ja kõige 
enam segametsi ning neile iseloomu-
likke kooslusi.

Maailma paljudel põlisrahvastel ja 
nii meilgi on hiielaadsed pühapaigad 
olnud puutumatud loodusalad. Inimene 
külastab neid aupaklikult ja säästlikult 
pühadel päevadel ja erilise vajaduse 
korral, kuid suurema osa ajast seisavad 
need puutumatus loomulikus rahus. 
Just seetõttu on hiied inimkonna ja 

Hiierahu loomisest
Ahto Kaasik

Ahto Kaasik mullu Võhandu jõe Uku saarel Põlva kihelkonna pühapaikade 
inventuuri ajal.

samuti Eesti vanimad looduskaitsealad.
Hiite kaarti vaadates on selge, et hiis 

ei ole erand, vaid on meie maa ja rahva 
koelõngadesse kirjutatud reegel. Asu-
des inimeste majandatud ja muudetud 
maastikel on hiied olnud pikka aega 
seal olulised elurikkuse pelgupaigad. 
Tänase Eesti elurikkus ja maastikuline 
mitmekesisus pärineb olulisel määral 
hiitest.

Meie looduse hea tundja ja jääd-
vustaja, vanameister Rein Maran on 
öelnud, et unistab ajast, kui Eestis 
hakatakse hiisi taas hiitena, see tähen-
dab puutumatute looduskaitsealadena 
hoidma. Hiis on ju meie põline viis 
looduse mõistmiseks ja kaitsmiseks.

Panen mõttes käe Rein Marani õlale 
ja vaatan tulevikku koos temaga.

Ühel heal päeval kohavad sadade 
Eesti külade lähedal taas võimsad, 
varjulised, liigirikkad ja eriilmelised 
hiiemetsad. Silm puhkab neil ja väsinud 
keha ja hing leiab sealt alati kosuta-
vat meeliülendavat rahu. Vaim leiab 
sealt tuge ka kodust kaugel viibides. 

Tähtsamatel pühadel kogunetakse oma 
koduhiide, hiiemetsade sügavuses loi-
davad lõkked ning kõlab regilaul.

Inimesed ja samuti riigivõim 
tunneb hästi pühapaikade tähtsust ja 
tähendust ning iga hiiepaika hoitakse 
hoolega. Ajaloolised hiied otsiti üles ja 
võeti pühapaikadena looduskaitse alla 
juba mitu põlve tagasi. Tasapisi on hiied 
kasvanud ka uute külade ja asulate 
juurde ning puutumatud salud on igas 
linnaosas. Hiisi hoides on inimesed 
taas õppinud austama nii loodust kui 
ka esivanemate pärandit. Eesti maa ja 
rahvas on saanud terveks. Eesti eeskuju 
on sedavõrd veenev, et hiisi on asutud 
taastama ja rajama paljudes riikides.

Enne kui lõpetan selle loo, vaatan 
korraks oma koduhiide Mahu Tam-
mealusel. Astun läbi väärika värava. 
Jalgrada lookleb vanade puude vahel 
ning laskub orgu Silmaallika juurde. 
Kostub laste rõõmsaid kilkeid. Mu poja 
ja pojatütre pere on tulnud pisitütrele 
nime panema. Meie pilgud kohtuvad 
hiieallika veepeeglis.  
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Kaika tädi kui 
taimetark
Juhani Püttsepp
Ingmar Muusikuse fotod

Kui otsid taimedelt abi ja jõudu, tuleta  

Kaika Lainet meelde.

„Näe, võta, söö see ära, siis 
tuleb mõistus pähe,” ütles 
Kaika tädi, noppis oma 

läve eest kortslehe ja ulatas mulle. 
Olime Postimehe ajakirjanikena Karula 
ümarate kuplite vahel Püssi talus Kaika 
nõiast lugu tegemas. Ees seisis artikli 
kiire kirjapanek, leht pidi õhtul trükki 
minema. Lisaports mõistust oleks mar-
jaks ära kulunud, siiski jätsin kortslehe 
söömata. Ma ei kartnud taimi suhu 
panna, olin lapsena küllalt kerahei-
nakõrsi lutsutanud ja vanavanaema 
õpetuse järgi õnnetoovaid seitsme 
kroonlehega sireliõisi alla neelanud. 
Lihtsalt ei raatsinud Kaika tädi korts-
lehte ära tarvitada.

Panin lehe hoolikalt märkmiku 
vahele, hiljem kodus klaasi alla. See oli 
reliikvia, mille head tegevat väge usun 
tänini.

Kord, kohates kortslehte loodus-
retkel giidi rollis, noppisin taime, 
kõnelesin edasi Kaika Laine soovituse 
ja pistsin kareda lehe lõpuks näitlikult 
ka ise pintslisse. Suur oli mu üllatus 
ja ehmatus, kui pea pool matkarühma 

Laine Roht (1927–2013) 
ehk Kaika Laine ravis 
hädalisi taimeleotiste ja 
jumalasõnaga.
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minu eeskujul samas kortslehe noppis 
ja ära sõi.

Kaika nõid äratas usaldust ja usku. 
Taimede söömine aga ei ole naljaasi. 
Pead taimedega sinasõber olema, 
eneses kindel olema, enne kui julged 
teistele midagi soovitada.

Tartu Ülikooli farmaatsiaõppejõud, 
ravim- ja maitsetaimedest mitmeid 
raamatuid kirjutanud Ain Raal jutus-
tab, kuidas ta käis Kaika külas toidu-
taimede päeval: „Juhtusin sinna, see 
oli kevadel, kui nõges ja nurmenukk 
tärkasid. Avalik üritus, toorsalati-
test. Tahtsin varju jääda, aga Kaika 
Laine lükkas ka minu ette, et räägime 
mõlemad oma kogemustest. Mina siis 
teaduslikust vinklist, tema enda nõia 
omadest. Meie jutt oli erinev.”

Paunvere apteekri õpetus
Raamatus „Eesti NSV ravimtaimed” 
(1972) ei leidu kortslehte üldse. Aili 
Paju raamat „Aed ja mets kui apteek” 
(2000) selgitab, et kortsleht on „mõjuv 
ravimtaim, ainult, et vahepeal mille-
gipärast ära unustatud.” Ladinakeelne 
nimi Alchemilla on tuletatud sõnast 
alkeemia. Keskajal kasutati seda taime 

fenoolkarboonhappeid, kumariine, 
flavonoide, leukoanto-tsüaniide, par-
kaineid, ligniini, rasvhappeid.

Kõlistasin tuttavale tohtrihärrale, 
lugesin talle aineterea ette ja küsisin 
seost mõistuse pähetulekuga. „Hm!” 
tegi ta. „Steroidid? Need parandavad 
saavutusvõimet ja suurendavat valmis-
olekut võitluseks. Kuid kõige alus on 
see, mida ütles punase ninaga Paun-
vere apteeker Tootsile.”

Võtsin Oskar Lutsu „Suve” köite ja 
vaatasin järele koha, kus Toots joob 
paksust pudelist kirjaga „Bals. vulne-
rar. Kunz” ja apteeker kõneleb talle: 
„Pange tähele, noormees, ja pidage 
meeles, kõige kangema rohu toovad 
abiotsijad endaga ühes. Seda rohtu 
võite meie riiuleilt asjata otsida, tema 
nimi on usk rohu võimu sisse. /---/ 
Jooge, mis teile antakse ja ärge küsige, 
ärge usutage …”

Taimedega suheldes
Ravimtaimi korjas Kaika tädi oma 
eluümbrusest. Nõukogude ajal töötas 
ta postiljonina ja külavahel käies korjas 
taimi postikotti. Kui ta oma esimesed 
patsiendid terveks oli ravinud, saa-
busid suurte pagunitega mehed teda 
pinnima: „Kas teie oletegi see nõid?” 
Laine torkas neile oma ravimtaimi 
täis postikoti nina alla: „Siin ongi mu 
nõidus!”

Laine ristipoeg, Värtemäe mesin-
dustalu peremees Mati Urbanik ütleb, 
et Kaika tädi pidas tähtsaks, millal ja 
kus taimi korjata. „Näiteks valget ris-
tikheina korjas ta jaanilaupäeva järgsel 
hommikul.”

Kevadeti kõndis tädi põldude ja nii-
tude peal ning vaatas taimede rohkuse 
järgi, millist tõbe sel aastal rohkem 
võib esineda. Tema teadis: kui kim-
butavad hädad, siis on looduse poolt 
antud ka abi nende hädade vastu.

Kaika tädi ei pidanud end kõigeos-
kajaks. Mõnda asja vaatas ta ise ka Aili 
Paju raamatutest järele ja kui tema ei 
saanud aidata, saatis ikka inimesi „arsti 
manu”.

Tädi korjas taimi näoga päikese 
poole ja küsis taimede käest luba, enne 
kui neid noppis. Tuulevaikse ilmaga 
taimed noogutasid talle, kui loa andsid.

Tädi sai kurjaks, kui inimesed 
suhtusid looduse, lindude, taimede ja 

metsa vastu hoolimatult ja ütles: „Need 
asjad ei jää karistamata!”
(Vaata ka ajakirjas Loodus 6/2003 ilmunud 
Kaupo Padari intervjuud).

Ristimärgi vägi
Kui saabusid külalised, pakkus Kaika 
tädi ikka taimeteed. Et vahelgi olid 
külalised närvis (ikkagi käik nõia 
juurde), siis piparmündi- või köömne-
teed. „Juba minu isa soovitas seda –  
piparmünt ja köömned rahustavad,” 
märkis ta.

Kui tee joodud ja jutuajamine hoogu 
võttis, tuli ette, et tädi tõusis, läks 
üle toa, kummardus ja tõmbas lahti 
kapiukse. Mis seal siis kõik oli! Kapist 
vaatas vastu päevinäinud limonaadi, 
mineraalvee- ja napsipudelite patarei. 
Iga pudeli põhjas, viina sees, loksus 
paks taimekiht. Nõges, palderjan, kase-
pungad, paplipungad, paiseleht.

Tädi valas leotist lillelisse pitsi, pool 
pitsitäit. Siis justkui lendas temast 
miski korraks kaugele ära, kuid käsi 
tõmbas samal ajal kiiresti pitsi kohale 
ristimärgi. „Mina ravin taimede ja 
jumalasõnaga”.

Kui pits käes kahtlema hakkasid, kas 
pärast ikka võib autorooli istuda, ütles 
tädi: „Ära karda, sind ei võta ükski 
miilits.”

Hea rahulik soe tunne oli sõita 
tagasi koju.   

tarkusekivi otsimisel ja kulla valmis-
tamisel. „Kortslehele kogunenud kaste-
piiskadel olevat salapärane taevane 
võim.”

Teos ütleb, et kortslehte on 
kasutatud rahvameditsiinis menst-
ruatsioonihäirete, veeajatina neeru-
haiguste ja soolte krooniliste põletike 
puhul. Ka halvasti paranevate haa-
vade korral. Taim sisaldab steroide, 

Kortsleht kogub kastepiisku.

• Sa pead kümmet käsku teadma.
• Sa pead kaasinimese vastu hea 
olema.
• Sa pead sõbralik olema ja sa ei 
tohi meest kodus jalge alla tallata.
• Sa pead elama enda töövaevast 
ega mitte tundma kadedust.
• Sa ei pea teise üle kohut mõistma. 
• Jumal ise teab, keda ja mille eest 
ta karistab.
• Sa ei pea iseennast kiitma, sellega 
võid orki lennata. Kui teised sind 
austavad, on midagi muud. Aga kui 
sa ennast kiidad, oled nagu kikas 
sõnnikuhunniku otsas.

Kirja pannud Madis Jürgen

Kaika Laine lihtsad tõed
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Infrapuna-
kaameraga  
külas Islandil
Juhani Püttsepp
Malev Toomi fotod

Fotograaf Malev Toom proovis järele, mida saab Islandi 

saarel teha siis, kui vihm korraks raugeb, tuul annab 

järele, vulkaanipurse ei ohusta, pimedus pole veel 

jõudnud ja käes juhtub olema infrapunakaamera.

Fotograaf Malev Toom on tuttav 
igale teisele tartlasele. Võib-olla 
sellepärast, et ta töötas aastaid 

Postimehe ajalehe heaks. Postimehes 
tuli Malevil teha teinekord kümme lugu 
päevas. Nii jõudis Malev peaaegu igale 
poole ja jäi paljudele meelde. Tumedate 
prilliraamide tagant vaatas pildistata-
vat alati heatahtlik ja rahulik pilk.

Nüüd koolitab Malev Toom Tartu 
Kõrgema Kunstikooli fotograafiaosa-
konnas tudengeid ja pildistab ikka 
edasi. Mitmed Tartu ja Tartumaa raa-
matud on teoks saanud tema osalusel. 
Eriti meeldejäävad on Malevi pano-
raamfotod Tartu vanalinnast, Raekoja 
platsist.

Lähemad tuttavad ja sõbrad teavad 
Malevit ka kui innukat rännumeest 
ja loodusesõpra, kes ei pelga tundide-
pikkust viibimist Alam-Pedja kaitseala 
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sääseparvede keskel ega lageda taeva ja 
põõsa all ööbimist.

Aastal 2012 viibis Malev kaks kuud, 
3. sügiskuust 1. kooljakuuni Tartu 
Kõrgema Kunstikooli stpiendiaadina 
Gullkistani loomekülas Islandil. Seal 
kasutas ta pildistamiseks infrapuna-
tehnikat – ümberehitatud aparaati 
Canon EOS 300. Ta ise ütleb, et lähtus 
seejuures soovist veidigi eristuda 
neist lugematutest fotograafidest, kes 
Islandi loodust juba pildistanud on.

Infrapunafotode saamiseks kasuta-
takse spetsiaalset filmi või infrapunase 
spektriosa (lainepikkusega 750–1000 
nanomeetrit) suhtes tundlikku digi-
sensoriga kaamerat. Lisaks kasutatakse 

IR-filtrit, mis blokeerib enamiku või 
kogu nähtava valguse.

Tulemuseks on mustvalgele foto-
graafiale sarnased unenäolised pildid. 
Rohelus paistab valge, taevas hästi 
tume. Inimest selle tehnikaga pildis-
tades näivad silmad nagu õudusfilmis, 
riideesemed valgustuvad läbi, veresoo-
ned joonistuvad välja.

Islandi justkui mustvalge looduse 
avamiseks sobis aga infrapunatehnika 
Malevi meelest hästi.

Ta üüris maasturi ja tegi saarel tiiru. 
Pildistas ja kuulas tuule ulgumist. Ta 
ka lindistas tuule häält - taustaks, kui 
peaks oma Islandi piltidest kunagi 
Tartus näituse tegema.  

Islandi hobused, erilise kõnnakuga tõug, mida ei lubata ristata teiste hobustega. Infrapunatehnikas panoraamfoto

Põhja-Ameerika ja Euraasia laamade piir Islandil. Maakoore lõhe, mida mööda 
tekib uus ookeanipõhi ja lahknevad laamad (2,5 cm aastas). Infrapunatehnika
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Kallas on mõne meetri kõrgune, 
kaljune. Selja taga on Aasia, ees 
üle vee Paleepunkt, Seraglio 

Point, üle aastatuhande paigal püsinud 
maailma kese, lõpp ja algus. Jalutame 
piki kaldateed ja korraga näeme, 
et kaldatõusule on ehitatud midagi 
tribüünilaadset. Laiad astmed, pehmed 
padjad, vaibad, tekid. Huvitav, kas siin 
korraldatakse mingeid purjeregatte 
või sõudevõistlusi, et pealtvaatajatele 
nõnda mõnusad istmed on tehtud, 
mõtlen. Kuid kuigi plakatid üle Kuld-
sarve lahe viival Galata sillal kuuluta-
vad, et Istanbul on aastal 2012 maailma 
spordipealinn, pole asi siiski nõnda 
higine, rahane ja väsitav. Üle Bospo-
ruse, Kuldsarve lahe ja Marmara mere 
kohtumisvete, läänes kõrguval künkal 
konutavate Topkapi palee müüride 
tagant kerkiva Süleymani mošee ja 
Hagia Sofia katedraali õrna minareti-
metsa vahele loojub päike, kullates üle 
Sultanahmedi panoraami, mis paistab 
siit, Aasia poolelt nagu olekski nõnda 
olnud maailma loomisest peale. Rahvas 
lebab trepistikul, joob teed – tehtuna 
Istanbuli moodi, tšaiks nimetatuna, 
tumepruuni ja sügavmagusat, servee-
rituna tillukeses klaastopsis justkui 
kõige kallimat rakit – ja naudib päike-
seloojangut isegi nüüd, porikuu keskel. 
Ja miks ka mitte, pole just väga soe, ent 
25 kraadi ometi.

Jah, on imekspandav, et Istanbulis 
saab kõikjal mere äärde – lennujaamast 

taksoga mööda mereäärset Kennedy 
tänavat sõites ei jõua ära imestada, et 
kõikjal palistab mereranda vähemalt 
paarikümne meetri laiune puiestik. 
Nõnda ka Kuldsarve lahe ja Bosporuse 
ääres. Meri avati rahvale ebademokraat-
likult ja eraomandust eirates 1960. aas-
tatel, mil kaldaäärsete puumajade kvar-
talid jõhkralt kokku lükati. Kõik need 
puumajad, mis üle jäid, võeti kaitse alla. 
Mis ei takista osal neist meenutamast 
Tallinnas Kassisabas või Kalamajas ja 
mujalgi leiduvaid gravitatsioonilise 
ajasurve all ägavaid lobudikke.

Kolmikpunkt, kus valitseti maailma
Istanbul on linn, mille loodus on kivis-
tunud poolteisttuhandesse aastasse. 
Siin hakkad tahtmatult mõtlema, kas 
pimedus on valguse puudumine või 
on valgus pimeduse puudumine. Linn 
sebib ja sagib, viis korda päise päeva 
ajal võimendavad elektroonilised 
vahendajad minarettide otsast valju-
häälditest muezzinite plekkhäälseid 
teateid palveaja algusest, aga ometi 
tundub siin, et on aega mõtelda. Päike 
paistab Eestis enamjaolt lõunast. See 
on ka loomulik, sest Eesti on ikka 
mingil moel põhjamaa. Istanbulis 
paistab päike enamjaolt idast. See 
aga ei tähenda veel automaatselt, et 
Istanbul on läänemaa. Kui vastuoluline 
on maailm!

Kui jõuad üles Istanbuli I kün-
kal asuva Topkapi palee ette, surud 

Istanbul: ajalukku 
kivistunud loodus
Istanbulis, kus päike paistab idast ja rahvas käib 

linna päikeseloojanguid imetlemas kaldaäärsetel 

treppidel lesides teed juues, võib sind endiselt 

lummata seletamatu idamaade suurlinna 

võlu, linnas, kus kunagi maailma valitseti.

Tiit Kändler
Tiit Kändleri ja Tiina Kaljundi fotod

Süleymani mošee. Süleymaniye 
Camii on meisterskulptuur.
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end piletikassa luugi alla, pildistad 
sõjamehi – mitte tinasõdureid, vaid 
Osmanite mänguinimsõdureid, kelle 
kõrval on suur silt, mis pildistamise 
keelab –, lähed läbi Keskmise Värava, 
jõuad õuele, kuhu tavalistel päeva-
del kogunes viie sajandi eest kokku 
viietuhandeline vägi madalamat ja 
kõrgemat sorti alamaid, saadikute 
vastuvõttudele kaks korda enam. Siia 
nad mahtusid, ja nende ning palee 
elanike kunagise arvu võib välja lugeda 

pikkade, lõunamüürist kerkivate 
köögikorstnate hulga pealt. Õues pidi 
sultani kohal olles valitsema vaikus. 
Kes kasvõi sosistas, see seda edasipidi 
enam teha ei saanud – „tahad või ei 
taha, pea võtan maha” nagu idamaine 
muinasjutt pajatab. Viietuhandepea-
line vaikus oli see, mis pani võimsategi 
välisriikide saadikuid hämmastama, 
ehk hirmutaski.

Alamate hulgad – türklased ja 
pärslased, armeenlased ja kreeklased, 

bulgaarlased ja mustlased, juudid ja 
genualased, moslemid ja kristlased 
või kes nad kõik olid, panid oma-
moodi paika ka siinse Linna haljastuse 
printsiibid. Üksikud puud, mis annavad 
küll päevapäikselõõma eest varju, ent 
mille vahele end peita ei ole võimalik. 
Istanbulis ei kohta võsa tänaseni, või 
kui, siis ehk mõnel hüljatussejäänud 
ehitusplatsil.

Piisas väikestest pargikestest palee 
eri laadi rahvale – konkubiinidele või 
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haareminaistele, eunuhhidele või 
emiiridele – mõeldud hoovides. Loodus 
tegutses omasoodu. Sellest saad aru, 
kui jõuad lõpuks läbi kahaneva suuru-
sega hoovide põhjarinnatise äärde ja 
äkki laotub su ees laiali kogu maailm. 
Bosporuse väin kulgemas jõena Musta 
merre, Kuldsarve laht vasemal jagamas 
Euroopa linnaosa ülal Beyoğlu mäge-
del lahti vanast islami linnast, taga 
paremal Marmara meri, kuhu mahub 
tulema ja minema lõputult laevu.

Siin on kolmikpunkt, justkui vee 
oleku diagrammil gaasi, vedeliku ja 
tahke keha kohtumispaik, kus kaob vahe 
ühe, teise ja kolmanda vahel. On täiesti 
selge, et siit sai maailma valitseda küll.

Valitsesid Bütsantsi, hiljem Kons-
tantinoopoli imperaatorid, valitsesid 
Istanbuli sultanid. Esimene neist, 
1453. aastal 21aastane Mehmed II sai 
Konstantinoopoli efektseks vallutami-
seks hakkama legendaarse vägitükiga. 
Kuldsarve lahe suudme olid bütsants-
lased ammuilma raske, kahe kalda 
vahele tõmmatud raudketiga sulgenud. 
Mis seal ikka, Mehmed käskis oma 
laevad kindlusest paar kilomeetrit 
põhja pool Bosporuse läänekaldal lahti 
võtta ja öösel üle mäe alla Kuldsarve 
lahte vedada ning seal jälle kokku 
panna. Linn langes, Mehmed alustas 
taaskasutustööd, muutes esmajoones 
hiiglasliku Hagia Sophia mošeeks. Ini-
mesi kujutavatest maalingutest jäi vaid 

mõni ülakorrusel, üles seintele riputati 
kettad prohveti ja tema kaaskondlaste 
nimedega ning tsitaatidega koraanist. 
Justkui looduse vägevust koondava 
sisearhitektuuriga katedraalis ripu-
vad koraanitaldrikud siiani – ainult 
et nende alused on papist, naelutatud 
kõige prostamale puitraamile.

Istanbuli suured mošeed on erilised, 
mõjuvad kargelt, siluettjooned puhtad, 
dekoor Izniki kahhelkividel taimjas. 
Kuigi kasvavaid taimi on õuedes vähe.

Kassidki on Istanbulis erilised. Neil 
on enam aega. Pole ka mingi ime. 
Prohvet Muhamed oli suur kassiar-
mastaja, kas egiptlaste eeskujul või 
mitte. Igatahes hoidis ta vahel Allahit 
kuulutades kassi süles ning pani ühele 
oma ütlusi kirja panevale lemmikjüng-
rile `Abd ar-Rahman ad-Dawsile, kes 
kassipoja vastu eriti lahke oli, nimeks 
Abu Hurayrah – ehk Kiisuisa. Kassiaja-
lugu uurinud inglanna Madeline Swan 
pajatab loo, kuidas kord puhkama 
heitnud prohveti rüüle tuli magama 
kass. Kui prohvetil tuli üles tõusta, siis 
ei äratanud ta kassi, vaid lõikas oma 
rõiva küljest tüki, millel kass edasi 
magada saaks. Selle peale ärganud ka 
kass ja kummardanud prohveti ees, 
mille peale prohvet teda kolm korda 
paitanud, andes kassile koha paradii-
siaias. Ka olevat kass kord päästnud 
prohveti surmava mao käest. Pole siis 
imestada, et islamimaades on kass 
koerast tublisti tähtsam.

Iga enesest lugupidav Istanbuli 
poodnik puistab poe avades tänavale 

Kuigi suur osa Istanbuli puumaju on kas põlenud või mereäärsete parkide 
ees taandunud, leidub praegusajal kaitsealuseid maju siiski palju.

Üle Kuldsarve lahe viiv Galata sild on vana kombe kohaselt täis kalamehi.
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kaussi söögipoolist kassile, koerad hul-
guvad niisama ringi – ehkki Istanbulis 
vähem kui näiteks Samarkandis või 
Kairos –, kass aga tegutseb vapralt ning 
vahib sind kõikvõimalikest paikadest, 
olgu mõne puumaja katuselt või kui-
vast purskkaevuurnist.

Islami ohtlik astronoomia 
Istanbul on olnud araabia teaduse 
keskusi, astronoomia edendamine oli 
maadevallutamisest lahutamatu. Et 
edendada teadust, läheb vaja aega. 
Aega sai sultanilt.

Tuhande aasta eest elas Egiptu-
ses üks araabia õpetlane nimega Ibn 
al-Haytham. See õpetlane oli kuulus 
oma igasuguste teravmeelsete leiutiste 
poolest. Neist sai kuulda valitsejaks 
olnud kaliif Al-Hakim ja käskis õpetla-
sel teha selline pais, et Niiluse üleuju-
tused oleksid just parajad ja mitte liiga 
suured ega pisikesed. Et jõgi ei uputaks 
ega ka jätaks põlde veeta.

Õpetlane küll lubas, ent ometi ei 
saanud vajaliku paisuga hakkama. Et 
jõhker kaliif teda hukata ei laseks, laskis 
al-Haytham käiku kavaluse ja teeskles, 
et on Niiluse needuse tõttu läinud hul-
luks. Kaliif haistis pettust, jättis õpetlase 
siiski ellu, kuid laskis ta koduaresti alla 
panna. Ja talt ära võtta kõik tema raa-
matud, sest miks hullule raamatud.

Raamatutest oli õpetlasel kõige 
enam kahju. Ta muudkui istus oma 
toas, ja kuna und ei tulnud, ootas, 
millel jälle hommikuvalgus aknast sisse 
paistab. Nõnda siis selle kümne aasta 
jooksul, mil ta ei saanud inimestega 
suhelda, mõtles al-Haytham valguse 
peale. Mõtles selle peale, miks asjad 
valgeks lähevad.

Talle meenus, et kuulus ja austa-
tud Kreeka teadlane Aristoteles arvas 
üle tuhande aasta eest enne teda, et 
asjadelt rändavad inimese silma kujud, 
teine kreeklane Eukleides aga arvas, 
et silmadest lähtuvad valguskiired, 
mis siis põrkuvad asjadele, et me neid 
näeksime. Nõnda usuti üle tuhande 
aasta. Al-Haytham mõtles selle peale, 
kust valgus ikka lähtub. Ta otsustas 
hakata katsetama. Tal olid küünlad ja 
veidi õhukest vaskplekki ning nõnda 
tegi ta pleki sisse augukese ja saatis 
sellest läbi küünlavalguse. Plekist sai 
ta teha ka peegleid, nii tasaseid kui 

kõveraid. Ja siis katsetada, kuidas val-
gus nendelt peegeldub.

Oma katsetustes tuli õpetlane järel-
dusele, et kehadel ei ole võimet kiirata 
valguskiiri. Kehad ainult peegeldavad 
neile langenud valguskiired ja need siis 
satuvadki meie silma.

Kui kaliif kümne aasta pärast suri, sai 
õpetlane vabaks ning vangipõlvest oli 
tal vabadusse kaasa võtta nende aastate 
jooksul kirjutatud kogukas seitsmeköi-
teline „Optika raamat”. Selles kirjutas 
ta, kuidas valgus levib, kuidas inimene 
valgust näeb ja kuidas valgust tajub.

Nõnda oli al-Haytham esimesi 
õpetlasi, kes tuli selle peale, et looduse 
tundmaõppimiseks ei piisa ainult 
selle peale mõtlemisest, nagu arvasid 
Kreeka teadlased. Tuleb ka katsetada, 
et näha, kas need järeldused, millele 
mõtlemisega tuldi, ka tõele vastavad. 
Katsetajate ajastu oli alanud.

Alles kuussada aastat hiljem tuli 
Isaac Newton, kes püüdis lahen-
dada, miks õun kukub maa peale ega 
lenda üles, ja miks Maa tiirleb ümber 
Päikese. Aga Newton mõtles ka selle 
peale, miks punane õun on ikka 
punane ja roheline õun roheline, kui 
Päikeselt tuleb meile ju ometi valge 
valgus. Newton ei teadnud midagi 
araablaste teadusest, kuid temagi tuli 
selle peale, et teadmise saamiseks 
tuleb katsetada.

Istanbulis ehitas Otomani impee-
riumi peaastronoom Taqi al-Din 
Mohammed ibn Ma’ruf tähendusrikka 
tähetorni aastal 1577 Tophane kün-
gastele nüüdses Beyoğlu-nimelises lin-
naosas, Topkapi paleest otse üle lahe. 
Paleed ümbritsevas Gülhane pargis 
asuvas Istanbuli teaduse ja tehnika-
muuseumis võib näha koopiaid riista-
dest, mida tollal kasutati – astrolaabid, 
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eriti täpne mehaaniline kell, mis 
mõõtis aega minuti kuuendiku osa 
täpsusega. Eesmärk oli praktiline, mida 
islam vajas – määrata täpne kuuloomise 
aeg, et järgida kuukalendrit, panna 
paika ramadaani-aegse paastu algus ja 
lõpp ning palverännakute ajad Mekasse, 
Hajj’i ja teistesse pühapaikadesse.

Muidugi tuli ka määrata täpne suund 
Mekasse, kibla, et teaks, kuhu poole 
suunata mošees mihrab, seinanišš, mis 
näitab, kuhu poole palvetada. Lisaks 
tuli kindlaks määrata täpne keskpäe-
vapunkt, et teaks, kuidas päevas laiali 
jaotada viis palvetamise aega.

On imekspandav, et sellised näiliselt 
lihtsad igapäevased ülesanded arendasid 
täiusliku araabia ja islami geomeetria, 
trigonomeetria ja sfäärilise astronoo-
mia, millest Euroopa teadlased eeskuju 
said võtta. Moslemi teadlased kahtlesid 
esimesena Ptolemaiose dogmades. 
Jäädes küll geotsentrilise maailmapildi 
jüngriteks, täpsustasid nad ometi nende 
1022 tähe koordinaate, mis Ptolemaiose 
kataloogis sisaldusid.

Istanbuli observatoorium valmistati 
üle saja aasta varem tegutsenud Ulugh 
Begi Samarkandi observatooriumi 
eeskujul ning selleks, et jõuda Euroopa 
astronoomidest uuesti ette. Eesmärk ei 
täitunud, Tycho Brahe ehitas Istanbuli 
mõjul oma ja palju täpsemaid mõõt-
misi võimaldava observatooriumi 
Uraniborgi.

Astronoomi elukutse oli ometi oht-
lik nii Istanbulis, Samarkandis kui ka 
Taanimaal. Sest temalt oodati eelkõige 
ennustamist, ja täpset ennustamist. 
Ühel külmal 1577. aasta kooljakuu ööl, 
ramadaani esimesel ööl ilmus Istanbuli 
kohale hiiglasliku sabaga komeet. See 
muutus üha eredamaks ja jäi taevasse 
40 päevaks, kuni temast sai Päikest var-
jutav tulekera. Sultan Murat III, kelle 
isa oli surnud ühe eelmise komeedi 
ajal, ja kes plaanis sõjakäiku Pärsiasse, 
käskis astronoomil ennustada. Taqi al-
Din töötas päevad ja ööd ning märkas, 
et nii komeedi pea kui saba osutavad 
Pärsia poole, mispeale tuli sultanile 
lagedale luuletusega, milles ennustas 
Pärsiale hukku hiigeltulekahjus. Kaks 
Pärsia armeed küll purustati, kuid 
puhkes katk, hulk võimumehi suri ja 
1580. aastal tapeti astronoomia toetaja 
suurvesiir Sokulli, misjärel observa-
toorium maatasa tehti – karistuseks 
komeedi eest.

Samal 1580. aastal sai valmis Tychio 
Brahe observatoorium Uraniborgis 
Taanimaal, kuid 17 aasta pärast pidi 
põlu alla sattunud Brahe riigist põge-
nema, ja pärast tema surma 1601. aas-
tal tehti seegi observatoorium maatasa. 
Ulugh Begi tähetorniga Samarkandis 
läks sama täbarasti: see sai paarküm-
mend aastat väga täpseid taevamõõt-
misi teha, kui sultan võimuvõitluses 
1449. aastal tapeti ja observatoorium 
maatasa tehti. Et aga hiiglaslik sekstant 
kaare raadiusega, mis oli võrdne Hagia 

Sofia mošee kupli kõrgusega ehk 50 
meetrit, paiknes suures osas maa all, 
on sellest nüüdseni aimu.

Istanbuli Uue mošee küljes on väike 
õu, umbes nagu õuna küljes on väike 
naba. Pole seda justkui vaja, aga näe, 
õun ilma hakkama ka ei saa. Sama selle 
mošee õuega.

1663. aastal ehitas Osmanite sultani 
Mehmet IV ema ehk Valide Sultan 
valmis Istanbuli Uue mošee ehk Yeni 
Camii. Selle ülalpidamiseks rajas ta 
enne turu, nüüdse Istanbuli vürtsituru. 
Käibemaksust jätkus kooli, sauna ja 
astronoomi ülalpidamiseks. Kool haris 
vaimu, saun keha, mošee õuekese 
nurgamajakeses muvakkithanes elava 
mošee astronoomi ehk müneccimi 
ülesanne oli määrata kindlaks viie 
palveaja täpsed ajad – mis sõltuvad 
Päikese rännust taevalaotusel, seega 
siis aastaajast, teha kindlaks paastu 
algus ja lõpp ehk siis päikese tõusu ja 
loojumise hetked püha ramadaani ajal, 
mil vaid öösel võib süüa, niipalju kui 
tahad. Võibolla avastas astronoom ka 
mõne tundmatu tähe. Kuid kindlasti 
pidi ta ennustama tulevikku sultanile, 
kes lõbutses haaremis sel ajal, mil ta 
ema riiki juhtis. Lõpuks läks astronoo-
mil elu ikkagi täbaraks ja ta hakkas 
ümbruskonna rahva ajanäitajaid 
parandama.

Kes Istanbuli rahvast loeb aastaid 
nõnda, et käes on 1434. aasta nagu 
islami maailmas? Euroopa pool on ikka 
ja alati tulnud peale, lõpuks ajas Atatürk 

Marmara mere või koguni Kuldsarve lahe makrell on alati värske.

Saapapuhastajad on pigem 
täpsusmeistrid kui niisama töölised.
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Reisikiri

aja sassi ja nüüd ei tea keegi, kas Istan-
bul on maailma keskpunkt, ida ja lääne 
valdjas või nii ida kui lääne ääreala.

Saapapuhastaja igavik
Istanbuli nüüdne kroonik, Nobeli kir-
janduspreemia laureaat Orhan Pamuk 
kirjutab oma raamatutes ikka ja jälle 
kadunud linnast, kadunud kultuurist. 
Sellest, kuidas Istanbulist läänestumise 
edenedes kadusid Osmanite impeeriumi 
aegsed agulid ja mõtteviis. Või õigemini, 
ei kadunud, vaid asendusid mingite 
teiste, euraasia agulitega.

Pamuk tegeleb oma Istanbuli-raa-
matus kirjeldamatu, sõnulseletamatu 
igatsusega, ängiga segunenud melan-
hooliaga, millel on kuju, nägu ja nimi 
ainult Istanbulis. See on Hüzün. Istanbul 
ei kanna seda kui haigust, mis oleks 
ravitav või kui saatusest määratud 
koormat, mida tuleb taluda, vaid see on 
valik. Hüzün on pigem kollektiivne kui 
individuaalne valik. Poeedi jaoks on see 
kui suitsuklaas enda ja reaalsuse vahel. 
Istanbuli hüzün on kollektiivne. Seda 
on raske lühidalt seletada, Pamuk viib 
oma raamatutega küll sellele tundele 
lähemale.

Selle ängi kohta võiks ju küsida käru-
mehelt, keda nägemata ei möödu Istan-
bulis kümmet minutitki. Kärusid veereb 
igast ajastust, igat tegu ja nägu kärusid 
vedamas ühtainsat kraanijuppi või 
kohvikutoatäit mööblit. Jah, kolmandik 

või kusagil mujal maal, mõnes muus 
linnas –, leiab, et  Istanbuli saladus 
peitub selle ohtruses. Siin saab näha nii 
väsitavat müügimelu Sultanahmedis, 
otse merre laskuvaid tänavaid Beyoğlus, 
millelt autode tarbeks trepid silutud, 
ja sestap saab vaid imestada linnako-
danike oskust siit üles-alla rühkida, 
euroopalikke diplomaatide kvartaleid 
Taksimi ümbruses, aga ka vaikust 
kuuenda ja seitsmenda künka ümbru-
ses, kus türklased käituvad, nagu neilt 
ei ootaks. Vaiksed, viisakad, lahked, ent 
mitte eales pealetükkivad oma puukese 
all istudes ja teed juues või pakkudes, 
kassid jälgimas autojuhtide vaidlusi, 
kes neist sedapuhku peab tagurdama, 
et teineteisest mööduda. Istanbulis ei 
kohta ühtki ühesuunalist tänavat, kui 
kitsas see ka ei ole. Või veel – kas olete 
kohanud looduses ühesuunalist teerada.

Istume tänava ääres, joome tšaid, 
kass sööb lambiposti kõrval oma toitu, 
hoolimata trammikolinast ja kärumeeste 
sebimisest. Meist mõne meetri kaugusel 
istub madalal pingikesel mees, päikese 
eest varjul. Näo ja rõivaste järgi võiks ta 
olla mõne Eesti ülikooli emeriitprofes-
sor. Mees on hoolsalt tegevuses. Puhas-
tab kingi. Ühe lapikesega, siis teisega, 
ühe kreemikesega, siis kolmandaga. Siis 
silub kinga näpuga. Aega jagub. Saame 
tee joodud. Mees imetleb kinga, võtab 
käsile teise. Kott ta kõrval pole tühi, ehk 
leidub seal veel kingi. Mees ei pööra 
pilku kingalt, mis tänaval ka ei juhtuks. 
Kui kaua on ta siin juba elanud? 

Istanbuli meestest lükkab käru, et teine 
kolmandik saaks madalatel pinkidel 
tänava ääres istuda ja klaastopsist kan-
get tšaid juua ning kolmas kolmandik 
sulle midagi maha müüa – meenutagu 
mees riietuselt kasvõi pangaomanikku, 
ikka kõlgub tal randme otsas mingi 
ehtevidin, mida sul muidugi võimatu on 
ostmata jätta.

Pamuk kirjeldab, kuidas poole 
sajandi eest hävis Istanbulis Osma-
nite aegseid puitvillasid, kuidas, kui 
need põlema läksid, inimesed kohale 
tormasid, kokkupandavad toolid kaasas, 
ja söök-jook ühes. Ning kuidas siis 
Bosporuse ääres, selle tossavate auri-
kute taustal järjekordset majapõlengut 
nauditi, sõpruskondade ja perekondade 
kaupa. Oma hiljutise raamatu „Süütuse 
muuseum” põlistamiseks on Pamuk 
rajanud Beyoğlusse samanimelise 
muuseumi, kus sees asjad, mille keskel 
raamatu kangelane ja tema põlvkon-
nakaaslased umbes poole sajandi eest 
elasid. Saab sealt siis näha, et asjalik 
maailm ei olnud tollalgi meie omast nii 
väga erinev midagi.

„Olla õnnetu tähendab vihata iseen-
nast ja oma linna,” tõdeb Pamuk. Nõnda 
võib kibestunud tallinlane Istanbulis 
oma õnne lõpuks leida – kui vaid on 
piisavalt rahu ja aega. Sest aeg voolab 
siin eriliselt, erilaadsed linnaosad on 
üksteisest eemal mõnetunnilise jalutus-
käigu ja mõnede sajandite võrra.

Kes on mõtelnud sellele, mis on 
linna saladus – olgu siis oma kodulinnas 

Aasia poole mererannal leidub 
mugavaid paiku päikeseloojangu 
nautimiseks.

Istanbulis pole võimalik kõndida, kohtamata kõikvõimalikku kraami 
vedavaid kärumehi.
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Raamaturott

Soovitan raamatuid 
ja filmi

Edgar Kase 1977. aastal ilmunud „Tee 
vaikusesse” on eriline raamat. Kui hästi 
oskab üks metsamees loodust näha! Oskab 
lugejadki oma retkedele kaasa võtta. 
„Sammun mööda lõputut teed sinavate 
kauguste poole. See tee viib läbi soode 
ja metsade, üle mägede ja jõgede. Vahel 
krabiseb jalge all nõmmesamblik, vahel 
sügishalladest kahutatud rohi.”

Peategelaseks on Muraka raba – tema 
kauguses sinavad saared, loomad ja 
looduses toimuvad muutused. Esmakord-
selt lugesin seda raamatut aasta või kaks 
pärast selle ilmumist, ise ülikoolis bioloo-
giat õppides. Ehk oli see ka üheks tõukeks 
kitsama eriala valikul, soodele pühendu-
misel. „Kui mul oleks hunnik pärleid –  
valgeid, siniseid, punaseid ja kõikides 
teistes värvitoonides –, teeksin nendest 
imeilusa kee. Ühte paela lükiksin valgeid 
helmeid. See oleks lageraba talvine vaikus –  

suursugune, külm ja kiretu, või nii, nagu 
soovite. Valgete pärlite sekka poetaksin 
paar musta, mis kujutaksid kaarna kisa 
valge raba kohal. Kui ma peaksin sellest 
keest lahkuma, annaksin ära oma südame: 
unistuses mälestused, mõtted.”

Mind innustas „Tee vaikusesse” pikale 
matkale üksikule rabasaarele, et seal 
kogeda raamatust loetut. Kuid eks ini-
mene näeb ja tunneb ikka seda, milleks ta 
on avatud ja valmis, ei muud. Varessaare 
metsavahimajja sattus ka inimesi, kes ei 
osanud seal olla ja koht kaotas ajapikku 
osa oma köitvusest. Edgar Kase raamat 
on ka mälestuseks hääbuvatele metsata-
ludele, kus elu kulges petrooleumilambi 
valguses aegamisi oma tavapärast rada. 
Kuhugile ei olnud kiiret ja tormamiseks 
puudus vajadus.

Küllap on suurepäraste fotode ja 
köitva tekstiga teos inspireerinud 
paljusid. Selle trükiarv oli tänastega 
tiraažidega võrreldes tohutu – 25 000. 
Koos professor Viktor Masinguga kõige 
esinduslikumaid kaitset vajavaid rabasid 
valides ja Muraka rabas rännates muutus 
raamatu autor isegi. Soid kuivendavast 
metsamehest nende ainulaadsuse mõist-
jaks ja kaitsjaks. Loodusesõbra lugejalgi 
tasuks see raamat üles otsida või siis taas 
üle lugeda ja nautida.

Edgar Karofeld
Tartu Ülikooli rakendusökoloogia 
vanemteadur
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Raamat peaks teistele tutvusta-
miseks olema riiulil käepärast. 
Seepärast ei saa ma siin kirjutada 

sõprade juures loetud Tõnu Õnnepalu 
raamatust „Mandala”, mis läbi kassi tun-
demaailma räägib nii hästi meist endist. 
„On, nagu on.”

Gavin Pretor-Pinney
Lainevaatleja käsiraamat
Tõlkija Henn Käämbre
Äripäev, 2012
310 lk

Raamaturott käis raamatupoe alu-
mistel riiulitel kolistamas ja leidis 
sealt võluva teose lainetest. Autor 

Pretor-Pinney on eesti lugejale juba tuttav 
oma pilvevaatleja käsiraamatuga (2007, 
Eesti Ekspressi kirjastus). Laineteema on 
hoopiski keerulisem ja laiem kui pilveilm, 
ometi ei viska lihtlugeja seda raamatut 
käest.

Oletatavasti on isegi rottide oskus 
põgeneda uppuvalt laevalt seotud laine-
tega. Või õieti tuleks küsida: milline näh-
tus meie maailmas ei ole lainetega seotud. 
Raamatu teaduslik toimetaja, akadeemik 
Tarmo Soomere kirjutab teose avasõnas, 
et lainete maailm on „universumi struk-
tuuri fundamentaalne osa, et mitte öelda 
alustala.”

Merelainetega oleme tuttavad kõik ja 
tänapäeval surfavad isegi koerad. Paljud 
meist on oodanud üheksandat lainet 
Pärnu rannas või oma elus. Karl Ristikivigi 
kirjutab ju: „Su põse ainus puudutus jääb 
üheksandaks laineks.” 

Harvem oleme mõelnud sellele, et 
lained panevad meie soontes vere liikuma 
ja et ka enamik raha liigub elektriliste või 
optiliste signaalidena lainemaailmas.

Autor on leidnud meeldesööbivaid 
näiteid eluümbrusest ja loodusest.

Madude või aiavooliku siuglemine. 
Kauboi piitsaplaks. Mesilaste võbelemine 
kui kõige kõige muljetavaldavam Mooni 

kirik looduses. Lainete interferents, mille 
tekitas tütre sulistamisbasseini vangista-
tud liblikate meeleheitlik tiivalehvitus. 
Isegi vikerkaar. See tekib, sest valgus on 
laine, mille lainepikkused ilmuvad erine-
vate värvidena.

Hiiumaa looduskaitseobjektid, 
Ida-Virumaa looduskaitseobjektid jpt
Keskkonnaamet, 2012

Aasta 2012 oli keskkonnaametis 
suur trükiste valmimise aasta. 
Kaardiga varustatud tutvustuse 
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Võrgus

Raamaturott leidis võrgus tuhnides 
portaali kylauudis.ee, mis köitis 
kohe oma roheliste teemadega. 

Selle portaali toimetajad Elina Allas ja 
Aksel Lõbu kirjutasid Loodusesõbrale 
järgmist: „Portaal kylauudis.ee on täiesti 
õhinapõhise sisuloomega veebileht, kus 
peale kogukondlike uudiste ja arvamuste 
leiab ka üht-teist loodusest. Nii näiteks 
saab lugeda Kadri Valneri toimetatava 
KUKU raadio saate „Ilmaparandaja” tekste 

Karen Blixeni „Aafrika äärel” (eesti 
keeles 1994 ja 2006) on autobiograafiline 
lugu 20. sajandi algul Aafrikasse asunud 
eurooplastest. Avalõigust alates köidab 
raamat oma suurepärase jutustamisosku-
sega. Lugejal on kirjeldatavaid maastikke, 
olukordi ja lõhnu oma vaimusilmas kerge 
ette kujutada. „Mul oli farm Aafrikas 
Ngongi küngastiku jalamil. Sadakond miili 
põhja pool lõikab mägismaad ekvaator ja 
farm asus kõrgemal kui kuus tuhat jalga. 
Päeval tundsid, et oled üleval, päikese 
lähedal, varahommikul ja õhtud olid sel-
ged ja vaiksed ning ööd olid külmad.”

See on raamat noorte põhjamaalaste 
unistusest pageda vanast maailmast ja 
raskustest kohviistanduse rajamisel. Farm 
asus kohvipuude kasvatamiseks liiga 
kõrgel ja satuti majanduslikku kitsikusse. 

Karen Blixeni abikaasa Bror von Blixen-
Finecke viibis farmist üha enam eemal safa-
ritel ja ka Aafrikasse jõudnud I maailma-
sõja sündmustes. Lugedes tema mälestusi 
raamatust „Unistus Ngongist” (eesti kee-
les 1999) tajume, kui erinevad on meeste 
ja naiste maailmad ning nende mälestused 
koos kogetust. Karen oli sageli üksinda 
farmis, juhtides selle tegevust ja jälgides 
tundliku pilguga seal töötavaid inimesi ja 
teisi kohalikke. Elu farmis oli kohati karm, 
kuid koos tõeliste sõpradega osati stiilselt 
seltskonda nautida. Õhtusöögiks vahetati 
jahi- või tööriided ülikondade ja kleitide 
vastu, kuulati Euroopast tellitud grammo-
foniplaate, jutustati lugusid. Metsa kaasa 
võetud šampust nauditi parimatest klaa-
sidest. Ei mingeid võidunud vatijopesid 
või papptaarat, nagu ühe teise suure maa 
tavadest teame.

Kirjeldused raamatus voolavad otsekui 
rahulik jõgi. Jõgi võtab kaasa paadi, milles 
istujad saavad siis osa silme eest möödali-
bisevast maastikust ja elust. Ka meil võib 
augustiöö olla vahel soe, et tähistaevast 
nautida, kuid lõunas ... „Troopikaöö on 
seltsiv nagu roomakatoliku kirik, võrrel-
des põhjamaade protestantlike kirikutega, 
mis lasevad sisse ainult asja pärast. Siin 
suures toas käiakse sisse ja välja, see on 
paik, kus ikka midagi toimub. Araabias 

ning igal nädalal jõuab publikuni tun-
nustatud fotograafi Silver Kommusaare 
nädala foto, millel enamasti kujutatud just 
Eesti loodust või agraarmaastikku. Samuti 
saab portaalist (eel)infot üle Eesti toimu-
vate ettevõtmiste kohta ja lugeda uudiseid 
teemadel, mis on seotud just looduse 
väärtustamisega. Näiteks Põlvamaa öko-
festivalist, metsaseaduse muudatustest, 
KIKi uute programmide avanemisest, ühe 
küla metsakinost või seiklusmängudest. 
Portaali tegijad väldivad peavoolumeedia 
igapäevateemasid, nagu poliitika, veri ja 
seks. Eelkõige on soov kodanike  kaas-
abiga tuua huvilisteni rohujuuretasandi 
tegemised. Eri piirkondade infot on kerge 
leida maakondade ja valdade kaupa. Küla-
uudised kutsub kõiki ärksaid kodanikke 
panema kirja, mis toimub nende kodukan-
dis või avaldama oma arvamust. Kaastööd 
on oodatud aadressil info@kylauudis.ee. 
Nii teemegi koos kodanikuajakirjandust 
ja vahendame uudiseid otse kodanikult 
kodanikule!”

Raamaturott

ja Aafrikas, kus südapäeval päike lausa 
kõrvetab, on öö reisimise ja ettevõtmise 
aeg.” Nauditakse seltskonda, jutustatakse 
lugusid ja kuulatakse öö hääli.

Aafrika looduskirjeldused värskelt 
meeltes, võiks vaadata Karen 
Blixeni raamatu ainetel vändatud 

ja seitse Oscarit võitnud Sydney Pollacki 
filmi „Out of Africa” (1985). Film voogab 
sama rahulikult kui raamat. See toob 
meie ette noore valge naise esmakohtu-
mise Aafrika päriselanike ja lõviga, tema 
otsustavust farmi rajamisel ja päästmisel 
ning suurt sõprust. Filmi vaadates mõis-
tame eriti hästi, kui head on olnud Karen 
Blixeni looduskirjeldused, sest filmis 
rulluvad need maastikud meie ette juba 
tuttavana.

said paljud kaitsealad. Näiteks Pullijärve 
hoiuala Võrumaal Missos või Majakivi-
Pikanõmme matkarada Lääne-Virumaal 
(koguni viies keeles). Paljud teisedki 
tutvustused on tõlgitud mitmesse keelde. 
Kõik need on pdf-failina kättesaadavad 
internetis keskkonnaameti kodulehel. 
Arvutikasutaja peab üksnes nuputama, 
kuidas ekraanile pahupidi projitseeruvaid 
osi õiget pidi pöörata.

Viis maakonda (Ida-Virumaa, Hiiumaa, 
Pärnumaa, Saaremaa) tegid kõiki loodus-
kaitseobjekte hõlmava 44leheküljelise 
trükise. Ehkki ühesuguse formaadi ja 
kujundusega ning ülesehituselt peaaegu 
sarnased, kannavad vihikud erinevaid 
pealkirju: „Pärnu maakonna kaitsta-
vad loodusobjektid”, „Saare maakonna 
loodusväärtused”. Asjakohaseim tundub 
„looduskaitseobjektid” Hiiumaa, Ida-Viru-
maa ja Viljandimaa trükiste pealkirjas. Eks 
loodusväärtuste hulka kuulu ju ka kaja-
kakisa ja adruvallid. Huvilist võib säärane 
ebaühtlus segadusse ajada.

Reisisihte võib neist vihikutest aga hul-
ganisti leida (kaitsealad, pargid, üksikob-
jektid, Hiiumaal eraldi ka liigid). Raamatu-
kese saamiseks ei ole vaja keskkonnaameti 
uksele isegi koputada. Võib julgesti sisse 
astuda ja küsida.
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Köögifüüsika

Mädaneb ja areneb jõudsasti ka 
minu katse, mida alustasin 
nädala jagu päevi tagasi. Ehk 

siis ühel palaval suvepäeval heinakuu 
lõpus leidsin külmkapist seisma jäänud 
jogurtipaki. Ära ei tahtnud seda visata, 
kulutasin ju selle saamiseks ikkagi oma 
raha ja energiat. Ja kohe tuli hea mõte!

Valasin jogurti klaasidesse ja panin 
mädakuu auks kapi otsa seisma. Et las 
mädaneb seal mis tahab, kes tahab ja 
kuidas tahab.

Mädanemine ise on üks huvitav 
protsess. On nii õhuga kui õhuta mäda-
nemist ja meie katse selgitab, mis juh-
tub siis, kui see toimub lahtises klaasis 
või purgis umbes 1–2 nädala jooksul.

Katse jogurtiga
Kõigepealt lähtume sellest, et 
vabas õhus meie ümber on palju 

August, mädakuu
Aare Baumer
Autori foto

mikroorganisme. Kõik nad tahavad 
süüa ja paljuneda ehk siis niipea kui 
kusagil on midagi sobivat suhu pista 
(kui suu ikka on olemas), tehakse seda 
kindlasti. Jogurt on toitainete poolest 
rikas ja kui keegi ei sega söömist üle-
liigsete keemiliste ainetega, valgust ja 
soojust on ka parasjagu, siis hakkavad 
jogurti pinnal kasvama hallitusseened 
ja sees palju eriliigilisi mikroorga-
nisme. Ehk siis toimub bioloogilise 
aine aeglane lagunemine aeroobsete 
bakterite osavõtul.

Pane aga tähele, et kõik elusolendid 
lagundavad orgaanilise aine molekule 
ja saavad sellest tegevusest energiat 
aine keemiliste ühenduste purune-
mise läbi. See tähendab, et iga kord 
kui piimas või jogurtis olevate erine-
vate ainete molekulid priks ja praks 
väiksemateks ahelateks purunevad, 

vanu toiduaineid,
klaaspurke või klaase,
taskulampi,
luupi.

Vajame:

saab keegi sellest protsessist oma eluks 
vajalikku energiat. Kes on kiirem, saab 
rohkem toitu, hilisemad tulijad peavad 
elama esimeste eritatud jääkide sees. 
Sellise lagunemise käigus erituvad 
gaasid, millest osa on inimesele vastiku 
lõhnaga. Eriti halb on väävelvesiniku 
lõhn, aga see tekib tavaliselt õhuta 
mädanemise ajal. Kuid tekib ka palju 
muid aineid, millest mõned on mürgi-
sed ja neid ei tohi kohe kuidagi suhu 
pista!

Ja üleüldse, kui katsematerjalid on 
läbi vaadatud, siis ärge neid ära visake, 
vaid pange kuhugi kõrgele, kust väike-
sed õed-vennad purke või klaase kätte 
ei saa, ja oodake veel mõned nädalad. 
Sest kogu katse läheb järjest huvita-
vamaks, mida rohkem aine laguneb. 
Peaasi, et hirmsasti haisu ei tuleks.

Kui sellest kõigest üks koolitöö kir-
jutada, ehk saad bioloogiaõpetaja käest 
parema hinde ka.

Mis on selle katse mõte?
Vaadake ometi lähemalt, kui mitmeke-
sine on hallitusseenemetsa loodus! Kui 
ilusasti kaarduvad väikesed-väikesed 
„puukesed” suures tuules, mida tekitan 
oma hingusega. Vaadake, kui värvirik-
kad on seentesalud, mida hommikune 
äsjatõusnud taskulambipäike valgus-
tab oma kiirtega! Pöörake tähelepanu 
väikesele lagendikule „metsa veerel”, 
kus pisikesed seenepuhmad oma nina-
sid ülespoole ajavad. Ja kujutage ette, 
kuidas seeneliste huiked kostavad läbi 
paksu metsa, läbi tihedate seenevõsas-
tike, läbi heledate hallituseraiesmike, 
läbi paksu ja vintske jogurtikihi!

Kas pole see ilus?
Head katsetamist ja peske käsi  
seebiga! 
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1. Mis pilveliigiga on tegu? 
2. Kust on pärit puuviljakärbes?
3. Millise linna vapil hoiab valge-toonekurg noka vahel madu?

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

 

Aare Baumeri 

köögifüüsika katsed
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Vaatame, mis välja tuleb!

Aare Baumer

Aare Baumer on töötanud kümme aastat Energia avastuskeskuse 

teadus- ja arendusjuhina ning toimetanud pea sama kaua ajakirja 

Loodusesõber Köögifüüsika rubriiki.

Aare Baumerit näeb sageli telemaastikul, kus ta on esinenud 

ETV hommikuprogrammides ning juhtinud saadet „2020” 

Eesti tulevikuvisioonidest. Viimastel aastatel on Aare rännanud 

ringi üle kogu Eesti – kuhu aga kutsutakse – oma teadusteatri 

etenduste programmiga.

Eesti Teaduste Akadeemia ja Sihtasutus Archimedes omistasid 

2010. aastal Aare Baumerile parima teadust ja tehnoloogiat 

populariseeriva teadlase/ajakirjaniku/õpetaja peapreemia.

ISSN 2228-1010
; 2011/2
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Nuputa! 
Parimatele auhinnad!

Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number. Saatke lahendused aadressil:  
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee
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Pärnakuul naeratas loosiõnn 
Marika Margale.
Palume võitjal toimetusega 
ühendust võtta.

Pärnakuu õiged vastused:
1.   Soome rahvuslind on laululuik.
2.   Esimesena surevad töömesilased. 
3.   Tabelinus elas Pudiviru keskuses Tammiku külas. 

Loodusesõbrake

Pildista pilvi!
Blogi „Ilm ja inimesed” koostöös ajakirjaga Horisont 
kuulutab välja fotokonkursi „Pilvepiir 2013”.

Vaata lähemalt: www.horisont.ee

Sammud omas Eestis
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Avastasin hiljuti, et minu 
lähikonnas olevad inimesed 
kipuvad ekslikult kirja „säili-

tusaineteta” tõlgendama lisaaineteva-
baks ning tervislikuks. Pakendil olevat 
väikeses kirjas koostisainete loetelu 
sellisel juhul ei vaadatagi. Ent säilitus-
aineteta tootes võib olla siiski rida lisa-
aineid – värvaineid, maitsetugevdajaid, 
lõhna- ja maitseaineid, stabilisaatoreid 
jne. Kahtlemata pole kõiki e-aineid 
tarvis vältida, aga orienteerumine 
ohutute ja potentsiaalselt kahjulike 
ainete vahel on väga keeruline. Lisa-
ainetele on antud koodid kasutusrüh-
made kaupa, läbisegi on looduslikud 
ja sünteetilised ained. Tegelikult ei 
ole mingit kohustust neid pakendile 
just e-koodiga märkida, piisab ka aine 
nimetusest. Põhimõtteliselt sisaldavad 
paljud kodused küpsetised ja hoidi-
sedki e-koodiga märgitavaid aineid – nt 
soodat (E500), äädikat (E260), sidrun-
hapet (E330), pektiini (E440). Ostja ei 
pruugi aga teisest küljest selle pealegi 
tulla, et tootes, milles näiliselt e-aineid 
pole, võivad need olla peidetud pike-
mate nimetuste taha.

Tundmatud lõhna- ja maitseained
Säilitusainetevaba karastusjook sisal-
dab pea alati lõhna- ja maitseaineid, 
enamasti pole märgitud, kas tegemist 
on looduslike või sünteetiliste lisaaine-
tega ning ammugi mitte seda, millest 
need täpselt koosnevad. Vahel on abiks 

Sõnamäng pakendil
Gunnel Koba

Magusainetest, transrasvadest ja säilitusainetest on 

viimasel ajal palju räägitud ning teadlikkuse kasvades 

on asutud teatud aineid vältima. Toidutootjad justkui 

teevad omalt pooltki erinevate toodete vahel valimise 

lihtsamaks, lisades pakendi esiküljele suuremas šriftis 

olulist teavet kauba kohta, näiteks „sälitusaineteta”, 

„transrasvavaba”, „traditsiooniliselt valmistatud”, aga kas 

see tähendab, et selline toode on kunstainetevaba?

tootja koduleht. Näiteks võib A. Le Coq’i 
kodulehelt lugeda, et Traditsioonilise 
Limonaadi valmistamisel on kasutatud 
Venemaa steppidest pärit ravimtai-
medest tehtud ekstrakti. Enamasti 
me siiski ei tea, mida me lõhna- ja 
maitseainetena omale sisse sööme, kas 
need on looduslikud, naturaal-ident-
sed või kunstlikud. Looduslikud on 
tehtud naturaalsest toorainest, need 
on tavaliselt tinktuurid, eeterlikud 
õlid või essentsid. Naturaal-identsed 
ja kunstlikud ained saadakse keemi-
lise protsesside teel. Laialt levinud 
naturaal-identne lõhna- ja maitseaine 
on näiteks valge pulbri kujul olev 
vanilliin, mis on oluliselt odavam kui 
looduslik vanill. Hea on tõdeda, et 
naturaalseid aineid kasutatakse aina 
rohkem.

Samas on kummaline, et jookidesse, 
milles on juba mõnevõrra mahlakont-
sentraati, lisatakse veel lõhna- ja mait-
seaineid, vahel ka värvaineid, loodus-
likke või mitte. Igasuguste lisaainete 
kasutamine peab olema põhjendatud. 
Jääb arusaamatuks, mis lisaväärtust 
annab värvaine kõrrejoogile, kui jook 
juuakse mahla välja valamata paken-
dist ära.

Vältida või mitte
Kuigi lisaainete kogused toidus on väga 
väikesed ja ametlik seisukoht peab 
neid piisavalt testituks ja ohutuks, on 
ka teistsuguseid arvamusi. Viimsis 

Mis tähendab „ilma lisatud 
suhkruta” või „magusainega”? 
Suhkru asemel kasutatakse 
suhkruasendajaid, mis on 
kehavõõrad ained. Taoliste 
toodete koht on diabeetikute 
riiulil, mitte tavalise kauba 
hulgas. Saku „Kali” seevastu 
vihjab looduslikule koostisele 
sõnaga „traditsiooniline”, 
sisaldades samal ajal glükoosi-
fruktoosisiirupit.
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ei käitu kehas inertselt. Katsealustel, 
kellele joodeti enne glükoosilahust 
sisse suklaroosiga magustatud vett, 
tõusis veresuhkur kõrgemale kui neil, 
kes said enne glükoositesti üksnes vett. 
Samuti mõjutas suklaroos insuliini-
tootmist. Praegu ei saa veel kindlalt 
väita, et suklaroositarbijaid ähvardab 
diabeeti haigestumine, kuid parem 
karta kui kahetseda. Tootja Felix oleks 
korrektsem, kui märgiks ketšupipudeli- 
le „magusainetega”, mitte püüda ost-
jaid pilkupüüdva, ent valesti mõiste-
tava teabega. Selline teadlik eksitamine 
ärritab ega tekita tootja vastu usaldust.

Traditsiooniline, klassikaline, 
naturaalne
Kui pakendil on midagi suurelt välja 
reklaamitud traditsioonilise, klassika-
lise või naturaalsena, siis ei tasu seda 
alati üle kanda tervele tootele ega 
eeldada, et see on tehtud esiisadeaegse 
retsepti järgi tänapäevaseid lisaaineid 
kasutamata. Näiteks kutsub A. Le Coq’i 
kali end riiulilt haarama suure kirjaga 
„100% kääritatud”, aga sama kiiresti 
sunnivad selle sinna tagasi panema 
koostise peenes kirjas loetletud säilitus-
ained. Sarnane lugu on Saku kaljaga, 
mille reklaamtekst veenab just seda 
jooki tarbima, kuna see on tradit-
siooniline, selle valmistamiseks on 
kasutatud kõrgeima standardi linna-
seid ja naturaalseid pruulimisvõtteid. 
Tõepoolest, kõlab suurepäraselt. Aga 
miks ometi on traditsioonilises joogis 
fruktoosi-glükoosisiirup? Tootja jaoks 
kulude kokkuhoid, aga tarbija jaoks 
terviserisk. Kahjuks jäävad kvaliteet-
sed linnased proovimata. Fruktoosi-
glükoosisiirup on Ameerikas aastaid 
kasutuses olnud ning nüüd arvatakse, 

et haiglasliku ülekaalu ja suure diabee-
tikutearvu taga võib olla just fruktoosi-
glükoosisiirupi laialdane kasutamine. 
Loomadega tehtud katsed näitavad, et 
see suhkru odavam alternatiiv tõstab 
kehakaalu. Nüüd on hakanud see 
suhkrualternatiiv tungima Euroopa 
turule. Kui jätame sellised tooted poest 
ostmata, saame tootjate otsuseid mõju-
tada.  

toiduvärvid (E100–E199)
säilitusained (E200–E299)
antioksüdandid (E300–E399)
emulgaatorid, stabilisaatorid 

(E400–E499)

Allikas: www.toitumine.ee

Kõige enam toidus 
kasutatavad lisaainete 
rühmad:

pesitseva öko-kohviku ja 
-spaa Harmoonikum eestve-
daja, Tallinna tehnikaülikoo-
lis toiduainete tehnoloogiat 
õppinud Ene Lill manitseb 
lisaainete suhtes ettevaat-
lik olema: „Sünteesitud, 
looduses mitteesinevad 
ained on kõige riskantse-
mad, vajavad inimkatseid ja 
need on praegu meie peal 
käimas.” Sünteetilisel teel 
kontsentreeritult saadud 
ained löövad organismi 
biokeemia sassi. Tervise-
amet ja Tervise Arengu 
Instituut muudavad ka 
aeg-ajalt oma seisukohti – 

näiteks ei pea nad enam 
asovärve täiesti ohu-
tuks. Magusainete 
osas tuletab Tallinna 
Lastehaigla endo- 
krinoloog dr Natalja 
Liivak lastedia-
beet.ee veebilehel 
meelde, et tegemist 
on kehavõõraste 
ainetega, mille toime 
inimesele võib aval-
duda alles paari põlv-
konna pärast. Suhkru 
ülemäärane söömine 
pole mõistagi kasulik, 
kuid selle asendamine 
magusainetega pole 
seda samuti.

Segadusse ajav 
märgistus
Kui ketšupipudeli esikül-
jel on eraldi rõhutatud 
„ilma lisatud suhkruta”, 
siis võiks eeldada, et 
tootes on üksnes tomati-
tes loomulikult esinevaid 
suhkruid. Paraku selgus 
koostist lugema haka-
tes, et suhkru asemel 
oli lisatud magusainet 
suklaroosi, mida on seni 
aspartaamist tervise-
sõbralikumaks magusai-
neks peetud. Väljaandest 

Science Daily (29.05.2013) 
võib lugeda värsket uuri-

must, mis näitab, et suklaroos 

Aus kaup. Aastakümnete 
taha ulatuva retseptiga 
karastusjoogid „Limonaad” 
ja „Kelluke” ei sisalda 
kunstaineid, samuti Alma uus 
„Kodune jogurt” ning „Sprite”.
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Vaata imet!
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Pullid võtavad mõõtu. Kummal kaelas 
rohkem rammu? Päris pulma neil 
poisikestel sel aastal veel asja ei ole. 

Pisarais noor kännupess. Keset päeva ei 
saa ju see enam hommikune kaste olla? 

Ei olegi. Nähtuse nimi on gutatsioon. 
Hoogsalt kasvav seene viljakeha eritab 

liigset, ainevahetuse käigus tekkinud vett.

Maitse asi. Taaruvad jäljed keset 
lehkavat adruvalli, kõrval looklemas lai 
riba puhast rannakruusa. Noor karu on 
rannal jalutamas käinud.
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