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Soome lahe loom – kobras
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Toimetaja
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toomas.juriado@el.loodus.ee
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Elo Algma
tel 610 4106
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Tellimine
tel 610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
Väljaandja
MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn
www.loodusajakiri.ee

oodusesõbra kujundaja teatas muu jutu käigus, et ta nägi
Tallinnas Paljassaare linnualal koprapesi. Esimene mõte oli
minna vaatama, kas need on ka asustatud. Läksime kohale
ühel päikeselisel lehekuu päeval, tee termosega ühes, ning veendusime, et kõige käidavamas piirkonnas, kus jalutatakse tihtipeale koertega ja sõidetakse ratastega, kõrgub teest kümmekonna meetri kaugusel kaks pesakuhilat. Teetammi taha kogunenud lontsikul ujub lauk. Veekogu kallast uurides märkasime
mitmeid värskelt pliiatsteravaks näritud oksi ja mitut veest sissevälja tulemise rada – kobras on kohal. Loom ise end ei näidanud, aga meie fotograaf silmas teda päevi
hiljem, kui hämaras kohale passima läks.
Vana tuli pesast välja, mida kohalik luik ka
valju sisinaga teada andis.
Üks mõte jäi meid kiusama: kuidas
kobras Paljassaarde sai? Kui vaadata
linnuala kaarti, siis on näha, et sinna
pääseb kas läbi suurlinna või meritsi.
Linnumeestega rääkides selgus, et nemadki ei oska arvata, kuidas
kobras sinna pääses. Ent koprauurija Nikolai Laanetu teadis – kobras
ujub ka merevees. Ja ujub pikki maid! Soome lahe aastal loomi
loendades ärgem unustagem ka kobrast, kes meie rannikumerd aegajalt kasutab. Nikolai Laanetu ütleb, et loom on ujunud Läänemeres
pikki maid, et leida endale uusi pesapaiku. Sada aastat tagasi polnud
Eestis ühtegi kobrast, nüüd aga on neid nõnda palju, et elupaikadega on
kohati kitsas käes.
Kui tahate veenduda koprapesa olemasolus Paljassaares, siis olgu
vihjeks öeldud, et see asub Paljassaare läänepoolsel alal ja matk sinna
pole pikk, ent otsimine nõuab veidi kannatust.

Helen Arusoo

Vastutav väljaandja
Tiina Talvi
tiina@loodusajakiri.ee

Paevan a 80

Kujundus
Jaanus Koov
Trükk AS Kroonpress

tõnis saadre

Ajakiri ilmub Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel. 6 numbrit aastas.
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Kuude nimed Loodusesõbras
Autoriõigus, MTÜ Loodusajakiri,
Loodusesõber, 2014

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

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

Loodusfoto

Ei karda
kuraditki
Kui tavaliselt on põdrapullid vaiksed
ja ettevaatlikud, siis sügiskuuks,
põdrapulma kõrghetkeks, tuleb
julgust ja väge. Sel ajal ei kardeta
vanakuradit ennastki! Silmis ainult
üks eesmärk, liigutakse tummiselt
ohkides üle lagendike ja ragistades
läbi võserike. Näidatakse ennast ja
otsitakse teisi. Ikka selleks, et teiste
pullidega mõõtu võtta, põdralehma
süda võita ja oma suguliini jätkata.

Urmas Kärdi
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Põimukuu ja sügiskuu looduses Autor Arne Ader

Mohni saare rannavalli ehib kollakasroheline merihumurivaip. See imeline taim kasvab kinnistumata luidetel, olles
valmis taluma nii mageda vee puudust kui ka soolase
merevee küllust! Merihumur on turdtaim, kes kogub ja
hoiab veevarusid sarnasel viisil nagu kaktused kõrbes.

Hariliku kuutõverohu varrel ripuvad sinakasmustad
marjad: vormilt kaunid ja sisult mürgised.

Rootsi kukitsa viljad saavad küpseks põimukuul.
Kaunid punased marjad on söödavad, ent üpris
maitsetud. Rootsi kukitsat tasub meil otsida PõhjaEesti rannikult ja Soome lahe saartelt.
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Ennemuiste saatnud Vanataat Laiuse mäele sinise
pilve, millest sai kuulus ilma-allikas. Ilma püüti
kujundada tema pisikest veesilma sättides: allikat
puhastades loodeti vihma, kinni kattes kuiva ilma.

Sügise lähenedes jääb
päikesesoojust üha napimaks.
Tumedal tuulevarjulisel
küüniseinal soojendavad endid
arusisalikud ja kuldtirts.

Lehetäide magusat
kleepuvat nestet
armastavad koguda
meemesilased. Sel
põhjusel pole lehetäide
tõrjeks mõistlik
kasutada mürke, sest
viimased võivad jõuda
koos meega meie endi
toidulauale!
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Karjamaa kõrval metsas
kerkivad tanuseened.
Allatuult liikudes
võib neid leida vänge
raipehaisu järgi. See hais
on mõeldud seene eoseid
levitavate kärbeste kohale
meelitamiseks.

Madalas ojas sätendavad
mudamaimude
oliivrohelised seljad.
Supelda armastab
suurem jagu linde.
Sedasorti mängulust
on tarvilik sulestiku
hoolduseks.
Veepiisapilv sätendab
parajasti heletildri
ümber.

Mustikalehtede
sügisvärvid:
roheline,
lillakaspunane ja
pruun.
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energia avastuskeskus

sõnumeid meilt

foto
Pärnakuu keskel avas Tallinnas rohkem kui sajandi
vanuses elektrijaamas uuenduskuuri läbinud Energia
Avastuskeksus jälle uksed. Rohkem kui 3000 ruutmeetril ootavad keskuses nii suuri kui väikesi huvilisi püsinäitus ning ühtekokku 130 interaktiivset teaduseksponaati.
Neist tähelepanuväärsemad on kogu Euroopa mastaabis unikaalne „välgumasin” ehk Faraday puuris asuv
Tesla transformaator ning samuti planetaarium.
Avastuskeskuse ekspositsiooni välja arendamisega
oli seotud meie ajakirja rubriigi Köögifüüsika autor
Aare Baumer. Pildil olevad lapsed uudistavad valgusefekte keskuse optikaosakonnas. Loodusesõber

RMK Tallinna kontorisse
kolis ninasarvik

Murray topis,
Studio Viridise
meistritöö.

Suhtlus- ja võluaiad
Tallinnas Tornide väljakul

Luua metsanduskooli aed

Kuni põimukuu lõpuni saab Tallinnas Tornide väljaku pargis jälle
vaadata rahvusvahelise Tallinna lillefestivali aedu.
Järjekorras juba kuuenda festivali teemad on „Suhtlusaed” ja
„Võluaed”. Peale kohalike aiakunstnike tööde on seekord huvilistel
vaadata ja soovi korral ka hinnata kompositsioonid Soome, Saksamaa ja Leedu meistritelt. Loodusajakiri
8
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toomas jüriado

mats kangur

RMK Toompuiestee teabepunkti aatriumisse saabus Tallinna loomaaias 41aastaseks elanud ja Eesti loodusmuuseumilt laenuks saadud teravmokk-ninasarviku Murray
topis.
Tallinna loomaaias 2010. aasta alguseni külastajaid
rõõmustanud Murray sündis Keenias ja ta püüti loodusest
1971. aastal. 1988. aastal toodi loom Šveitsist Tallinna
loomaaeda ja ta elas 41aastaseks, olles üks vanemaid
loomaaias elanud ninasarvikuid maailmas.
Ninasarviku topise valmistamine oli suur proovikivi,
sest Eestis ei olnud sel alal kogemusi. Topise anatoomiliselt täpse mannekeeni valmistamine võttis aega viis kuud,
samuti töödeldi kaua algul mitusada kilo kaalunud ninasarviku nahka, Saksamaalt saabusid eritellimusel valmistatud klaassilmad ning topisele paigaldati tehismaterjalist
sarv. Topis sai Eesti loodusmuuseumi kogu jaoks lõplikult
valmis 2011. aasta alguses ja selle valmimist toetas KIK.
Ninasarvik Murray topis jääb RMK teabepunkti uudistamiseks vähemalt selle aasta lõpuni. RMK/Loodusajakiri

Jason thompson

Ilveseid on jäänud
vähemaks

Ilmaprognooside ja -andmete allikana harjumuspäraseks saanud
kunagise Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi koduleht
www.emhi.ee läks pärnakuus hingusele ning selle asemel hakkas
tööle uus veebikülg www.ilmateenistus.ee.
Lisaks uuele riikliku ilmateenistuse veebiaadressile on veebikülg läbi teinud ka mitmed sisulised muudatused. Uue kujunduse
on saanud nii ilmakaardid, graafikud kui ka tabelid. Samuti on
uue väljanägemise saanud prognoosmudelid HIRLAM (ilm) ja HIRMOB (mereilm) ning lisandunud on
radari komposiitpilt.
Kuid mis peamine – nüüdsest saab sellelt veebiküljel vaadata konkreetse Eesti paiga kohta
ka asukohapõhist ilmaprognoosi.
Kaetud on kõik Eesti linnad ning
külad. Loodusesõber

rändel
naerukajakat
(Larus ridibundus)
loendati 6. heinakuul
Läänemaal Põõsaspea neemel. Nii palju rändel
naerukajakaid pole Eestis veel kunagi ühe päeva jooksul
loendatud. Estbirding.ee

Saatke meil e fot osid loodusest
Head lugejad! Ootame edaspidi teie tabamusi loodu
sest. Olgu siis pildil
mõni nähtud taim, loom, sitikas, huvitav oksatüügas
, kivi või lihtsalt tore ning
tähelepanuväärne vaatepilt, mis teile sellise elamu
se pakkus, mida ka teistega
jagada tahate. Tähtis ei ole pildistaja vanus ega
asjaolu, kas ülesvõte on tehtud
suure fotokaamera või hoopis nutitelefoniga vms.
Pildile lisage mõnelauseline selgitus, millal ja kus
on ülesvõte tehtud ning
mis on sinna jäänud.
Avaldame kõik pildid meie FB küljel www.faceb
ook.com/Loodusesober.
Toimetus valib saadetud piltide hulgast parima
ja avaldab selle tunnustuseks
järgmise Loodusesõbra sõnumite küljel.
Ootame pilte aadressil ulvar@loodusajakiri.e
e.
Täname juba ette!
Loodusesõbra toimetus

Alatskivi looduskeskuse väljapanek sai
tõhusa täienduse
Juba kümmekond aastat Tartumaal Alatskivi mõisa ait-kuivatis tegutsenud looduskeskuse
mahukas ekspositsioon sai pärnakuus kena täienduse:
avati Eesti kahepaikseid tutvustavad põhjalikud stendid.
Nii sisult kui ka vormilt põnev väljapanek valmis
LIFE-Nature projekti Dragonlife raames keskkonnaameti toetusel. Enim tähelepanu on pööratud mudakonnale, kelle asurkondade kaitse ja säilitamine levila põhjapiiril Eestis ja Taanis on rööbiti suur-rabakiili kaitsega
Dragonlife’i projekti põhisisu.
Uue stendi avamise eel peeti ka Dragonlife’i tutvustanud seminar. Seminaril ja stendi avamisel said sõna
bioloogid Annelie Ehlvest, Maris Paju ja Voldemar Rannap ning kunstnik Epp Margna. Aga abilisi ja tegijaid oli
stendi valmimisel rohkemgi: kahepaiksete ekspert Riinu
Rannap, butafoor Terje Kiho, meistrimees Toomas Kalve
ja keeletoimetaja Leelo Laurits; trükitööd tegi Salibari
Butafoor Terje Kiho loodud
reklaamibüroo.
ine
sibulapeenar, mudakonnale olul
Alatskivi looduskeskus on tänavu suvel avatud ettes
, on niivõrd tõepärane, et tahe
paik
tellimisel. Loodusajakiri
käega üle katsuma:
toomas jüriado

Ilmajaama veebikülg
läbis uuenduskuuri

16 090
wikipedia

Heinakuu lõpupoole avalikustatud uuest ulukiseirearuandest koorus välja tõsiasi, et ilveseid on meil võrreldes
aastataguse ajaga oluliselt vähemaks jäänud. Kui veel
2011. aastal hinnati meie metskasside arvukust metsades 103 ning 2012. aastal 72 pesakonnani, siis mullu
sügisel loendati üksnes 46 ilvesepesakonda.
Ulukiuurijate hinnangul on ilveseid
vähemaks jäänud järsult kahanenud
toidu tõttu, eeskätt kukkus metskitsede arvukus aastal 2010,
mis on senini liigi juurdekasvu pärssinud.
Loendusandmete kõrval kinnitavad ilvese
madalat arvukust ka telemeetriliste uuringute tulemused. Kui ilvese arvukuse
kõrgajal, aastail 2008–2010
jälgitud täiskasvanud isaste
ilveste territooriumi keskmine
suurus oli 180 km², siis tänavu
jälgitavate isaste eluala suurus on
paisunud keskmiselt 800 km². Et samast
soost täiskasvanud isendite territooriumid omavahel ei
kattu, mahuks sellistel tingimustel täiskasvanud isaseid
ilveseid Eestisse kokku vaevalt 50.
Siiski on näha esimesi märke, mis viitavad, et ilveste
käekäik on paranemas: ühes metskitsede arvukuse kasvuga on ilvestel pesades üha enam poegi.
Loodusesõber

tahtmata tikud
kas on päris või siiski mitte.
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sõnumeid meilt

Kohalikul võimul on
Euroopas tähtis roll
elurikkuse kaitsel

Tartu Loodusmaja avas suvel püsinäituse „Läbipaistev loodusmaja”, mis kergitab saladuskatet selle uue hoone projekteerimisel kasutatud kestlikelt lahendustelt.
Näitus juhib külastaja läbi loodusmaja ning tutvustab selle
ehitust, toimimist ja seoseid keskkonnaga – ehitus- ja viimistlusmaterjale, vee-, energia- ja jäätmeringlust, talveaeda ning ka
pargirajatisi.
Sedasi annab väljapanek ühtmoodi nii väikesele kui suurele
vaatajale võimaluse avastada loodusvarade teekonda ehitusmaterjaliks, sadevee kogumist ja kasutamist, jäätmete liikumist
ümbertöötlemisele ja uute asjadena loodusmajja tagasi, energiatõhususe saavutamist ja palju muud põnevat. „Selle näituse
abil muudame oma maja läbipaistvaks ja näitame, mis on seinte
sees ja põranda all ning kust see kõik pärit on,” ütleb näituse
koostaja Maris Mägi.
Näituse valmimist rahastasid
Eesti–Läti–Vene piiriülese koostöö programmi projekt „Promoting nature education as efficient
mean of awareness raising” ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Loodusesõber

Kohalikke omavalitusi esindav Euroopa Liidu regioonide komitee kiitis hiljuti heaks Euroopa elurikkust ja bioloogilist mitmekesisust puudutava ametliku arvamusettepaneku. Selle koostaja
Kadri Tillemanni sõnul on omavalitsuste roll elurikkuse kaitsel üha tähtsam. Kõnealuses raportis on välja toodud tegevusvaldkonnad, kus omavalitsused üle Euroopa saavad bioloogilise
mitmekesisuse kaitsmisele kaasa aidata. Niisuguseks valdkonnaks on näiteks ruumiline planeerimine, mille puhul on paljudes
ELi maades kandev roll omavalitsusel. „Eesti on siinkohal kõnekas näide, sest omavalitsustel on oma üldplaneeringute kaudu
kohustus tagada rohevõrgustiku toimimine. Rohelise taristu
arendamine on viimastel aastatel kujunenud ka ELi looduskaitse
prioriteediks, sest on leitud, et see võimaldab tõhusalt majandus- ja keskkonnahuve tasakaalustada,” osutas Tillemann.
Samas rõhutab arvamusettepanek ka elurikkuse kaitse
tähtsust inimeste elukvaliteedi mõjutajana. „Linnad-vallad üle
Euroopa peavad oma kodanikele pakkuma mitmeid avalikke
teenuseid – olgu selleks koolikohad, transpordikorraldus või
jäätmemajandus. Kuid lisaks sellele soovitakse käia näiteks
jahil, kalal ning looduses puhata ja sportida ning selliste võimaluste loomisel saavad ka Eesti omavalitsused kaasa aidata,”
selgitas Tillemann. Loodusesõber

tartu loodusmaja

Tartu Loodusmaja
avas enda säästlikkuse
saladused
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Ain Kallis on
kirjutanud
raamatutäie
ilmajutte

KUHU MINNA
Soome laht ja avastused
loodusmuuseumis
Veel põimukuu lõpuni saab Eesti Loodusmuuseumi näitusesaalides tutvuda
rahvusvahelisele Soome lahe aastale
pühendatud näitusega „Soome lahe
(l)ainel”.
Samas saab avastuste ruumis katsudes, kuulates, vaadates ja nuusutades teada, kuidas loomad maailma
tajuvad. Võimalik on heita ümbritsevale
pilk läbi kärbse, koera või kala silmade
ning võrrelda, kui erinev on metskitse
ja inimese nägemisulatus. Saab teada,
kuidas kuulevad nahkhiir ja elevant,
ning testida, kuidas kõlab inimese hääl
metsas, koopas või kirikus.
Sügiskuu lõpuni on Soome lahe näitus ka Tartu loodusmajas.

toomas jüriado

Osaühing Hea Lugu on välja andnud
„Koduse ilmaraamatu”, mille autor on
vaheda sule ja muheda jutuga populaarne
ilmamees Ain Kallis.
Raamatu tagakaanelt võib lugeda:
Ilmast ilma räägitakse ilmast. Juba
Babüloonia kuninga Hammurapi aegadest
peale on kaks asja olnud hukas – noorus ja
ilmastik.
Käesolev raamat ei tee lugejast veel
ilmatarka, ilmaennustajat, ei õpeta mitmete atmosfääriga seotud teaduste peensusi – seda ei suudaks teha ka kümned paksud õpikud. Raamatu eesmärk on tekitada
huvi põnevate ilmastikunähtuste vastu, näidata, milline omapära on meie maa kliimal,
ja hoiatada inimesi mitmete ohtude eest,
sest nagu ütleb Rõuge kandi vanasõna – „ilm

Ain Kallis kodus töölaua taga.

on kuri ja kavval”. Isegi Eesti-suguses vaikses kenas kohakeses.
Ligi poole raamatu mahust hõlmavad tabelid, kuhu lugeja saab üles märkida
oma viie aasta ilmavaatlused.
Loodusajakiri

Uus laste loomaaed
Tallinna loomaaed meelitab Õismäepoolses väravas külalisi uue loodushariduskeskusega. Selles uhkes väravahoones on nüüd aastaringselt avatud
ka Laste Loomaaed.

Eestimaa looduse fond (ELF) lükkas sel suvel käima esimese
omataolise projekti, mille raames avati n-ö nahkhiiretelefon,
kuhu saab teatada elukohas toimetavatest nahkhiirtest.
Nii sel kui veel järgmisel aastal kestva ettevõtmise eestvedaja, ELF-i nahkhiirte ekspert Lauri Lutsar ütles, et märgid, mis viitavad, et inimestega võib ühe katuse all elada ka
nahkhiirekoloonia, on näiteks seina seest kostuv krõbistamine,
roe ja seegi, kui näiteks keegi maja juurest surnud nahkhiire
leiab. „Kui inimesed sellest teatavad, on võimalik kohale asja kontrollima minna – saame määrata liigi ja vajadusel ka inimestele nõu anda, kuidas edaspidi
nahkhiiri arvestades remonti teha,” selgitas Lutsar.
Ühelt poolt on seeläbi võimalik teada saada, milliseid hooneid mingit liiki nahkhiired
eelistavad. Teisalt aga on teated abiks nahkhiirte, kes kõik meil looduskaitse alla kuuluvad, üldisema leviku kaardistamisel.
Sel suvel on jõudnud Lutsar kontrollimas käia juba kümmekonda nahkhiiremaja.
Tavapäraselt on tegu maamajaga, kus nahkhiired on koloonia rajanud seina sisse laudvooderduse taha.
Nahkhiirtest tuleks teatada telefonil 551 7237 või siis saata e-kiri aadressil
lauri@elfond.ee. Nahkhiireuurijate erilist öist tööaega arvestades palutakse helistada pärastlõunal.

„Kilekottide kahjulik mõju loodusele
on juba nii paljudes riikides tõestust
leidnud, et pigem tuleks tegeleda
küsimusega kuidas, mitte kas
keelustada kilekotid Eestis.”

wikipedia

Killerkoti kampaania eestvedaja Anneli Ohvril tahab
kilekottidele keeldu 19. heinakuul Maalehes.

wikipedia

Anna nahkhiirtest teada

Meri ja kuklased
AHHAA!-s
Tartus AHHAA! keskuses on üleval
interaktiivne näitus „Ujub või upub”,
kus saab põgeneda uppuvalt laevalt,
lahendada Bermuda kolmnurga saladuse, ise laineid tekitada ja nende abil
rannajoont ümber kujundada. Elusaalis
toimetab 50 000 metsakuklast ja lokkab Punase mere elustik.
Valge-toonekured
Eesti Ornitoloogiaühing kutsus juba
suve hakul kõiki linnuhuvilisi appi
valge-toonekure pesi loendama. Kes
pole enda kodukandi kurepesa(de)st
veel teada andnud, siis kõige lihtsamalt saab seda teha internetiaadressil
www.eoy.ee/valgetoonekurg. Selle veebirakenduse kaudu saab sisestada nii
pesa asukoha kui ka pesitsustulemuste
andmed.
Vägev mets Viimsi
loodusmajas
RMK Viimsi looduskeskuse (Rohuneeme tee 29, Viimsi) uues majas
pakub külalistele avastamisrõõmu näitus „Metsas on väge!”.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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sõnumeid mujalt
Hiina on maailma juhtiv küüslaugukasvataja.

Etikett „Orgaaniliselt
kasvatatud” ei garanteeri
toiduohutust
Raskmetalle võib olla nii tavaviisil kui ka
orgaaniliselt kasvatatud toidus. Küsimus
on eelkõige selles, kas neid ohtlikke aineid
on kasvupaiga pinnases, vees või õhus.
Toidu kaudu organismi sattudes võivad
kaadmium, arseen, tina, nikkel ja elavhõbe
põhjustada kroonilisi hädasid nahal, seedeelundites, närvisüsteemis ja ajus.
Ehkki ohtlikke aineid võib leiduda ka
looduslikus pinnases, on neid seal harva
ohtlikul hulgal. Küll võivad need olla mulda
sattunud inimtegevuse tulemusena, olgu
selleks siis kaevandamine või töötlev tööstus, vahel koguni põllumajandustegevus.
Hiina tunnistas sel kevadel, et lausa
viiendik riigi haritavast maast on agressiivse tööstusarengu tõttu raskmetallidega saastatud. Üks sealt leitud ohtlikumaid
metalle on kaadmium, mida omastavad kergesti mitmed salatiliigid, juur- ja teraviljad.
Mullu avastati, et ligi pool Guangzhou linnas
müüdud riisist oli kaadmiumiga rikutud.
Kui tuntud telearst Dr Oz, kodanikunimega Mehmet Cengiz Oz tuli 2011.
aasta sügiskuul välja sõnumiga, et Hiinast
USAsse sisse toodav õunamahl sisaldab
12

ohtlikus koguses arseeni, süüdistasid paljud, teiste seas föderaalne ravimi- ja toiduamet FDA, meest paanika tekitamises, võrreldes Ozi teadet hüüdega „Põleb,
põleb!” rahvast täis teatris. Mõni nädal
hiljem kinnitas FDA, et Ozil oli paraku
õigus ja arseeni on ka Türgist imporditud
õunamahlas.
Hiina õunamahla ameeriklased ehk
väga palju ei tarbi, küll on aga populaarsed
sealt toodud küüslauk ning kasvandusest
pärit mereelukad ja kalad. Näiteks Ameerikas tarbitavatest kirevahvenlastest tilaapiatest on sealt pärit lausa neli viiendikku.
Aga ohtlikult saastatud on ka Hiina vesiviljelusasutuste kasvuveed.
Kui saastatud pinnasel kasvatatakse
vilju orgaaniliselt, võib raskmetallide sisaldus olla isegi suurem kui tavameetodil
kasvanud saaduste puhul. Nimelt kuulub
väetisena orgaanilisse viljelusse sõnnik;
kui aga nende loomade toit on olnud saastatud, kandub saaste sel moel edasi. Kui
raskmetallid on korra pinnasesse sattunud, ei kao need sealt kuhugi.
Muidugi pole Hiina ainus territoorium,

kus tööstuse agressiivne areng on pinnast ohtlikul määral saastanud. Seepärast soovitatakse ameeriklastel pigem
süüa kohalikku toitu, kusjuures „kohalik”
on siin mõistetud väga laialt: ei USAs ega
ka naaberriikides Kanadas ja Mehhikos ei
ole teadaolevalt analoogseid probleeme
raskmetallidega.
Omaette probleem on see, et sageli
pole toodetel päritolumaad märgitud. Või
on toode valmistatud küll USAs, aga etiketilt ei nähtu, kas ka tooraine on kohalik või
sisse veetud. Eriti ohtlikuks võivad osutuda
suuresti moes toidulisandid, kuna tegemist
on kontsentreeritud saadustega, kus siis
ka ohtlikud lisandid võivad olla kontsentreeritud. Sellegi kohta on olemas hoiatavaid näiteid, FDA aga toidulisandeid ise ei
testi, vaid jätab selle tootjate hooleks.
Sestap on toitlusekspertide tavasoovitus süüa lihtsalt, kasutades kohalikku
vähetöödeldud tooret ja eelistada pigem
terviktaimi kui kontsentraate. Igati päevakohane ka võimalikku raskmetallide sisaldust silmas pidades.
AlterNet/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Punasel raamatul pole
alust ohulippe langetada
Maailma looduskaitseliidu (IUCN) punase raamatu esimese väljaande avaldamisest möödub tänavu 50 aastat. Järk-järgult ilmuvad eri elustikurühmade uuendatud nimistud; praeguse seisuga
on neis kirjas 73 686 liiki, neist 22 103 on väljasuremisohus.
Kehvas seisus elustikurühmade näitena võib nimetada populaarseid orhideesid veenusekingi ja Madagaskaril elavaid poolahve leemureid, kellest on väljasuremisohus vastavalt 79 ja 94
protsenti liike. Veenusekingi ohustavad elupaikade kadu ning ülemäärane korjamine kohaliku ja rahvusvahelise kaubanduse tarvis, ehkki rahvusvaheline kaubandus nende liikidega on reguleeritud. 101 veel säilinud leemuriliigist on 22 äärmiselt ohustatud,
nende seas suurim leemuriliik indri (Indri indri), 48 on eriti ohustatud, sh maailma väikseim primaat, hiirleemuriliik Microcebus
berthae, ning 20 ohualtid. Sellega on nad üldse ohustatuim imetajarühm planeedil. Esmajoones ohustab leemureid troopiliste metsade raie, mida poliitiline ebastabiilsus ja süvenev vaesus aina hoogustavad. Neile
hädadele lisandub loomade jaht toiduks.
Sel suvel suurt osa kõigi mandrite elanikke köitnud jalgpalli maailmameistrivõistluste järel tasub märkida, et võistluste
maskott kolmik-keravöölane (Tolypeutes tricinctus) on endiselt ohualdiste liikide
nimistus. Arvatakse, et tema arvukus on viimase 10–15 aastaga kahanenud lausa kolmandiku võrra, kuna pool tema elupaikadest,
Ida-Brasiilia kuivadest võsadest, on
selle ajaga kadunud.
Äsja Brasiilias peetud
jalgpalli-MMi maskott
IUCNi maailma liigiprogrammi
kolmik-keravöölane
direktori Jane Smarti sõnul võib küll
on IUCNi punases
kiita teatavaid liigikaitse edusamme,
raamatus endiselt
ometi ollakse veel väga kaugel aasohualdiste liikide
taks 2020 püstitatud eesmärgist, mille
kategoorias. Foto on
on seadnud ligi 200 riigi valitsused:
tehtud Edmontoni
peatada elurikkuse kadu ja vältida liiloomaaias.
kide hukku. IUCN/Uudistaja

Tallinna jalgrattanädal
saab Euroopast
rahatoetust
Euroopa Komisjon (EC) teatas 17. pärnakuul, millised üritused
saavad tänavu kuni 7000 eurot toetust kestliku linnaliikluse kampaania Do The Right Mix („Tee sobiv segu”) raames. Üheksateistkümne valitu hulgas on ka Tallinna jalgrattanädal.
Kolm aastat väldanud kampaania kulgeb viimast aastat; toetatakse kohalikke, piirkondlikke ja üleriigilisi üritusi, mille siht on
julgustada inimesi loobuma linnas autost ning valima igapäevaliikluses kestlikumate võimaluste kombinatsioon.
Alates kampaania algusest 2012. aastal on kampaania veebilehel www.dotherightmix.eu registreeritud 605 üritust 31
Euroopa riigis: peale 28 ELi riigi said osaleda ka Norra, Island
ja Liechtenstein. Kõik need on kantud samal veebilehel olevale
kaardile www.dotherightmix.eu/registered-actions-map.
Viimasesse rahastusvooru saadeti 66 avaldust 23 riigist.
Tänavu said 1. pärnakuust kuni 31. jõulukuuni toimuvatele ettevõtmistele toetust taotleda mitteärilised institutsioonid: vabaühendused, kohalikud omavalitsused, haridus- ja teadusasutused. Osaleda ei saanud
seekord Bulgaaria, Kreeka, Itaalia, Läti, Rumeenia ja
Ühendkuningriik, sest neile on tänavu toetus üleriigiliste kampaaniate jaoks juba määratud. Üheksateist
parimat valis välja selleks kokku kutsutud hindamiskomisjon; valitute hulgas leiab peale Tallinna veel ühekaupa üritusi Austriast, Belgiast, Hispaaniast, Hollandist,
Horvaatiast, Iirimaalt, Küproselt, Leedust, Luksemburgist,
Poolast, Portugalist, Prantsusmaalt, Rootsist, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Taanist ja Tšehhist.
Tallinna jalgrattanädala ja Tour d’Öö massilisi rattasõite
nimetatakse EC pressiteates väga nähtavaks reaalsuskontrolli ürituseks, mille siht on seada autojuhid silmitsi suviste liiklusummikutega ja julgustada neid liituma linna jalgrattasõitjate
kogukonnaga, üksiti tahetakse sundida tegema selliseid muutusi linnaplaneeringus, mis tooksid kaasa kestlikuma ja jalgrattakesksema tuleviku. EC/Loodusajakiri

ELi ühtne põllumajanduspoliitika on teadlaste
ja looduskaitsjate kriitikatule all
Pole kuigi igapäevane, et akadeemilises
ajakirjas Science kritiseerivad loodusteadlased mõnd poliitilist dokumenti. Aga just
selline kirjatöö on ilmunud ajakirja pärnakuunumbris, autoreiks Euroopa juhtteadlased, looduskaitsepraktikud ja põllumajanduseksperdid. Juba artikli pealkiri kinnitab:
ELi põllumajandusreform on elurikkuse
alalhoiu seisukohalt läbi kukkunud.
Ligi 40 protsenti ELi eelarvest, 360 miljardit eurot, kulutatakse põllumajandusele,
mis mõjutab poolt ELi maast. Teadlased
ja keskkonnaorganisatsioonid on aastaid
hoiatanud ELi institutsioone, et intensiivsed põllupidamisviisid rikuvad kooslusi,

muudavad ökosüsteeme ja põhjustavad
elurikkuse allakäiku, mis lõppkokkuvõttes
halvendab ka ELi toidujulgeolekut ja kahjustab inimeste tervist.
Vastuseks sellele kriitikale väitis EL, et
mullu aasta lõpus kokku lepitud uue ühtse
põllumajanduspoliitika (CAP) tuum on
keskkond ja kliimamuutuste problemaatika. Selleks kehtestati nõue, et 30% talunikele tehtavatest maksetest oleneb nende
nõusolekust kolme n-ö rohelise meetmega: luua ökoloogilised fookusalad (Ecological Focus Areas, EFA), hoida püsivalt
alles rohumaid ning määrata kindlaks toetataval maatükil kasvatatavate eri viljade

miinimumhulk, et vältida ala muutmist
monokultuuriks.
Reformitud CAPi hoolikalt hinnates tegid Science’is ilmunud artikli autorid
paraku kindlaks, et hulk roheliste meetmete
kohta tehtud mööndusi vabastavad nende
täitmisest üle 88% talunikest ja üle 48%
nende haritavast maast. Niimoodi on uks
endiselt lahti intensiivsetele põllupidamisviisidele, olgu neil pealegi küljes roheline silt.
Sestap leitaksegi, et uus põllumajanduspoliitika on enam-vähem niisama kehv
kui vana. Keskkonnaorganisatsioonid lubavad jätkata võitlust, et CAP üle vaadataks.
BirdLife/BBC/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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2013. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse taimefoto peaauhinna Ireen Trummer.

Eesti Looduse fotovõistlus 2014
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. septembrist 1.
oktoobrini 2014. Võistluse lõpuõhtu
aja ja koha saab teada oktoobri lõpul
Eesti Looduse kodulehelt www.eestiloodus.ee.
Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning
sellel jäädvustatud vabalt looduses elavad loomad, taimed või seened üksi
või mitmekesi. Fotod inimesega harjunud loomadest või istutatud taimedest
võistlevad omaette noorte kategooriates (koduloom ja aiataim). Maastikupilte
võistlusel ei hinnata.
Pildistatud loom, taim või seen peab
olema äratuntav ning autoril võimalikult täpselt määratud. Iga foto juurde
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ootame kindlasti lühikest lugu (100–500
tähemärki), kus ja kuidas pilt on saadud
ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pikema
külje pikkus on vähemalt 3000 pikslit
(noortel 2000). Faili vorming peab olema
kas vähima tihendamisega JPG või TIFF.
Igat fotot saab esitada ühes kategoorias
ning kategooria peab olema määratud
õigesti.
Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis:
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud)
ning täiskasvanud. Välja antakse looma-,
taime- ja seenefotode peaauhind ja
esimene auhind nii üld- kui ka noorte
arvestuses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu järgmistes kategooriates: aasta lind,
käituv loom, väike loom (lähi- või mak-

rovõte), veeloom, väike taim (lähi- või
makrovõte), veetaim ja elurikkus (keskkonnaministeeriumi eriauhind). Ainult
noorte kategoorias on eriauhind aiataime ja kodulooma, sh lemmiklooma
pildi eest. Hulganisti eriauhindu jagavad
korraldajad.
Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükistes. Kõiki võistlusele saadetud
pilte võivad korraldajad tasuta kasutada
võistlust tutvustavatel üritustel (näitused,
ettekanded jms).
Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
toimetus@el.loodus.ee,
tel 742 1143
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unistades
lepamaimust

Mart Jüssi,
hülgeuurija

Unistamine ja meenutamine
on igati sarnased seisundid, neil pole
olevikuga peaaegu mingit pistmist.
Kaudselt küll, jah, eks need muutused, mis tänase maailma minevikupiltidest erinevateks teinud, lähe edasi
ja muuda ka saabuvaid värve ja mustreid. Sestap annab meenutamine
unistusele suuna, aitab ehk ilusama
poole neil ristteedel, kus valida saab.
Meenutagem näiteks lepamaimu.
On selline pigem puhast ja hapnikurikast vett armastav kalake, tihti
üsna märkamatu. Ma pidin isegi oma
mälestust temast täpsustama, silmanägemist teatmeteostest üle kontrollima, sest mulle meenub, kuidas ma
neid täpilisi tegelasi jõnglasena isetehtud kahvaga Hiiumaa laidude rannavetest kivide vahelt püüdsin. See oli
toona natuke nagu akvaariumis kahlamine: kaunite põisadrupuhmaste
vahel oli suuremaid kive ja liivalaike,
kus toimetas vee-elukate kirev kamp.
Vahepeal tuli hüljes ja vaatas, mida
need poisid seal teevad. Siis oli huvi-

tav ja hirmus korraga. Nüüd võib seal
kividel istuda tunde ja vaadata vaesunud rannavett – lepamaimu ei kusagil! Peabki nägemist raamatust kontrollima, kas ta ikka meres elab üldse?
Elas küll!
Lepamaimu pole keegi sealt kivide
vahelt otsa söönud, kuid ilmselt on
sellest varasemast vaatlusest möödunud aastakümnetega need veed
sellele kalale sobimatuks muutnud.
Muutus on olnud üpris aeglane, nagu
liustiku voolamine.
Ökoloogilised seosed ja looduse elurikkus on tihti kirjeldatud püramiidjate, ahenevate vormidega, kus lai põhi ja mitmekesised kihid toetavad tippu. Sinna tippu
kujutame ette ikka neid väärikaid
valitsejaid, kuningat, looduse krooni,
edevamad ehk iseennastki. Samas
on looduses see püramiid varjatum
kui õpikupiltidel. Pigem on see selline jäämäeline vorm, millest enamik
looduse pinna alla peidetuna meile

nähtamatuks jääb. Paraku aga toetub nähtav osa sellele teisele, varjatud enamikule. Jäämägi aitab seda
mõista – mida rohkem on sellest
ookeanivees, seda kõrgemal troonib
ka silmapaistev jääskulptuur. Mida
enam vesi selle jalamit murendab,
seda madalamale vajub tipp, seda
lähemale peame minema, lõpuks isegi
kummarduma, et jäämäge vaadelda.
Ökoloogilises mõttes on see süsteem
siis kõdunud olekus, tipu hellitamine
seda enam kõrgemale ei tõsta.
Enam ma ei karda hülgeid, nüüd
ma vaatan neid merede elustikupüramiidide tippe huvi ja imetlusega,
mõõtmaks nende elupaiga ökosüsteemide jalamite jämedust ja nurgakivide kõvadust. Need on aga nagu
jäämäed, suuresti vaatleja pilgu eest
pinna alla varjatud. Paraku peab mitmete hülgeliste suurvormide nägemiseks täna juba kummarduma,
käpuligi heitma.
Eks toetunud ju need Hiiumaa
akvaariumisarnased lahesopid laiale,
mitmekesisele ja tervele alusele, mis
jaksas enda turjal kanda nii söögiks
kõlblikke kalu kui ka nende püüdjaid.
Lepamaim oli seal vaid üks kübe, mis
seda lõime koos hoidis. Enamik sellest elurikkuse punutisest on tänaseks
minevikku vajunud ja vaesustunud
merekeskkond laguneb nagu troopilisse vette triivinud jäämägi.
Olgu selle minevikuga kuidas on või oli, unistamise juurde
käib ikka palge tuleviku poole pööramine, vidukil silmadega taevaranna
piilumine ja taskus talismani pigistamine! Lepamaimu mälestamise peab
asendama lepamaimust unistamisega. Unistusega sellest, et järgmise
inimpõlvega saaks lepamaim tagasi
oma elupaiga ja seltsilised Saarnaki laiu muulikökatsi kivide ümber,
et selle ettenähtava tuleviku poisikesed saaksid seal turnides nende
järele isetehtud kahvadega küünitada
ja vahepeal rituaalselt karta neid
merest uudistavat viigrit. Jah, sedasama vuntsilist, kes veel kolmkümmend aastat tagasi oli seal randades tavaline mereloom. Ei tea, mis ta
inimese toimetamisest mõelda võis,
aga vaevalt oleks see ilmameres paljutki kogenud elukas uskunud, et inimene ökoloogilist püramiidi ehitada
ja isegi lepamaimu meres kasvatada
ei oska. Või siiski?

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kobraste ilmumine Paljassaarele inimeste käiguraja vahetus läheduses
suhteliselt piiratud ja madalas veelombis kinnitab tõsiasja, et kobras esineb
üha sagedamini paikades, kus on tema jaoks üsna kesised elutingimused.
Loomade levimine meresaartele ja varjulistesse rannikulõikudele pole
just kõige tavalisem nähtus, ent olude sunnil seda aeg-ajalt juhtub.
Nikolai Laanetu, tarmo mikussaare fotod
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obras on meie looduskogemustes
tuntud kui pelglik ja erakordselt varjatud eluviisiga loom. Viimastel aegadel on aga kobraste ilmumine kohtadesse, kus ei tundu olevat sugugi
rahulik ja puutumatu loodus, äratanud kahlust, kas kobras on ikka nii
pelglik ja rahuarmastav liik, kui me
seda oleme arvanud? Kobraste ilmumine talutiikidesse, kus neid koerad kollitavad, või koprapaisude esinemine maantee- ja raudteetammide
vahetus läheduses ning loomade levi-

mine meresaartele ja liikumine piki
mererandu, on andnud piisavalt põhjust arutlusteks.

Mis ajab rändama?
Et küsimust pisut inimese vaatevinklist käsitleda, siis meile on ajaloost
teada eestlaste väljaränded Kaukaasia piirkonda ja isegi Kaug-Itta. Hiljem on inimesi sunniviisiliselt ümber
asustatud, küüditatud poliitilistel ja
rahvusvaenulikel eesmärkidel, inimest on ümber asustatud alale või

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kuhilpesa rajab
kobras veekogudele
siis, kui urgu
kaldasse nende
madaluse tõttu
uuristada ei saa.

piirkonda, kus tekkis vajadus tootmist arendada. Uute maade avastamine innustas inimesi ekspeditsioonidele ja info kogumisele uutest piirkondadest. Vabatahtlikke väljarändajaid leidus vaestes maades piisavalt. Ameerikas tuntud kullapalaviku
ajal tiivustas teadmine võimalikest
rikkustest tuhandeid inimesi otsima
kullasoont, rändama ekstreemsesse
teadmatusse. Paljud hukkusid, kuid
osa tuli tagasi rikkana, osa jäid uue
eluala asukateks.
Inimeste ränne on paljuski sarnane loomade rändega, kuigi sesoonsetest muutustest põhjustatud ränded on inimestel tuntud pigem põhjarahvastest põdrakasvatajate juures,
kes on sunnitud rändama koos oma
peamise toiduobjekti, põdrakarjaga.
Põdrakarjaga liiguvad kaasa peale
inimese ka kiskjad. Teatavasti on paljudel liikidel, et ellu jääda, aegade
jooksul välja kujunenud ränded,
mis on näiteks rändlindude puhul
endastmõistetav ja loomulik toiming.
Miks sellised ulatuslikud loomastiku ränded aset leiavad, on täna-

seks juba paljuski selge. Enamasti on
see tingitud olulistest sesoonsetest
ja klimaatilistest muutustest, millega kaasnevad suured temperatuuride kõikumised, talumatu kuumus
või külm, sademete nappusega kaasnev põud. Kui klimaatilistest tingimustest põhjustatud ränded on meile
üsnagi endastmõistetavad – kuigi ka
siin ei teata veel kõiki põhjusi – siis
kuidas seletada meil üsna paikse ja
perekondliku eluviisiga loomade liikumisi kohtadesse, kus nende esinemine ei ole ootuspärane ja kus puudub neile sobiv elupaik?

Peaaegu hävinud kobras
Üks liik, kelle rännud viivad ebasobivatesse elupaikadesse, on meie veekogudele taasasustatud kobras. Et
seda mõista, peab esmalt vaatama
pisut ajalugu. Koprapopulatsioonid on oma eksistentsi jooksul teinud läbi suuri muutusi, liigi õitsengust kuni peaaegu täieliku hävinguni. Liigi ajalooline areaal hõlmas enamiku Euroopast ja suurt osa
Aasia kesk- ja põhjapiirkondadest,

Suur ja tugev saba
aitab pikematel
ujumistel sirgemat
kurssi hoida ja on
üsna hea tüüraeru
eest.

Kobras on
üle raba
rännanud ja
langetanud
kase.
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aga 17. sajandi lõpul ja 18. sajandi
algul langes kogu areaali ulatuses
arvukus järsult ja levila kahanes. 20.
sajandi alguseks oli säilinud väga piiratud arv kopraid vaid kümmekonnas kohas.
Kobras oli hävinenud ka Eesti aladelt. Juba 19. sajandi alguses oli kobras Põhja-Eestis haruldane. Viimane
kobras tapeti 1885. aastast pärit andmeil 1841. aastal Koiva jõe ülemjooksul endisel Liivimaal.
Fauna rikastamise eesmärgil käivitati laiaulatuslikud programmid
endise Nõukogude Liidu aladel, ikka
selleks, et kasutada paremini ja maksimaalselt looduslikke ressursse.
Loodi kobraste kaitsealad – Berezino
(1925), Voroneži (1927) ja Kondo-Sosvinskii (1929).
Laiemalt otsiti kobrastele uusi
elukohti aastail 1945–1970, mil üle
Nõukogude Liidu asustati 11 541
kobrast.
Kopraid asustatakse ümber
tänini, peamiselt mõnedesse
Euroopa piirkondadesse. Kobraste
endine ulatuslik levila on tänu inimese abile suhteliselt kiiresti taastumas. Praegu levib euroopa kobras
mitmete alamliikidena Kesk- ja IdaEuroopas ning mitmel pool Aasias,
Lääne-Siberist Kaug-Idani.

Eestist puudus kobras
ligi sajandi
Kobras on Eesti alade põlisasukas.
Tema luid on leitud paljudest muistsetest asulakohtadest, vanimad subfossiilsed jäänused on teada PõhjaEestist Kunda asunduse varastes
kihististes seitsmendast aastatuhandest eKr. Siinsetel aladel olid kobraste eksisteerimiseks vajalikud tingimused juba varemgi. Varasest
holotseenist pärit luuleide on teada
üksnes Kunda ja Narva asunduste
paleozooloogilises materjalis. Keskja hilisholotseenist pärit luid on
registreeritud kõigi Eesti mandriala
muistsete asulate luuleidude hulgas.
Rohkem kui sajandi ei elanud
Eesti veekogudel ühtegi kobrast.
Ökosüsteemi terviklikkuse seisukohalt oli see väga halb, sest kopra olulisus on mõõtmatu. Kui veekogudega
seotud elupaikades puuduvad paisjärved ja kopra urgudesüsteemid ja
pesakuhilad, kahanevad oluliselt
teiste poolveeliste loomade, näiteks
saarma elutingimused. Ka kahepaik-
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seid on siis vähem, kuna neil pole
häid sigimis- ja talvitumistingimusi,
see omakorda mõjutab kurgede
ja konnakotka toidubaasi. Saarma
arvukus oli näiteks 1970. aastatel
väga madal, nüüd on kopra tulek
aidanud taastada ka saarma asurkonda. Kopra rajatud paisud, paisjärved ja urgudesüsteemid pakuvad
varju ja võimaldavad ka karmidel
talvedel saarmal pääsu jää alla toituma. Kobras loob häid talvitumistingimusi veel mitmetele: tuhkrule,
kärbile, nirgile. Kui kobras kaoks
veekogult ja liigi arvukus langeks ja
ta muutuks taas haruldaseks, tähendaks see ohtu paljudele veega seotud liikidele.

Meie kobraste päritolu
1957. aasta sügisel Valgevenest toodud koprad lasti lahti Põhja-Eestis
Jägala jõgikonda. Asustatud loomadest oli üks paar pruun ja neli paari
mustad. Need koprad olid alaliigist
Castor fiber belarussicus. See asur-

Kobras olid sunnitud
liikuma meritsi uute
elupaikade otsingul,
jõudes nõnda mitmele
Eesti saarele.

Eestimaalt kadus
kobras rohkem
kui sajandiks.

kond hääbus ja siia asustati KaguEestist püütud kopraid (Castor fiber
osteuropaeus).
Tõenäoliselt juba 1957. aastal asustasid koprad ka Lõuna-Eestis asuva
Mädajõe, sest 1960. aastal leiti Mädajõelt kobraste kuhilpesa ja vähemalt
kolme aasta vanuseid tegutsemisjälgi.
Kuna aastatel 1952–1964 viidi koprad ka Leningradi oblastisse ja hiljem
asustati neid ka Pljussa jõele, levisid
koprad sealt tõenäoliselt Narva veehoidlasse suubuvatele Kirde-Eesti
jõgedele.
Kagu- ja Ida-Eesti koprad pärinevad Peipsi järve idakaldale 1951.–
1952. aastal lahti lastud ja seal edukalt paljunema hakanud loomadest.
Pihkva oblastisse toodi koprad Valgevenest ja Venemaalt. Ida-Eesti koprad pärinevad Tšornaja ja Šeltsa jõgedele toodud Voroneži asurkonna
loomadest.
Kopraasurkond moodustus ka
1970. aastate paiku Mustjõele Valgaja Võrumaa piirialal. Sinna asusid
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koprad Koiva vesikonnast, kes pärinesid ilmselt samuti Voroneži looduskaitsealalt toodud loomadest.
Eestis moodustus seega neli teineteisest suhteliselt eraldatud ja erineva päritoluga kopraasurkonda:
Põhja-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk- ja
Kagu-Eesti ning Lõuna-Eesti asurkond, kelle alamliigiline kuuluvus
vajab täpsustamist, kuid asustusmaterjali põhjal peaks enamus kuuluma ida-euroopa alamliigi hulka.

Kopraid Eestis piisavalt
Tänu sisserändele ja kobraste täiendavale ümberasustusele elab see liik
nüüd enamikul Eesti suurematel jõgedel ja nende vesikondades. Arvukust
võib käesoleval ajal hinnata 14 000
isendile, millega võib rahul olla. Eesti
asurkonna optimaalseks suuruseks
on 15 000–18 000 looma. Kobras
puudub või on madala arvukusega
vaid üksikutel Põhja- ja Loode-Eesti
veekogudel ning saartel. Teisalt tuleb
teda mõnes piirkonnas välja püüda,
sest tekitab oma elutegevusega maaparanduslikele maadele ja metsale
kahju. Elujõulise populatsiooni säilitamiseks on vaja kopraelu uurida:
inventeerida elupaigad, pidada arvestust varude üle ning reguleerida täpselt looma küttimist.
Ida-Eesti asurkonna ülemäära
kõrge asustustihedus on kopravarude ebaõige ja vähese kasutamise
tagajärg. Üleasustuse tulemusena on
halvenenud kobraste võimalus toitu
leida, mõnes paigas asurkond vananeb ning degradeerub.
Kobraste küttimine ei
too jahimehele tulu
Aastail 1995–1997 aitas arvukuse
juurdekasvu pidurdada intensiivne
kobraste küttimine. Ametlik statistika ei kajasta küll üleküttimist, kuid
tegelikult võis see olla nimetatud
perioodil ligikaudu kaks korda suurem arvatust. Tegemist oli koprajahi

Hambad kasvavad
pidevalt pikemaks,
seega peab neid närides
lühemaks kulutama.

Üleöö ilmunud tammid ei ole metsaomanikele oodatud üllatused.

algusaastatega, mil püsis suur huvi
uudse jahiliigi vastu. Väheste kogemuste tõttu uppus suur osa, ligi kolmandik jahitud kobrastest. Paljudel juhtudel ei edastanud jahimehed
küttimisinfot ja tegelikud numbrid ei
kajastu jahistatistikas.
Huvi kobraste küttimise vastu
rauges peagi, sest nahkade turustamiseks puudusid võimalused. Need
puuduvad ka praegu. Eesti iseseisvumise järel lagunes loomse toorme
kokkuostusüsteem ja uus turg pole
veel kujunenud. Vähese küttimise
tõttu hakkas kopra arvukus jõudsalt kasvama. Seda soodustas ka
intensiivne sisseränne naaberaladelt Lätist ning Pihkva ja Leningradi
oblastist.

Kui kopraid on liiga palju
Asustustiheduse kasvades on koprad sunnitud oma sünniveekogudelt
välja rändama. Kui aga asustustihedus on suur kogu levikualal, on loomad sunnitud otsima elupaiku ka
kohtadest, mis pole kuigi sobilikud,
või pöörduvad tagasi endise pesakonna juurde. Siis võib pesakonnas
leida ka kahe ja kolme aasta vanuseid poegi, kes ei osale sigimistsüklis. Selline ilming on üleasustuse kindel tunnus. Ülemäära suure asustustihedusega kaasnevad tülid territooriumi pärast ning halastamatud kaklused lõpevad sageli loomade surmaga vigastustesse. Kõrge asustusega piirkonnast kütitud kopra nahas
leidub sageli üle 40–50 omavahelises
kakluses saadud armi, 10–20 armi on

juba esimese rände läbi teinud noore
kopra nahal.

Koprapere kolib
inimese lähedusse
Koprapesakond hõivab tavaliselt
kahe kilomeetri pikkuse veekogu
lõigu. Ala võib olla ka väiksem, kui
toitu on rikkalikult ja varjetingimused soodsad. Vähene ja madala kvaliteediga toit sunnib elama suuremal
territooriumil, selle tagamiseks on
kobrastel erilised võimed veekogusid paisutada ning urgusid ja kuhilpesi rajada.
Koprapesakonnas on tavaliselt
kaks vanalooma, aastavanused ning
sama aasta pojad. Kaheaastaseks saanud pojad lahkuvad või need aetakse
pesakonnast kevadel enne uue pesakonna sündi minema. Vabade elupaikade olemasolul moodustub noortest
loomadest uus pesapaar ja juba järgmisel aastal tulevad ilmale esimesed
pojad.
Loomad võiksid jääda ka oma
endise pesakonna territooriumile,
kui seal leidub piisavalt toitu ja eluruumi. Paraku soodustab see pesakonna kiiret allakäiku, sest toit saab
kiiresti kasutatud ning loomad hukkuvad või peavad paratamatult uude
paika rändama. Seetõttu on pika evolutsiooniperioodi vältel kujunenud
välja liigile omane sotsiaalne ja territoriaalne struktuur, mille rikkumine ei ole liigi säilimise seisukohast
lubatav.
Suhteliselt eriomased nõudmised
territooriumi suuruse ja seal valitsevate tingimuste suhtes on ka üks
põhjus, miks loomad koduveekogust välja rändavad ning oma otsinguil sageli ebasoodsasse elukeskkonda või suisa inimasustuse keskele
satuvad.
Mis juhtus pärast
2002. aasta põuda
Kuivaperioode on Eestimaa ja selle
veekogud ennegi üle elanud. Lääne-
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Tihti on ärevuses
looma sukeldumisel
kostuv sabaga tehtud
tugev laks esimeseks
märgiks kopra
kohalolekust.

Eesti ja saarte vee-elustikule avaldas
märkimisväärset mõju 1996.–1998.
aastate põuased suved ning 2002.
aasta põuane suvi oli veelgi suurema
ulatuse ja mõjuga mitte üksnes veeelustikule, vaid ka veekogudega tihedalt seotud liikidele. Kobras ja mitmed muud poolveelised loomad läksid rändama.
Põuaperioodidel jagus vett vaid
kesksuveni. Enamikul veekogudel
algas veetaseme kiire alanemine pärnakuu lõpul ja heinakuus olid mitmed
ojakesed ja kraavid kuivad, vett säilis
üksnes voolusängi süvikutes ja koprapaisude taga. Põuase suve mõju ilmnes kõige ulatuslikumalt põllu- ja metsakuivenduse piirkonnas, ehk siis eelkõige Lääne-Eestis ja saartel. Kuivasid
ka paljud Lõuna- ja Põhja-Eesti väiksemad vooluveekogud. Enamik maaparanduskraave kuivas sügiseks täiesti.

Kobras läheb rändama
Mitmed Põhja- ja Lääne-Eesti vooluveekogud kuivasid mereni ja koprad olid sunnitud otsima sobivaid jõesuudmeid meritsi liikudes. Sel ajal
võis leida mitmete jõgede piirkonnas
territooriumita loomi. Ka saarmas ja
isegi mink olid sunnitud elupaiku hülgama. Nii kohtas üks kalastaja Pudisoo jõe alamjooksu kilomeetrisel lõigul 2002. aasta suve lõpul kolme kobrast, kahte saarmast ja minki. Seal ei

elanud need loomad püsivalt. Prangli
sadamas kividel, ebamugavas elupaigas kõigi silme all elutses terve suve
üksik kobras. Olles kivide vahel kasvavad pajud ära närinud, loom kadus.
Koprad on tuntud vee hoidjad ja
oskavad sellega arukalt ümber käia.
Aga 2002. aasta põud oli ka neile paiguti liiast. Mitmed kopra paisjärved
kuivasid ja pesaurgude suudmed jäid
kuivale. Enamasti kaevavad koprad
sügavamad urud, kuid kui vett pole,
siis ei ole ka mõtet maapõhja ennast
sisse uuristada.
Paljud loomad, esmajoones pojad
sattusid kiskjate saagiks. Koprapoja karvu leiti märksa rohkem isegi
saarma ekskrementides, rääkimata
rebasest ja kährikust. Koprast toituma spetsialiseerusid ka ilves ja
hunt. Veepuudus sundis kopraid paljudel juhtudel hülgama oma elupaiga
ja rändama suurematele veekogudele. Kobraste koondumist täheldati
Suur-Emajõel ja vanajõgedel, neid
ilmus suuremate jõgede suudmealale, talutiikidesse ja järvekestesse,
kus leidus veel piisavalt vett.

Koprad merel
Kobras jõudis põua tõttu mitmetele
saartele. Ta ujub hästi, aga me ei tea
täpselt, kuidas ta valib suuna. Arvatakse, et uusi alasid otsitakse ilmselt lõhna järgi, mis on seotud tema

toiduliikidega, näiteks paju ja haava
õietolmu allika järgi. Meritsi võib ta
ujuda päris pikki maid, kümneid kilomeetreid, ega erine sellega paljudest
imetajatest, kes tublilt ujuvad. Õieti
öeldes on temast isegi paremaid ujujaid: mink on ujunud ligemale 40
kilomeetrit Turu saarestiku avamere
üksikule saarele, põdrad võivad ületada vees pikki vahemaid ja isegi
Eesti metssead on soojal suvel jõudnud Soome randa. Kui vaadata kaarti,
on tubli ujuja ka kobras. Tema teekond võib kulgeda kümneid kilomeetreid merel: üksikuid loomi on leitud Pranglil, Osmussaarel, Muhumaal
Üügu panga jalamil asuvas allikalises lontsikus. Koprad ilmusid pärast
põuda ka Vormsil asuvasse Prästvike
järve, Hiiumaal Vaemla jõkke ja Saaremaal Punape ja Riksu ojja. Hiljem
leiti neid ka Muhumaa keskosa maaparanduskraavides ja Saaremaa teistes veekogudes. Tegemist oli tookord
enamasti üksikisenditega, kes mõne
aasta möödudes hukkusid või rändasid paremate elupaikade otsingutel
edasi. Sobivamates kohtades moodustusid elujõulised koprapesakonnad.
Kobras on nüüd asustanud ka mitmeid rannikualasid, näiteks Paljassaare, kuhu ta on ujunud meritsi.
Parim elupaik selline inimeselähedane kant talle pole, ent ta saab hakkama ja võib sinna püsima jääda.
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PILDI SÜND

Kahekesi
vihmasajus
Ingmar Muusikus
autori foto
ee on üsna vana lugu, tänaseks on tollest õhtust
möödas juba üle kaheksa aasta.
Mul oli plaan vaadata üle tuttavate mägraurgude
olukord võsases metsas. Selleks tuli minna piki
rohumaa serva, paremale jäid põllukivihunnikud ja
mõned suuremad kased, kaugemale vana okastraataed. Teisel pool aeda liikus üksik metskits, tema
selja taga säras kevade lõpu õhtupäike.
Motiiv ja valgusolud ei tõotanud sugugi meeldejääva pildi sündi. Kitse kõnnakust ja kidurast sarvepartiist oli näha, et tegu oli väga eaka sokuga. Päike
andis kontravalgust, aga oli veel liiga terav, et üritada olukorda korralikuks pildiks vormida.
Üht väikest pilve pea kohal ma justkui ei märganudki. Aga
järsku hakkas sadama!
Vihma kallas korralikult, sokk vedas end okastraadi taga
aina edasi-tagasi, läbi saju pehmemaks muutunud valgus
mähkis maastiku kuldkollakasse loori. Motiivi olemus oli hetkega muutunud.
Valguselumm kestis ligemale 10 minutit. Minu õnneks
kasutas vihmasaju ajal traataeda istumisalusena üks väike
lind, vist kadakatäks. Just tema siluett vana soku lähedal traadil oli rosinaks, mis andis pildi meeleolule olulise nüansi.
PS. Kui sadama hakkas, tundsin heameelt oma äsja saadud
Canon EOS-1D MarkIIN üle. Et korralike tihenditega profikere ju väikest vihma ei karda! Pildistasin tol ajal Canoni
EF100–400 mm f/4,5–5,6 I USM vana „pumptoruga”. Selle
riista vettpidavusest või vihmakartlikkusest ma ei mõelnudki. Kui paari päeva pärast uuesti välja läksin, oli ehmatus suur, sest objektiivi ei saanud enam sisse-välja liigutada.
Pumba vahele läinud niiskus oli sisepindadel rooste tekitanud ja see hoidis torusid omavahel liikumatult kinni. Oli
vaja hulk aega jõuliselt väänata, enne kui asja jälle tööle sai.
Foto võitis maastikufotode kategoorias III koha konkursil
Looduse Aasta Foto 2007.

: 400 mm
Fookuskaugus
Ava: F/7,1
k
Säriaeg: 1/400 se
640
Tundlikkus: ISO
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aasta loom

Igal viigril
oma kivi

Kus viigreid näha saab? Hallhülged lesivad
enamalt jaolt neile sobilikes randades ja rahudel,
viigreid on kuival maal praktiliselt võimatu kohata.
Kui aga tead, et viigrite elu keerleb lesimiskivide
ümber, on neid võimalik üle kavaldada …
Kaido Haagen, autori fotod
26
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Umbes selline näeb välja
keskkond, mis viigritele,
keda pildil on 24, kõige
enam meeldib.

Tavaliselt jäävad hülgekivid veepiirist umbes sadakonna meetri kaugusele. Kuna tegemist on äärmiselt
argade ja ettevaatlike loomadega,
siis enam kui harva tulevad viigrid
lesima kividele, mis on kaldale lähemal kui kolm-nelikümmend meetrit. Sobivate kivide hulk määrab ära
ka viigrite lesimisalad. Eestis piisab
selliste laidude ja rahude kokkulugemiseks kahe käe sõrmedest. Mingi
piirkonna konkreetsed kivid aga ei
pruugi igal aastal sobilikuks osutuda,
kuna kividel on komme talviti „jalutamas käia” (loe ka: Vaata imet!, lk
64).
Nagu näitab satelliidimonitooring, on Väinamere viigrid pärast sadade kilomeetrite pikkust gurmee-ringi Liivi lahes võimelised tagasi tulema just sellesama
kivi otsa, kust nad oma tuuri alustasid. See on hämmastav, omaette
müsteerium, kuidas loomad suuda-

vad õige paiga leida. Kujutlege end
keset avamerd, peanupp veest väljas, vahutava lainetemaastiku keskel. Kui hülge silmade kõrgus on veepinnast vaid paarkümmend sentimeetrit ja väike lainetus on meie
vetes pea alati olemas, ei saa horisondil oleva maastikuprofiili meeldejätmisele loota. Kuidas nad kivi leiavad? Pelgalt visuaalse informatsiooni
mällu talletamise abil on meres
täpisorienteerumine vähetõenäoline.
Vahel tegutsevad ka udu ja vihm.
Ilmselt on viigri peas tegemist ikkagi
mingi bioloogilise GPSiga, mis maa
magnetjõujoonte järgi orienteeruda
aitab. Seda nii päeval kui ka öösel,
nii vee all kui ka vee peal. Visuaalne
informatsioon lihtsalt täiendab
orienteeriumisvõimet.
Huvitava tähelepanekuna võib
ära märkida, et viigrid on äärmiselt
tundlikud horisondi kontuuri
muutumise suhtes. Kui vees olevatel kividel lesivatele viigerhüljestele

Kividel peesitatakse üldjuhul
kaldajoonega enam-vähem
paralleelselt, et oleks võimalik
aegsasti märgata nii maa kui ka
mere poolt lähenevat ohtu. Võimaluse
korral sätivad viigrid end seljaga
tuule poole ja kõhuga päikese suunas,
sestap on loomade paiknemine
kividel üsnagi etteaimatav.
28
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Mõnusate lesimiskivide hulk
on piiratud. Et ohu korral vabalt
põgeneda, peab vee sügavus
olema meeter kuni poolteist.
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Esmapilgul tunduvad veest välja
ulatuvad tumedad mütsakad
kõik ühesuguste kividena,
üpris kiiresti õpib silm juba
üsna kaugelt eristama niiöelda sabaga kive ehk kividel
lösutavaid viigreid.

Nii kõrge kivi otsa ubivad viigrid
end harva. Kuigi ülevaade
ümbruskonnast on parem, ei
kaalu see ilmselt üles vaeva
sinna saamiseks ja ebamugavat
vette tagasi laskumist.

mööda kaldaäärt läheneda, võib seda
teha üsna julgelt niikaua, kuni on
selja taga kõrgem kõrkja- või metsafront. Niipea, kui inimese siluett eraldub maastiku siluetist taeva taustale,
on viigrid kividelt kadunud. Seetõttu
on (fotograafiline) hiilimisjaht kõige
lihtsam suve lõpus, mil puud täies
lehes ja kõrkjamets kõige vägevam.
Milline on hea lesimiskivi?
Hülge lesimiskivi valik sõltub suuresti vee seisust ning tuule suunast ja
tugevusest, aga ka konkreetse isendi
positsioonist karjas. Loomulikult
saab kõvem tegija endale ka parema
kivi. Enamasti piirdub jõuvahekorra
selgeks tegemine lihtsalt veesõjaga.
Kuna hülgekivid on suhteliselt madalas vees, siis on kive võimalik lähemalt uurida ka lihtsalt snorgeldades.
Üritades kohmakas kalipsos ainult
küünarnukkide abil mõnele kivile
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Nagu näitab
satelliidimonitooring,
on Väinamere
viigrid pärast sadade
kilomeetrite pikkust
gurmee-ringi Liivi
lahes võimelised tagasi
tulema just sellesama
kivi otsa, kust nad
oma tuuri alustasid.

ronida, saavad koheselt selgeks ka
hea kivi kriteeriumid. Esiteks peab
vee sügavus olema piisav, umbes
meeter kuni poolteist, et ohu korral
vabalt põgeneda saaks. Ideaalis võiks
kivi pealmine pind olla võimalikult
lame, ning veepinnast paarkümmend
sentimeetrit allpool, et minimaalse
vaevaga oleks võimalik ennast kivile
sättida.
Kivi valik sõltub ka tõusust ja
mõõnast, mis meie vetes pole päeva
lõikes küll kuigi suur, aga koostöös
lainetega avaldab siiski oma mõju.
Rohkem sõltub sobivus pikemaajalisest kõrgemast või madalamast veeseisust. Laidudest või laidude grupist
eelistatakse sellist, kus sobivaid kive
leidub erinevates külgedes, sest siis
on tugevama tuule ja suurema lainetuse korral kala luusse laskmiseks
võimalik häid kive leida ka allatuulepoolses küljes.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Vähimagi ohukahtluse korral, olgu selleks
kaugusest lähenev merikotkas või merel
popsutav paat, libistab viiger ennast
kiiresti vette. Enamalt jaolt järgneb ühele
tegelasele ka ülejäänud kamp. Kui selliseid
paanikameistreid on seltskonnas mitu, võib
kogu kari olla sunnitud ujumas käima iga
paarikümne minuti järel.

Hülgekivi vee alt uurides saab selgeks, mille järgi kive valitakse. Esiteks peab
vee sügavus olema piisav, umbes nii meeter kuni poolteist, et ohu korral vabalt
põgeneda saaks. Ideaalis võiks kivi pealmine pind olla veepinnast paarkümmend
sentimeetrit allpool, et minimaalse vaevaga oleks võimalik ennast kivile
sättida. Parimate lesimiskivide ümbrus on tavaliselt suurest tagaloibadega
veesegamisest tingituna põhjataimestikust ja vetikatest n-ö puhtaks pestud.

Üksnes väga harva võib ühel kivil näha
mitut looma. Selleks peab olema mingi
eriliselt suur ja lame kivi või lihtsalt
võitlusvaimu pärssiv väsimus vastu õhtut.
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Kanuumatku tehakse Eestis ligi kümme
tuhat aastas. Miks mitte kanuuga jõel liueldes
samal ajal ka linde seirata? Jäälinnu aastal
algatatud jõelinnuseire projekt kutsub kõiki
jõel ja jõekaldal matkajaid seirel osalema.

Jõeseire –
linnuvaatlus
paadiservalt
Helen Arusoo, Mats Kanguri fotod
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Lükkame kella 10 paiku kanuu Keila
jõkke. Kanuude omanik Toomas Pannal kanuu.ee-st lubab, et ootab meid
kolme ja poole tunni pärast silla
lähedal, mis on umbes 25 km kaugusel. „See on keskmine tempo
meie matkadel,” julgustab kogenud
kanuumees, „jõgi on ju takistustest
vaba, see on klientide jaoks puhtana hoitud.” Jään kahtlema, kas
jõuame kolme ja poole tunniga
läbida 25 kilomeetrit? Eks näis.
Jõudu kätes ju on.

Lind ja peatus,
lind ja peatus
Esimeste sulelistega kohtume Jõgisoo silla juures, kus näeme räästa-

pääsukesi pea kohal sähvimas. Silla
betoonkatusest mürisedes ja silda
raputades üle sõitvad autod ei näi
häirivat pääsukesi sillatalade vahel.
Neid on seal terve koloonia. Meie
matkajuht ja ornitoloog Aarne Tuul
juhib oma süsta ruttu jõeserva, et
pesapaika oma GPSi ehk gepsu kirja
panna.
Veekindla koti põhjast ei saa ma
kätte tasuta jagatud jõelinnu spikkerkaarti. Tahaksin kontrollida, kas
tõesti olid räästapääsukesed vaadeltavate liikide hulgas. „Räästapääsukesi jõeseires kirjas pole,” kinnitab
Aarne, „aga märgime ikka üles, et
nägime.” Pääsukeste seireandmeid
korjatakse Eestis pidevalt.
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Näe, jälle vihitaja. Kuna
meie kanuu seisab
paigal, ei tõuse lind kohe
lendu, vaid laseb end
kenasti vaadelda, näeme
tema linavästrikulikku
sabavibutust ja tumedamat
silmatriipu, kui ta pea
meie poole pöörab.

Veidi edasi mööda peegelsiledat Keila jõge sõites kajab mets kahel
pool metsvintide käsutavast laulust
ning ühe käänaku tagant märkame
sinikaelaisandat oma läikivas sinirohelises kuues. Polegi linnamees!
Hoopis maamees, kes ehtsal veelinnu
toidul, ja sellisena läheb sinikael ka
gepsu kirja.
Samas tõuseb vettevajunud puunotilt lendu tagasihoidliku pruunikirjalise sulestikuga linnuke. Vihitaja! Kaks seiratavat lindu juba
nähtud!
Tõmbame kanuu taas kalda
serva, kuigi olime just hoo sisse saanud. Toks-toks, koordinaadid kirjas.
Mõlad tööle ja uuesti kiirus sisse.

Sõtkas on meil tavaline lind, keda näeb
jõgedel tihti: kas kuuleb tema erilise
häälega lendu, märkab (kevadel) valge
põsetäpiga isast või ema poegadega.

Sõtka peitusemäng
„Mitu poega?” hüüab Aarne, kui väikese käänu tagant ujub välja emasõtkas (seirekaardi kaheksast liigist
kolmas) poegadega. Aarne on meist
veidi tahapoole jäänud, tuleb tal ju
kogu aeg GPSiga õiendada. „Kuus,”
hüüan. „Seitse,” parandab Mats. Sõtkas poegadega hakkab kiiresti ujuma
ja on samas kadunud nagu vits vette.
Loodame veel linnule järele jõuda
34
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Kaheksa lindu
Kaheksa liiki on jõelinnuseire juhendil kenade joonistatud värvipiltidena. Seirata pole neid raske. Isegi
kui oled tavaline kanuutaja ja lindudest midagi eriti ei tea, aitab kaardike neid määrata, ja kirja võid panna
üksnes need, keda kindlalt tuvastad.
Kaheksa liiki on: sinikael, kaldapääsuke, jääkoskel, sõtkas, vihitaja, piilpart, metstilder ja muidugi – aasta
lind – jäälind. Kaardikesed on jagatud
kõigile kanuuretkede korraldajatele.

Jäälinnu pesakäik? Leiame Keila jõe
kaldajärsakust mõned uurded, mis võiksid
kuuluda jäälinnule. „Imelik, et teda pole, sest
tegelikult sellel jõelõigul on ta ju elanud,”
imestab Aarne. „Me oleksime pidanud teda
kuulma, kui ta siin tänavu pesitseks.”

ja pojad täpselt üle lugeda. Liigume
sada meetrit, kakssada, aga ei näe
kedagi! „Sõtkas oskab kenasti peitu
minna,” teab Aarne. Paarisaja meetri
pärast märkame aga korra selja taha
vaadates, et ühe kalda varjus okste
all paistab sõtkapere, kes on end
kenasti sügava jõelooke varju peitnud. Loetleme binoklist seitse pisikest. „Lähemale võiksime ka sõuda,
aga sõtkad jääks siis lõksu ja tunneks
stressi,” manitseb Aarne. Paneme
kirja 1+7.
Peoleo on meid saatma asunud.
Hüüab juba mitmesajandat meetrit
vasakul kaldal. Või on see juba teine
peoleo? Vihmakass jõelindude hulka
muidugi ei kuulu, aga kuna silmad on kogu aeg suleliste otsingul,
jõuame imetleda ka peoleo tibukollast rüüd. Peoleo vaatab meile
kõrgelt lepaoksalt järele. Oh! Äärepealt oleksime silmist lasknud vihitaja, kes sööstab kanuu eest puutüvelt lendu. Taas peatume, tõmbame end mangroovisoona läbipõimunud kalda lähedale ja toksime
gepsu vihitaja koordinaadid. „Pastaka ja paberiga poleks ju mõtet jahmerdada,” põhjendab Aarne, „need

Pilootprojekt
Jõeseire puhul on tegu pilootprojektiga, kus oodatakse kaheksa linnuliigi kohta andmeid nii kaldal kui
ka jõeveel matkajatelt. Aasta lõpus
lüüakse andmed kokku ja siis selgub,
kas sel on ka tulemusi. „Ligi 2000
seirekaarti saatsime tänavu laiali,”
ütleb projektijuhi Joosep Tuvi, kelle
sõnul tahetakse projektiga ka tulevikus jätkata. „Projekt kestab igavesti,”
muigab Aarne Tuul küsimise peale,
vihjates, et ettevõtmine on vajalik inimestele üldiselt, mitte ainult andmete korjamiseks, vaid loodushariduse süvendamiseks.
Eriti väärtuslikud on kevadised pesitsusaegsed andmed. Sügisel ja suvel nähtu on samuti oluline,
ehkki pesitsusvälised kohtumised lindudega on juhukohtumised.
Ent ka need võib julgelt kirja panna,
kuna Eestis kogutakse ka üldarvukuse andmeid. Kas aga kaardikestega saab seire tegemisel arvestada,
selgub aasta lõpul andmeid kokku
võttes.

vettiksid kohe läbi.” Ja ega pastaka
ja paberiga andmete sisestus vähem
aega võta – kirjutamiseks pead ikka
kanuu peatama või aeglustama.
Mälule ei tasu loota, meelde ei
jää mitmetunnisel sõidul midagi.

Jõeseire nõuab aega
Järgmise jõelooke puude tagant
ilmub äkki vasakut kätt nähtavale
mütsilotuga kalamees. Mees on kogemata õngenööri kinni visanud vastaskalda lepavõrasse ja sikutab. „Kas
lepamaim näkkas,” teeme optimist-

likult nalja, kui tema õngenööri alt
nagu elektritraadi alt läbi sõidame,
mis kusagil meie peade kohal kinni
istub. Kalamees ei vasta, ilmselt ei
„kuule”. Aga mõtlen, et kalamehed
saaksid kenasti jõeseiret teha – õngitsedes näeb ju nii mõndagi. Mind
parandatakse kohe: kui kalamees
seisab ühe koha peal ja ei liigu kilomeetritki, on tema kogutud andmete
hulk väike. Iga lind elab oma jõelõigul ja ühe koha peal passides näedki
vaid paari lindu.
Kõrgete leppadega ääristatud
puuderivist on üks puu vette kukkunud ja sellelt tõuseb lendu lind,
kes liugleb kiirelt järgmise veesliguneva notini. See on vihitaja. Peatume
kirjapanekuks. Mudin käelabasid ja
panen kindad kätte. Kas rakud juba
tulevad? Vahepeal oleme kiiremat
sõitu teinud.

Neli liiki üheksa
kilomeetriga
„Viis kilomeetrit oleme sõitnud,” teatab Aarne. Appi, see on ju poole aeglasem, isegi kolmveerandi aeglasem
tempo kui planeeritud. Kuidas me nii
mööda panime oma ajaarvestusega?
Kahe tunniga läbida üksnes 5 kilomeetrit on liiga vähe, nõnda jõuaksime sihtpuntki alles kell seitse õhtul.
Ometi pole me aega surnuks löönud.
Kutsume kanuude omaniku
endale Keila raudteesilla mõisapargi
juurde järele. Kiirustame. Viimase
nelja kilomeetri jooksul pääsevad
meie nimekirja veel kaks jääkosklat,
sõtkas, vihitajad ja sinikael. Ja ongi
kolm ja poolt tundi läbi, ja vaid 9 km
sõidetud. Toomas ei ütle midagi
meie tempo kohta. Muigab vaid:
„Kõigist seirekaartidest, mida olen
välja jaganud, ei tule midagi tagasi.
Ainult pastakad virutatakse ära!”
Ehk teisisõnu, kanuuralliga ei jõua
ühtegi lindu kirja panna. Jõekaldal
hinge tõmbamine ja ümbritseva suhtes tähelepanu erksana hoidmine ei
kuulu spordisaavutuste nimekirja.
Sport ja seire ei sobi kokku! Küll
aga matkamine ja seire. Ornitoloogiaühingu koostatud jõeseirekaardike on aga hea ettekääne neile, kes
naudivad aeglast kulgemist, et sõita
omas tempos. Julget pealehakkamist
seirekaartide küsimisel. Pastakaid
on veel!
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Tartumaal Võnnu valla Terikeste külas asuvasse
Mäesuitsu hiide saad sõita bussiga – seal on Hiiepärna
bussipeatus. Astud bussist maha ja oledki muistses
Võnnu kihelkonna keskses hiiepaigas.

Üks pühapaik

Mäesuitsu hiis
Ahto Kaasik, autori fotod

ühal mäel on kaitsealune kivikalme
ning iidne hiiepärn. Üle hiiepuu
juurte läheb Võnnu–Kastre pinnasetee, kus kihutavad nii sõiduautod kui ka rasked veokid. Igal
aastal vigastab mõni auto hiiepuu tüve ning teehöövel kraabib selle ümber olevat muinsuskaitsealust pinnast aina
sügavamalt. Võimas välismaine
raudruun künnab aasta-aastalt
põlluringi hiiepuu ümber koomale. Kui traktoristilt hiie kohta
küsida, ei tea kaugelt palgatud
mees midagi. Tema teeb vaid tööd.
Mitmel pool Eestis on mõisavalitsejad hiitesse rajanud nii palju
hooneid, et juhuseks on seda raske
pidada. Ka Mäesuitsu hiies, hiiepuu
vastas, asuvad paarisaja aasta eest
rajatud talu varemed. Sisse kukkunud katused ning metsa kasvav õu
kõnelevad majapidamise hääbumisest ning hiie taasärkamisest.
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Mäesuitsu hiiest on talletatud
rohkesti rahvapärimust ning sel on
mitmeid nimesid: Suitsumäe hiis,
Suitsumägi, Salumägi, Härja hiie
mägi, Ohvrimägi, Ohvrimäe hiis,
Ukumägi; uuemast ajast taluniku
järgi ka Ääre-, Ääru-, ja Ääro mägi.
Muiste on Mäesuitsu hiis olnud
Võnnu kihelkonna keskne hiiepaik.
Palvuse algusest olevat seal antud
teada pasunapuhumisega, mispeale
alustati kombetalitustega ka ümberkaudsete külade hiites. Mäele olevat
maetud rahvavanemaid, seal olnud
mitu püha kivi ning lisaks kividest
laotud nn ohvrialtar. Mäel oli ka
kolm veesilma. Hiies austatud jumalatest on nimetatud Ukut, Pikrit,
Taevataati ehk Vanaisa, lisaks põllujumalat ja Tõnni. Vanale hiiepuule
on toodud ande tänuks ja nõu saamiseks. Muude rahvakalendrist tuntud hiiepühade kõrval on Salumäel
tehtud jaanituld ning 1930. aastatel
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tähistati seal võidupüha.
Hiiemäele maetute austamiseks,
aga samuti hea õnne loomiseks olevat
ümberkaudne rahvas vedanud sinna
nii härgadega kui ka süles palju kive.
Enamik neist hiljem lõhuti ning veeti
Võnnu kiriku ning lähedalasuva köstrimaja, kooli ja talu müüridesse. Hiiemäel praegugi seisva vana pärna olevat ristirüütlid köndistanud ning raiunud selle tüvesse oma märgid. Nii
uskumatu kui see ka pole, saeti loodus- ja muinsuskaitsealuselt hiiepuult
Keskkonnaameti ja RMK tellimusel
andidega oksi ka mõned aastad tagasi.
Rahvapärimuse järgi tahetud
Võnnu kihelkonna kirik algul Mäesuitsu hiide ehitada, aga öösiti langenud kõik päeval laotud müürid. Seejärel ehitati kirik Võnnu hiide vanadele kalmetele. Selleski pühapaigas
lagunenud ehitatu kohe, kuni hiie
takistamiseks müüriti kirikuseina
elus inimene.

Mäesuitsu hiie olevik ja minevik
ning sellega põimunud pärimus tekitavad vastakaid tundeid. Suure ja
rahvarohke kihelkonna keskne hiiepaik, vaimne keskus ja elujõu vägev
läte on saanud aegade keerises raskelt räsida. Rüüstamine jätkub aga
praegugi. Kuidas anda hiiele taas
rahu ning tagastada Võnnu põliselanikele üks nende tähtsaim
pühapaik?
Päriselt ei saa bussi ega autoga
hiide sõita. Saab küll hiieni, aga hiiemäe jalamil tuleks sõiduk peatada
ning sealt edasi sammuda paarsada
meetrit jalgsi. Päriselt kohale jõudmine, oma meelte ja südame avamine vajab aega. Hiiemäe vaade,
aegamisi kerkiva tee kumerus jalge
all, maa lõhnad ja hääled ning tuule
puudutus nahal püüab sind kõnetada, kuni kõnnid Salumäele. Kui
seda märkad ning heatahtlikult vastad, jõuad päriselt hiide.
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Uljaste järve tunnusvaade: keskel kõrgub soosaar ning
paremal liigendab kallast Kamandunuka.

MATKARADA. Uljaste matkaraja muudab kütkestavaks soo,
järve ning kõrge kaarekujulise vallseljaku ürgne sünergia.

Uljastel kõnnime
jääaja radadel
Ulvar Käärt, Autori fotod
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Aafrika ranna lähedal paistab
Kotkamäe otsas männilatvade vahelt
sinetav Väike Uljaste ehk Mädajärv.

Virumaa ühe looduspärli, otse
Lääne- ja Ida-Virumaa piiril, soo ja
kõrge vallseljaku vahel loksuva maalilise Uljaste järve juurde on lihtne
jõuda. Narva maanteed mööda Tallinna ja Rakvere poolt tulles pääseb järve äärde, kui keerata Sämi ristist Sonda ja Kiviõli peale. Sõita tuleb
kuni Uljaste külani, kus viit suunab
omakorda vasakule keerama. Idapiiri poolt tulles on kõige mõistlikum
ja otsem tee Uljastele sõita Sonda
kaudu. Tänu teeviitadele on võimatu
eksida.
Tutvumaks paiga unikaalse loodusega, mis väljendub Uljaste järve,
seda läänest piirava soo ning idakaldal kontrastina kõrguva vallseljaku ehk oosi koosolemises ja sünergias, on Riigimetsa Majandamise Keskus järve lähedal puutüvedele võõbatud kollaste triipudega tähistanud
ligi nelja kilomeetri pikkuse matkaraja. Ametlik mööda oosi harja kulgev rada algab järve lõunakaldalt supluskoha lähedalt, kuhu saab vajadusel
tee äärde ka auto parkida. Uhkeimaid
vaateid järvele ja elamusi pakub aga
hoopis ametliku raja alguspunktist
vasakult, otse järve äärest algav ning
piki veepiiri vonklev jalgrada.
Aegade jooksul suplejate, kalameeste ja muidu huviliste poolt järsule oosinõlvale tallatud rada lookleb
üles ja alla ning kubiseb suvisel ajal
sipelgatest. Kohati on sellele langenud ka puid, kuid sellele vaatamata
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Vaatamata sellele, et rada kulgeb muudkui üles ja alla,
on selle läbimine siiski ka mudilastele jõukohane.

on tõusude ja langustega rada ka
kolme-nelja-aastastele jõnglastele,
keda pole autosõiduga liialt ära hellitatud, igati jõukohane ja põnevust
pakkuv käimine.
Kui vasemal käel avanevad puude
vahelt igal sammul ahhetama panevad vaated, siis paremal käel vaheldub männik laialehiste ning ürgilmeliste metsatukkadega.
See kitsuke teeke viib esmalt
järve idakaldal asuva lõkkekohaga
supluskohani ning sealt edasi hakkab see sihtima põhjakalda soppi,
mille kohalik rahvas on ristinud Aafrika rannaks. Kust selline eksootiline
nimi ühele tõelisele põhjala järveosale? Ikka sellest, et tegu on tuulevaikse kohaga, kus vesi on päikeselistel suvepäevadel soojem ja õhk palav
nagu troopilises Aafrikas.

vanal ajal suur järv Malla Lageliival.
Kord surnud suur mõisa kari ära ja
surnud loomad kanti järve. Seepeale
tõusis järv omast vanast paigast üles
ja läks Uljastele.
Teine sarnase sisuga lugu räägib,
et järve kunagises asukohas oli selle
kaldal elanud saunanaine oma lapse

tagumikku kalasabaga pühkinud.
Järv vihastanud selle peale, tõusnud
naise silme all üles ja läinud neljaviie versta jagu eemale metsa.
Kuid tegelikult on tänase allikarohke ja ligi kuue meetri sügavuse
Uljaste järve ja selle lähedusse jäävate
väiksemate veesilmade ja laugastike

Idüllilise vaatega
grillimiskoht
järve lõunakaldal,
supluskohas.

Jääaja sulavete meistritöö
Uljaste järve tekke kohta räägib rahvasuu erinevaid legende. Neist ühe
järgi, mis on pärit siit samast kunagisest Viru-Nigula kihelkonnast, oli
40
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Mädajärve lähedal õitseb
looduskaitsealune kuradi-sõrmkäpp.

näol tegu jäänukiga kunagisest jääsulamisveekogust. Kõrge oos tekkis viimase jääaja taandumise aegu ehk ligi
12 000 aastat tagasi avarasse jäälõhesse settinud kruusast ja liivast.
Kui oos on jalamilt paarikümne
meetri kõrgune, siis võib vaid ette
kujutada, kui paks pidi olema jääkilp,
mille pilusse sulavetega see tänane
suurejooneline pinnavorm tekkis!
Seejuures on omamoodi imeliseks fenomeniks asjaolu, et oosi taga
on maapind järve veetasemest ligi
viie meetri jagu madalam. Nii ütleb
kohalik võllanali, et kui vettpidavast oosist auk läbi puurida, valguks
järv laiali ning sellest jääks järgi vaid
väike lomp.
Täna naudib Uljaste järv suhteliselt rahulikku iseolemist. Seevastu
aastakümneid tagasi, mil ümbruskonna külades ja ka lähedusse jäävas põlevkivilinnas Kiviõlis praegusest tunduvalt enam elu õilmitses,
oli see kohaliku elu üks tulipunkte.
Laiemalt oli paik tuntud veespordi-,
suusa-, jooksu- ja ka motovõistluste

toimumiskohana. Ühtlasi oli Uljaste
siis ka kuulus peopaik. Nüüdseks on
järve äärest kadunud nii vette- kui
suusahüppetorn ning peolava. Pärast
seda, kui Uljaste kuulsust toitnud
külluslikud kalavarud läinud aastasaja üheksakümnendate algul ootamatu hapnikupuuduse tõttu hävisid, mädanes viimati olematuks ka
paadisild.
Kuid tuleme nüüd tagasi Aafrika
randa. Sellesse eeskätt õngemeeste
poolt käidavasse üksildasse kohta
jõuab lõunakaldalt umbes 45 minutiga. Kuna on olemas ka lõkkekoht,
sobib siin vajadusel väike puhkepaus
teha ning keha kinnitada.
Siit edasi viib vahepeal järve
äärde maandunud liivane rada uuesti
künkast üles, Kotkamäe otsa. Selle
jälle suhteliselt järskude nõlvadega
mäe otsast hakkavad paistma pea silmapiirini küündivad Uljaste soo avarused. Samuti hakkab männilatvade
vahelt silma sinetama kidurate rabamändide piiramisrõngas olev Väike
Uljaste ehk Mädajärv.
Igal juhul tasub ka selle väikese
soojärve ääres käia. Kui Kotkamäeni
pääseb vähemalt suvisel ajal matkajalanõudes kuiva jalaga, siis selle nõlva
kuivast piirist Mädajärveni tuleb
minna üle vesise ja vetruva rabapinna. Matkatossud võiks ühes sokkidega sinnasamasse kõrgemale kuivale jätta ning edasi veesilma juurde
paljajalu minna. Uskuge – vaade selle

järve ääres on väärt igat paljajalu käidud sammu isegi siis, kui varvaste
vahel lirtsub jääkülm vesi.

Kolm tundi rajal
Kui Mädajärve äärest uuesti künka
otsa ronida ja kollaseid triipe tüvedel sihtides edasi sammuda, pakuvad
raja ääres kohati korjamisrõõmu nii
magusalt punetavad metsmaasikad
kui ka kukeseened.
Samas tuleb üha sagedamini ette
rajale pudenenud puid. Lõpuks tundub ühes kohas, kus on suisa mahalangenud puude rägastik ees, et rada
ei lähegi enam edasi. Ent vaatama
sellele, et tallatud rada justkui alustaimestikku hajub, tuleks tuldud tee
kurssi järgides edasi minna. Lõpuks
jõuate pinnaseteele. Seda mööda
paremale keerates jõuab tagasi alguspunkti. Vahe on ainult selles, et kui
tulles sai kõndida praktiliselt järve
kaldal, siis nüüd kulgeb tee oosi
otsas ja peagi hakkab puude vahel all
sätendama jälle Uljaste järv.
Ringiga algusesse jõudmiseks
kulub vähemalt kolm tundi. Kui Aafrika rannas jäi söögipaus tegemata,
siis lõunakaldal supluskohas tagasi
olles on küll õige aeg midagi hamba
alla pista. Ka siin ootab külalist grillimiskoht ühes pinkidega. Ja kui senimaani olete suutnud kiusatusele vette
hüpata vastu pidada, siis nüüd tuleks
seda igal juhul teha. Mis sellest, et
vesi võib siin ka suvel päris jahe olla.
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Järgmine küsimus:
kas teeme vaheaja?
Tartus lööb kolmandat aastat
rõõmurõkkeid ja tarkuslaineid kotkauurija
Urmas Abeli loodusviktoriin.
Juhani Püttsepp
Üritus sarnaneb vabameelsete revolutsionääride või kapitalivastaste
vandenõulaste põrandaaluse kokkutulekuga. Igal juhul on tegu massiliikumisega. Rahvast saabub uude
Tartu Loodusmajja Lille tänaval nii
arvukalt, et juba poole tunni möödudes läheb palavaks, õhku napib ja
kampsunid kaovad seljast.
Osalejate hulgas leidub kiilaspäid,
hallpäid, siilisoenguid ja neoonpunaseid lokke. Kord sisenes ka üks pikakarvaline koer, kuid pärast hunniku
tegemist keskpõrandale tuli tal ruumist lahkuda. Vaheajal pakutakse
küpsiseid ja teed, ka küpsisepuru ei
häbeneta pintslisse pista.
Osalejad moodustavad võistkondi, mille nimed näitavad, et
vanajumala loomaaed püsib endiselt rikas. Näiteks: „Mäur”, „Lihtsalt
Püü”, „Paula & Kalkunid”, „Ampulla
uncus”, „Kurdid Kakud” jne.
Seltskonda juhatab ja hoiab vaos
tätoveeritud käsivarrega, T-särgis
mees, kes kõnnib aeg-ajalt ruumis
ringi mingi päevinäinud pappkarbiga, nagu annetusi korrates.
Kõige toredam, et pooleteise
tunni möödudes lähevad kõik rahu42

likult laiali, politseid kutsuda pole
mingit tarvidust.
Nii rahulikus ja meeldivas võtmes käivad Taaralinnas juba kolmandat aastat Eesti Ornitoloogiaühingu
ja Tartu Keskkonnahariduse Keskuse
korraldatud mälumängud. T-särgis mees, kes mänge juhib, küsimusi
välja mõtleb, on Urmas Abel. Igapäevaelus kutseline sõjaväelane, vabamal ajal kotkauurija, kes on maaülikoolis kaitsnud cum laude magistritöö väike-konnakotka elupaikadest.

Urmas Abel viktoriiniõhtul,
nuputab küsimusi ja teab
vastuseid.

Teda abistavad vastuste kontrollimisel ja tulemuste ülesmärkimisel loodusmaja õpetajad Elo Hermann ja
Aire Orula.
„Urmas oskab seda asja, ta on
fantastiline tegelane,” ütleb Elo Hermann. „Tuleb ja haarab rahva kaasa.
Talle on sõnavärk antud, saab südamest naerda!”
Looduskilvarid teavad, et Urmas
Abel oskab rahvale parajat närvikõdi tekitada. Õiget vastust viimase viivuni vaka all hoides ja enne
valesid õige pähe pakkudes. Valikvastuste variantidena kõikvõimalikke looma- ja kohanimesid välja
mõeldes.
Et Urmas tunneb ise sügavat huvi
lindude vastu ning üheks korraldajaks on ornitoloogiaühing, tuleb osa
küsimusi lindudest. See ei tähenda,
et enne viktoriini peaksid linnumäärajad olema pähe õpitud. Pealegi, ka
kõige viimase koha saavutanud meeskonnale langeb osaks auhind, näiteks
kamba peale purk ube.
Aire Orula ütleb, et viktoriinide
edu põhjuseks on soe ja sõbralik
meeleolu, mis mänguruumis valitseb, ja energiast pakatav Urmas Abel.
EOÜ direktor Andres Kalamees,
kes kuulus 2013/2014. hooajal (osales 41 võistkonda) võidukarika hõivanud seltskonda nimega „Guara”, aga
rõhutab viktoriini kui kohtumispaika
nii gümnaasiumiõpilastele kui ka
professoritele. Teised loodushariduskeskused, tehke järgi!
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1. See lind suri välja 20. sajandi keskel ja arvati, et temast ei ole säilinud ühtegi fotot ega filmijäädvustust, kuniks teadlased avastasid
ühe Pennsylvania osariigi hambaarsti William L. Rhein’i filmikogust
1956. aastal filmitud filmijupi sellest linnust. Mis linnust käib jutt?
a. Hiidalk Pinguinus impennis
b. Suur-kuningrähn Campephilus
imperialis
c. Vandelnokk-kuningrähn Campephilus principalis
d. Kängurusaare emu Dromaius
novaehollandiae baudinianus
2. Olari Taal on pannud õla alla just
selle looduskaitseala loomisele.
a. Emajõe-Suursoo looduskaitseala
Tartumaal
b. Rumbi looduskaitseala Raplamaal
c. Nehatu looduskaitseala
Läänemaal
d. Silma looduskaitseala Läänemaal
3. Euroopa linnustik moodustab
oma liikidega ca 5% ülemaailmsest
linnuliikidest. Ehk siis ca 530 liiki.
Mitu neist liikidest on aga endeemsed liigid?
a. 16
b. 30
c. 35
d. 49
4. Milline organisatsioon ühendab
Villu Reiljani, Juhan Smuuli, Arnold
Rüütlit, Ants Lauterit ja Günther
Reindorffi?

5. Mille poolest on oluline Matsalu rahvuspargis asuv Salevere
Salumägi?
a. Lendlaste talvitusalana
b. Roomajate talvitusalana
c. Rohe-raunjala (Asplenium viride)
Eesti ainuke leiupaik
d. Seal asub Eesti ainus lendlaste
seirejaam
6. Esimene teade marutõppe surnud inimese kohta Eestis pärineb kirikuraamatust 1713. a Kullamaalt. Mis aastal suri Eestis
viimane inimene marutõppe?
a. 1954
b. 1972
c. 1986
d. 1990
7. Soomaa rahvuspargi rabamassiive eraldavad üksteisest Pärnu
jõe lisajõed: Halliste, Navesti,
Raudna ja Kõpu jõgi. Nimetage
viies jõgi, mis on eelolevast nimekirjast puudu?
8. Kuidas nimetatakse Eestis suuremaid, kuni mitmekümne meetri
laiuseid lehtri-, lohu- või liuakujulisi karstivorme, mis neelavad
vett?
9. Šoti puuviljakasvataja Patrick
Matthew läks ajalukku sellega, et
ta avaldas Darwini ideedega kokkulangeva seletuse liigitekkest
loodusliku valiku läbi juba 1831.
aastal, s.t 28 aastat enne Darwini
peateose ilmumist. Mis pealkirja

10. Kes ehitab jäälindudel
pesa?
a. Isaslind
b. Emaslind
c. Mõlemad linnud
d. Ei ehitagi ise, vaid kasutavad teiste linnuliikide vanu
pesi
11. Kahetiivalisi on teada
umbes 120 000 liiki. Millisest ajajärgust on teada vanim
kahetiivalise fossiil?
a. Perm
b. Triias
c. Juura
d. Kriit
12. Ilukivide väärtus sõltub peamiselt VÄRVUSEST ja läikest. Nende
värvigamma on lai: alates värvuseta ja valgetest kuni täiesti mustadeni. Ühel ja samal mineraalil
võib olla eri värvusega kristalle. A.
Fersman reastas ilukivid värvuse
põhjal pingeritta. Milline värv oli
40% ülekaalukalt teistest ees?
a. Sinine
b. Roheline
c. Värvitu
d. Punane
13. Fukushima tuumakatastroofi
tagajärjel võtsid kaks Euroopa riiki
vastu otsuse loobuda tuumaenergiast. Üheks riigiks oli Saksamaa,
kes loobub tuumaenergiast aastaks 2022. Nimetage teine riik, kes
võttis vastu otsuse loobuda tuumaenergiast aastaks 2034.
a. Hispaania
b. Poola
c. Soome
d. Šveits
14. Kus asub maailma kõige põhjapoolseim kuusik?
a. Koola poolsaarel
b. Taimõri poolsaarel
c. Gröönimaal
d. Kamtšatka poolsaarel
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16. UNESCO maailmapärandi nimekirjas leiame Botswanas asuva
Tsodilo. 4500 kaljujoonist, mille
vanuseks hinnatakse üle 20 000
aasta. Nimetage kõrb, kus need
kaljud asuvad?

Nuputa!
Urmas Tartes

15. Kui pikk kodukana lend on
registreeritud Guinessi rekordite
raamatus?
a. 13 sek
b. 19 sek
c. 24 sek
d. 31 sek

17. Maailma pikimaks luukalaliseks peetav ladinakeelse nimega
Regalecus glesne kannab eesti keeles just seda nime …
18. Milline neist kakuliikidest on
päevase eluviisiga?
a. Lumekakk
b. Rabakakk
c. Händkakk
d. Loorkakk
19. Eestis leidub neid kahte liiki:
harilik meelik ja paasmeelik. Millega on tegu?
20. Eestis kasvab see taim sinise
ja kollasena. Selle taimega võttis
endalt elu Aristoteles. Tekkinud
olla ta põrgukoer Kerberose süljest. On Euroopa üks mürgisemaid
taimi. Nimetage taim.

Vastused
1. Suur-kuningrähn Campephilus
imperialis
2. Silma looduskaitseala Läänemaal
3. 30
4. Eesti Looduskaitse Selts
5. Roomajate talvitusalana
6. 1986
7. Lemmjõgi
8. Kurisu
9. Mereväepuit ja puukasvatus
10. Mõlemad linnud
11. Triias, 225 miljonit aastat tagasi
12. Roheline
13. Šveits
14. Taimõri poolsaarel
15. 13 sek
16. Kalahari kõrb
17. Heeringakuningas
18. Lumekakk
19. Samblaliigid
20. Käoking (kollane ja sinine)
44

1. Kes on pildil?
2. Millest on tehtud ökoõhupallid ja kui
kaua need looduses lagunevad?
3. Kui palju naftat transporditi Soome
lahel 2013. aastal?
Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number.
Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee

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

Pärnakuu/heinakuu
õiged vastused
1. Pildi on Haimre Muhamedi kabel.
2. Rumba sild kaardub üle Velise jõe.
3. Lärtsipuuks kutsutakse Vigala kandis lehist.
Pärnakuu loosiõnn naeratas
Kristiina Veskimäele.
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DURAND

MILJONI SAMMU MATKASAABAS.
Vastupidav ja põrutusi vähendav PU vahetald, spetsiaalne
kanna toestussüsteem, veekindel ja hingav membraan,
varbakaitse ning tehniline välistald tagavad, et Sinu jalad
oleks hoitud. Ka väga pikkadel retkedel.
Tehtud Portlandis, Ameerikas.
Saadaval Rademar ja MATKaSPORT kauplustes.
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Lindude jälgimine on iseäranis
põnev siis, kui oled linnulaadal,
kus su ümber askeldab
tuhandeid ja tuhandeid
sulelisi. Üks niisugune koht
asub Põhja-Norras Varangeri
poolsaarel, Syltefjord nimeks,
kus käisin ühel kaunil suvel
keset päikesepaistelist
heinakuud, mil meie linnud
Eestis olid juba laulmise
lõpetanud ja enamikul neist
pojadki suureks kasvatatud.

Reisikiri

Syltefjordil – jäine
meri ja linnulaadad
Ingrid Aus, Autori fotod
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Autosõit läbi Varangeri poolsaare
Syltefjordi oli nagu reis Kuul. See
oli sõit läbi alasti ja sünge maastiku.
Ühele hallile mäele järgnes teine tühi
ja paljas mägi ning sellele omakorda
järgmine. See oli ainus vaheldus. Ka
taevas oli kurjakuulutavalt sünge.
Vaatamata polaarpäevale oli ilm vihmasajust hämarhall. Olime lootnud õhtuks fjordi äärde jõuda ning
seal öömaja leida. Ent kellaaeg oli
juba hiline ja nii otsustasime veeta
öö kuskil tee ääres autos. Leida tee
äärest auto parkimiseks lapike ühetasast maad polnud aga sugugi kerge.
Viimaks me siiski leidsime ühe
niisuguse lapikese. Sadas vihma ning
puhus vali tuul. Pärast pikka ja väsitavat autosõitu oleks tahtnud ringi
kõndida ja loodust nautida.
Aga mis siin nautida, kui tuul ja
vihm sulle armu ei anna ning isegi
talvemantliga külm hakkab! Niiviisi, veidi tusasena, otsustasin ometi
natuke jalgu sirutada ja värsket õhtu
hingata. Sellel trööstitul ja märjal
maastikul leidus aga siiski midagi,
mis mind rõõmustama pani. Jalutanud pisut aega vihmas ja tuules, märkasin äkitselt kahte väikest lindu, kes
olid ilmselt juba ammugi siin seisnud
ja silmanud mind enne, kui mina
neid tähele panin. Need olid lapi
tsiitsitajad ehk keltsalinnud.
Tülpimus ja väsimus olid nagu
käega pühitud. Linnukesed, keda
jälgisin, olid julged. Nad hoidsid
minuga küll teatud vahemaad, aga
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päris ära ei lennanud. See tühi ja
kõle maa oli nende kodupaik.
Kõndisin keltsalindude järel, kuni
sellest tüdinesin, ning autosse tagasi
minnes tundsin rahulolu.

Öömaja otsides
Järgmisel hommikul, kui fjordi äärde
jõudsime, oli vihmasadu lakanud.
Raugematu tuul räästis fjordi kohal
rippuvaid pilvi ning andis päikesele
võimaluse rebenenud pilvede vahelt
aeg-ajalt välja piiluda. Kadunud oli
möödunud päeva süngus, mis oli
valitsenud kogu teekonda läbi poolsaare. Fjord kaljuseinte süleluses oli
helge ja maaliline. Hakkasime otsima
hotelli. Hoolimata sellest, et olime
järginud teeviita, ei paistnud fjordiäärses külakeses ühtki maja, mis
oleks tundunud hotelli moodi. Ei leidunud ka ainsatki silti, mis oleks
hotellile viidanud.
Elu külakeses oli justkui välja surnud. Ümberringi seisid küll rõõmsad
erksavärvilised tillukesed majad ning
nende ees autod, aga väljas polnud
ühtki hingelist. Niisiis tuli koputada
ühele suvalisele uksele ja küsida,
kus asub hotell. Veidi aja pärast paotas keegi ukse. Kuulnud, et otsime
hotelli, ei julgenud peremees ikkagi
ust päris lahti lükata, vaid näitas lihtsalt ukse vahelt näpuga, missuguse
maja poole peame minema.
Hotelli juurde jõudes selgus, et
siin käivad remonditööd. Pärast
pikka ootamist võttis keegi meid
siiski jutule ja andis teada, et võime
küll hotellist toa saada, aga teiselt
poolt fjordi saaksime odavamalt.
Kui teisiti oli kõik siin PõhjaNorras kui Soomes Lapimaal, kus
käis vilgas äritegevus ja igaüks püüdis sind kas küpsetatud siiakala või
mõne muu hõrgutisega oma kohvikusse meelitada!
Jah, teisel pool fjordi saime tõepoolest odavama ööbimispaiga otse
vaatega fjordile.
Pilk musta-valgekirjudele
kaljuelamutele
Norrasse teele asudes olime otsustanud ette võtta pika jalgsimatka linnulaadale, kuid end fjordi äärde sisse
seadnult saime teada, et linnukaljude juurde saab sõita ka paadiga.
See maksis küll kopsaka summa, ent
otsustasime ometi paadiretke kasuks.
Mees, kes korraldas paadiretki lin48

Kaljukajakad.

nukaljude ja hülgelesilate juurde, oli
tõtt-öelda ainuke jutukas inimene,
kellega Varangeri poolsaarel kohtusime. Temalt kuulsime nii lindude kui
ka kohaliku elu kohta. Selgus, et külas
elatakse nüüd üksnes suveperioodil.
Aastaid tagasi, pärast seda, kui paat
koolilastega fjordil põhja läks, otsustasid külaelanikud mujale kolida.
Paadiretke jaoks anti meile selga
soe kombinesoon, mis osutus tõepoolest vajalikuks. Polnud me ju kuskil Läänemere hällivatel lainetel,
vaid ikkagi Põhja-Jäämerel.
Mida kaugemale kaldast sõitsime,
seda tugevamalt hakkas meri laine-

tama. Ja minul, kes ma muidu merd
ei karda, tekkis väike hirm, kui mõtlesin nendele hallidele ja külmadele
voogudele, millel paat üha tugevamalt ja tugevamalt loksus.
Küla selja taga jäi järjest väiksemaks ning linnukaljud lähenesid.
Viimaks jõudiski kätte see hetk –
see ülev ja kauaoodatud hetk –, mil
olime ümbritsetud sadadest ja tuhandetest musta-valgekirjudest lindudest.
Kõike seda olin korduvalt näinud loodusfilmides, aga nüüd tunnistasin
oma silmaga, kuidas suulad kõrgelt
taevast veterüppe sööstsid ning armsad ja naljakad klouni meenutavad
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kaarel tamre

Linnukaljud.

Varangeri fjordi ääres.

lunnid peaaegu käeulatuses paadi kõrval ujusid ja järsku vee alla kadusid.
Pideva loksumise tõttu oli mõistagi raske pildistada, aga õnneks
mitte päris võimatu.
Linde oli täis terve meri ja taevalaotus. Kes ujus, kes sukeldus, kes
lendas. Ja muidugi olid tiivulisi täis
ka kaljud, kus linnud istusid tihedalt
üksteise kõrval reas. Üks kaljusammas nägi välja nagu pilvelõhkuja. See
oli suulade ja kaljukajakate ühiselamu.
Kalakajakaga sarnanevad kaljukajakad
paistsid olevat end sisse seadnud allpool, suulad kõrgematel korrustel.
Neis merevaatega kitsastes korteri-

tes jätkus igale elanikule vaid jalatäis
põrandapinda.
Peale kormoranide, kaljukajakate,
suulade ja lunnide kohtusime teistegi
linnulaada elanikega: pingviine meenutavate lõunatirkude, põhjatirkude
ja alkidega.
Sõitsime piki linnukaljut edasi,
meiega ühes paadis istusid ka teised
turistid. Nende sooviks oli näha hülgeid. Niisiis võtsime kursi hülgelesilate poole. Lainetus aga aina tugevnes. Vaatamata kõigile kiidusõnadele, mida paadimees oma paadi
kohta rääkinud oli, puges minu sisse
ometi kartus, et lained ühel hetkel
paadi lihtsalt kummuli keeravad.
Kui jõudsime hülgelesila lähedale,
selgus, et hülgeid siin praegu pole.
Mõistagi olid saksa turistid pettunud.
Olevat ka teine lesila, aga kaugemal.
Kõva lainetuse tõttu otsustas paadimees mitte riskida, vaid hakata kodu
poole tagasi sõitma. Hingasin kergendunult, kuigi oleksin ka ise meelsasti
hüljestega kohtunud.
Tagasiteel tegi paadimees peatuse ning tõmbas võrkudest välja
kaks hiigelsuurt kuningkrabi, millest
ühe saime endale. Vähemalt lohutas kuningkrabi veidi saksa turiste,
kes olid oma hülgeelamusest ilma
jäänud.
Saadud kuningkrabi sõime kolm
päeva, nii et selle lõhngi lõpuks
vastu hakkas.

Varangeri poolsaare
karged vaated
Järgmisel päeval jalutasime küla
lähedal fjordi ääres, lootes sealtki
linde leida.
Meist möödusid matkalised, suured seljakotid seljas, kes asunud jalgsimatkale linnulaatade poole. Kauge-

mal paistsid ka mõned ülespandud
telgid.
Küla kohal tiirutasid ringi ännid,
ent neid linnuliike, keda olime eelmisel päeval linnulaadal kohanud, küla
lähedal mererannikul polnud. Ei salgakesi ega ühekaupa. Nende vaatamiseks tuleb siiski linnukaljudeni
jõuda, kuhu on külast kümmekond
kilomeetrit. Ent isegi linnutu rannik oli lummav oma suurte kalakuivatusrestidega, mis tühja randa ilustasid. Mägede turjad olid mattunud
tuunjasse pilvevatti ning pastelsetes
toonides mereäärset kuldas päikese
ähmane kollakas kuma.
Järgmisel päeval sõitsime mööda
Varangeri poolsaare idakülge
Ekkerøyni. Iga ainsamagi teekäänaku
taga avanes hingematvalt kaunis vaatepilt. Kõik, mis oli inimkätega tehtud – väikesed pleekinud kalurimajad, hagerikud, kuivavad kalavõrgud – sulandus nii harmooniliselt
loodusesse. Polnud midagi, mis oleks
riivanud silma.
Nüüd oli pilvkate rebenenud ja
päike siras taevas. Autoaknast helesinist merevett vaadates oli tunne,
nagu oleksime kuskil Vahemere
ääres. See illusioon haihtus aga hetkega, kui autost välja külma tuule
kätte astusime. Ka siit rannikult leidsime ühe kaljukajaka koloonia, kus
mustajalgsed linnud julgelt oma
pesal istusid, laskmata end meist
häirida.
Reis sai otsa ja eesmärk näha ära
võimsad Norra linnulaadad, täidetud.
Tagasi kodu poole sõites mõtlesin, et
kogu pikk tee Eestist Põhja-Norrasse
läbi kuumaastikku meenutava Varangeri poolsaare armuandmatus tuules
tasus end ära hetkedega, mida pakkusid Syltefjordi linnulaadad.
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Uudishimulik
rohe-vesihobu.

Elva jõgi läheb
põlvekõrguselt üle
kruusa ja kivide.
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Harilikud vesineitsikud
paaritumas.

Kiilijaht Elva jõe
ülemjooksul
Juhani Püttsepp, Ingmar Muusikuse fotod
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Vööt-vesineitsik.

Sarvikliidrik.

Odaliidrik.

Harilik vesineitsik munemas.

Harilik läikkiil lennul.
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Kui admiral Johan Pitka läks väikese paadiga teele, varustas ta
end terve jahiplaskutäie joogivee,
toidu, teritatud noa ja viielaengulise
ohvitserirevolvriga.
President Lennart Meri mahutas
süsta mitusada meetrit kapronköit,
raadio, kirve, maasikakeedise ja
õngeridva.
Meie laadisime klaasplastikust
2,8 meetri pikkusesse huvipaati
nimega Põhjatihane ühe päästevesti,
veekindla kummikoti fotovarustuse
säilitamiseks, pooleteiseliitrise veepudeli ja spinningu.
Admiral Pitka siirdus Venezuela
džunglisse alligaatoreid küttima (loe
tema 1939. aastal ilmunud raamatut
„Orkaanis ja džunglis”).
President Meri soovis näha puutumatut Siberi loodust ning järgida meie aadlikest maadeuurijate Middendorffi, Wrangelli ja Tolli
traditsioone.
Meie eesmärgiks oli leida ja pildistada imelisi õhuliiklejaid – kiile.
Pitka retk takerdus määratusse
puutüvede ja risu hunnikusse. Tal
õnnestus sooritada küll mõned lasud,
kuid need tabasid juba surnud alligaatorit (sellele viitas saagi väljakannatamata hais).
Lennart Meri võitles Peledui
kärestikega, mis nõudsid vaeva ja
vihast pingutamist ning kirjutas retkest 1961. aastal ilmunud raamatus
„Laevapoisid rohelisel ookeanil” järgmist: „Inimesel võib taskus olla tulesüütaja ja seljakotis penitsilliin, kuid
loodusega rinnutsi astudes on ta
ikkagi vaid sõdur.”
Meiegi teed takistasid 14. heinakuul 2014 ajupuude rägastikud ja
laevapardaid loputasid lausvihmadest turgutatud kärestikud. Mõlemad
kukkusime korra kaelani sisse, kuid
varustus õnnestus päästa ja pildistada kiile kuuest erinevast liigist. Ja
veel seitsmendat, õige eriskummalist.

Kiiliretke eellugu
Läinud aastal ilmus meie ühe kõige
parema putuka- ja liblikatundja,
Elvas elava Mati Martini kiilimääraja.
Keskkonnaameti vahendusel jõudis
raamat tasuta paljude loodusesõpradeni. Selged-teravad värvifotod meie
kirevavärvilistest tiivulistest sõpradest lausa kutsuvad liike määrama.
Saime Mati Martiniga kokkuleppele, et kiile me Elva jõelt kinni

püüdma ei hakka, aga Ingmari pildistused on ta nõus üle vaatama.
Alguses plaanisime paadisõitu
Hellenurmelt Elvasse kahepäevasena, kuid pühapäeva pärastlõunal
alanud äikesesadu sundis plaane korrigeerima. Teatavasti ei ole suurt lootust näha kiile siis, kui puudub päikesepaiste ja ilm püsib sompus.
See-eest virgus Ingmar järgmisel hommikul juba kell viis ja siirdus
meie stardipaika Hellenurme veski
paisjärvele lahingluurele. Kohe sattuski ta kaldataimestikus kahele liigile (sarvikliidrik ja harilik läikkiil),
kuid olevused ei püsinud aparaadi
ees modellina paigal, vaid panid kohe
viuhti minema, tõusid lendu. Püüa sa
pildistada lendavat kiili – see on tõeline kunst. Annamegi sõna fotograafile. Ingmar jutustab nüüd oma kogemustest kiilide jäädvustamisel.

Kiilide pildistamisest
Mu varasemad kogemused kiilide pildistamisega olid kahetsusväärselt
minimaalsed. Nagu ikka, on peamine
põhjus vähestes teadmistes. „Et on
mingid vesineitsikud ja kõrsikud ja
liidrikud ... Aga kes on kes? Ja siis on
veel need suuremat kasvu ja jämedama kerega tondihobud. Aga kuidas
neid üksteisest eristada? Lootusetu
segadus!” Umbes nii olin ma alati
mõelnud.
Mati Martini eelmisel aastal ilmunud Eesti kiilide määraja on kuldaväärt abimees. See aitab avada huvilise silmi ja toob selgust ka loodusepildistaja eksirännakutes.
Kiilijahile on parem minna vaikse
ja natuke jahedama ilmaga. Tuulisel
päeval, kui taimed kõiguvad, muutuvad kiilid närviliseks ega püsi sugugi
paigal. Meie matkapäeval juhtus
olema just selline tuuline ilm.
Alustada võiks muidugi juba varahommikul, kui osa liike on veel kastepiiskadega kaetult puhkamas. Patrullijad (näiteks harilik läikkiil) alustavad
oma reide samuti vara ega taha hetkekski peatuda. Õnneks jäävad nad
vahepeal õhus kohapeale lendlema,
seetõttu on võimalik neist teha toredaid lennupilte. Aga tuleb päris palju
katsetada, et head tulemust saada.
Tehnilise poole pealt on abiks
makroobjektiiv. 180 mm toru on
seejuures parem kui 100 mm, sest
saab kaugemalt sama suurendusega
kaadri. Eks ole pildistaja viimased
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Hellenurme veskiemand Mae
Juske ja remmelgakiil.

Paat nimega
Põhjatihane rammib
ajupuuvalli.

Entomoloog
Mati Martin,
kiilimääraja autor.

lähenevad sammud need, mis lõpuks
tundliku kiili lendu peletavad.
Mida lähemalt ja suurema suurendusega pildistada, seda väiksemaks
muutub teravusulatus. Ava tuleks
nii palju kokku (8, 11 või 16) keerata, kui olud võimaldavad. Samas
tuleb arvestada, et taustal olevad elemendid ei muutu põhimotiivi jaoks
segavaks.
Kui kiili ülevalt alla või otse külje
pealt pildistada, tuleks jälgida, et nii
kiili pea kui ka tagakeha oleksid sensorist võimalikult võrdsel kaugusel, et
mõlemad jääksid pildil piisavalt teravaks. Peale selle, et nii näeb pilt sageli
parem välja, võib terav kujutis anda
olulist infot liigi hilisemaks määramiseks Mati Martini kiilimääraja järgi.

Sõit Hellenurmest
allavoolu
Saame paadi lahke talumehe abiga
Hellenurme veskist allpool jõkke ja
hakkame jalgu kottide vahele sättima, kui lohiseme juba alla järgmisest lagunenud veskipaisust. Mauhti!
Läbi ime jääb paat ümber minemata.
Heinakuu alguspoole suured vihmad turgutasid Otepää kõrgustikult
laskuvat Elva jõge. Ingmar paneb
igaks juhuks jalad kohe vette, see
ulatub kiviselt põhjalt üle põlve.

Sõber haarab paadiservast ja hakkab Põhjatihast enda järel vedama.
Etteruttavalt võib öelda, et sarnaselt
kulgebki enamik meie viietunnisest
retkest. Võib ka öelda, et tavalise
suvise veeseisuga jääks iga paat Hellenurme ja Elva vahel muudkui põhja
peale kinni. Mis tähendab, et meil
vedas nii päeva kui ka ilmaga.
Rahklemine kiires voolus kivide,
vette kukkunud okste, kopra langetatud palgijuppide ja kõikvõimaliku
inimtekkelise prahi vahel lõpeb, kui
suudame Põhjatihasega silduda ühes
päikeselaigus puhtaks niidetud kaldaservas Lustimäe kandis. Kiilidki,
nagu mitmed teised olevused, ei
salli ülepea vohavat padrikut, neilegi
meeldib avatus.
Ingmar pildistab harilikku ja vöötvesineitsikut ning mitte päris tavalist
odaliidrikku. Vesineitsikud muudavad veevood oma sinakasroheliste tiibadega justkui lillepeenardeks. Nad
paarituvad, munevad, lendavad. Ei
ole vist küll vale öelda, et tunnevad
rõõmu ühest ilusast päevast.

Paisjärve hiigelkiil
Kui jõuame Vitipalu kõrgete kallaste
ja metsade vahele, kaovad kivid ja
kruus, neid asendab kollane liiv. Päikesesillerdustes vilksab noori forelle.

Mis ei kao, on aga jõesulud. Liigume
okste alt ja pealt, vees kahlates, paati
üle vedades. Jõgi vajaks puhastamist
ladestuvast orgaanikast, see mõjuks
ta tervisele kindlasti hästi.
Teame, et vaevalt kilomeetri kaugusel kihutavad maanteel autod,
kuid Elva jõe varjulised käänakud
näivad tsivilisatsioonist täiesti puutumatud. Ei ühtki jõeäärset maja, ei
ühtki teed.
Libiseme kinni järjekordsesse
puurägastikku ja võtame endale
aega. Kohe leiavad meid üles ka
uudishimulikud kiilid. Neid paelub mu kirev pearätt. Üks tegelane
maandub isegi aeruotsale. See on
Natura kaitsealune rohe-vesihobu.
Tere päevast!
Meie lootus jõuda lõunaks Uderna
kanti kustub pikkamööda, veame
paadi välja vanas koolmekohas AlaLooga talu lähistel. Entomoloog Mati
Martin sõidutab meid tagasi Hellenurme paisu juurde, kuhu jätsime
oma auto.
Hellenurme veskiemand Mae
Juske astub lahkel sammul üle paisu
ja näitab meile veel üht kiili. See on
vana, mõisnik Alexander Theodor
von Middendorffi aegne hõbepaju,
mille 2010. aasta augustitorm vee
kohale viltu murdis. „Veepeegelduses
paistab see hiigelkiilina, eriti punases õhtupäikeses.”

Tundlikud tegelased
Õhtul pilte üle vaadates ja liike määrates kõneleb Mati Martin: „Kui ma
endale fotoka ostsin, sain kohe ühe
väga hea pildi lendavast kiilist, aga
hiljem mitte ühtegi. Kui on soe, siis
võivad olla kiilid närvilised. Tondihobud võivad päeval lennata õige
kõrgele. Teinekord aga istud ja ootad
ning kiilid tulevad ise sinu juurde.
Võid teha sada pilti!”
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Soovitan
eestikeelseid
liblikaraamatuid

Erki Õunap, koos
Urmas Tartesega vastse
Eesti päevaliblikate
määraja avaldanud
entomoloog, tutvustab
varasemaid määrajaid.

Käesolevas jutus räägin ainult eestikeelsetest määrajatest, milles leidub ka päevaliblikaid. Puhtfaunistilisi töid, mille abil liblikate
määramine pole võimalik (liblikate nimestikud jne), ei ole üldse
käsitlenud.

Wilhelm
Petersen
„Eesti päevaliblikad”,
1927. Peterseni määraja
oli esimene
raamat,
mis muutis päevaliblikate määramise laiemale eestikeelsele avalikkusele jõukohaseks, ja seda isegi vaatamata asjaolule, et raamatus polnud pilditahvleid. Lisaks määramistabelitele sisaldas raamat
iga liigi kohta ka lühiülevaadet eluviisidest ning
seisundist Eestis. Peterseni määraja on vaieldamatult üks kõige olulisemaid teoseid Eesti lepidopteroloogia ajaloos.
Raamatu ilmumise
ajaks Eestist leitud päevaliblikate kõrval kajastas see määraja ka naaberaladelt leitud liike
ning nende leidmise
lauri kulpsoo
tõenäosuse kohta meie
mailt oli autor andnud ka omapoolse
hinnangu.
Tänapäeva positsioonilt vaadates
on huvitav märkida, et rohkem kui
kümne liigi puhul on Peterseni oletus nende esinemisest Eestis kas siis
püsiasuka või eksikülalisena tõeseks
osutunud. Lisaks annab Peterseni
määraja veel praegugi huvitavat teavet selle kohta, kuidas on päevaliblikate arvukus viimase saja aasta jooksul muutunud, missugused liigid on
jäänud haruldasemaks, missugused
aga muutunud tavalisemaks.
Et Peterseni määraja ilmumisest
möödunud ligemale 90 aasta jooksul on suuresti muutunud nii päevaliblikate teaduslik nomenklatuur kui
ka eestikeelsed liblikanimed, vajab
selle raamatu kasutamine siiski tea-

tavat eeltööd, et omaaegsed ja tänapäeval kehtivad liiginimed korrektselt kokku viia.
Jaan Viidalepp ja
Tõnu Möls „Eesti suurliblikate määraja I.
Päevaliblikad”, 1963.
Sarjas „Abiks loodusevaatlejale”
nr 49. See raamat
on eestikeelsetest
liblikamäärajatest
selgelt kõige teaduslikuma ülesehitusega. Lisaks liblikate eristamisele välistunnuste alusel,
mida tutvustati juba ligi 40 aastat
varem ilmunud Peterseni raamatus „Eesti päevaliblikad”, sisaldab
Viidalepa ja Mölsi määraja terve
rea liikide kohta ka juhiseid määramiseks genitaalpreparaatide abil.
Kõigi liikide eluviise on mõne
sõnaga tutvustatud ning 5palliskaalas antud hinnang nende arvukusele. Sarnaselt Peterseni määrajale
on ka Viidalepa ja Mölsi määrajasse
lisaks selle kirjutamise ajal Eestis esinenud liikidele võetud meie naaberaladel esinevad liigid.
Olulise uuendusena eestikeelses lepidopteroloogilises kirjanduses olid peaaegu kõik raamatusse
võetud liigid kujutatud mustvalgetel fototahvlitel. Tänapäeva standardite järgi ei ole mustvalged liblikapildid ju midagi erilist, kuid olukorras, kus paremat võtta polnud, oli ka
neist määramisel palju abi. Seetõttu
oli „Eesti suurliblikate määraja” esimene köide kindlasti teos, mis eesti
liblikahuvilisi väga palju aitas.
Sarnaselt Peterseni määrajale
saab ka seda raamatut tänapäevalgi
kasutada kui ajakohast tagasivaadet
meie liblikafauna liigilisele koosseisule pool sajandit tagasi.
Jaan Viidalepp „Liblikate määraja”, 1971. See on tõenäoliselt kõige
laiemalt levinud eestikeelne liblikamääraja. Erinevalt kahest eespool
kirjeldatud raamatust kajastas „Liblikate määraja” ka teisi suurliblikaid.
Käesoleva ülevaate koostajale on siiski jäänud
mõnevõrra arusaamatuks
selle määraja kontseptsioon: nii päevaliblikatest
kui ka ööliblikatest on
raamatusse võetud vaid
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raamaturott
valik kergemini äratuntavaid ja tavalisemaid liike. Seetõttu ei ole võimalik enamikku (rohkem kui 60 protsenti) Eesti suurliblikatest selle määraja abil liigini määrata. Sellele vaatamata oli „Liblikate määraja” rohkem kui 20 aasta jooksul ainus eestikeelne raamat, mille abil oli vähemalt teatud ulatuses võimalik määrata ka öölasi ja vaksiklasi.
„Liblikate määraja” vaieldamatuks tugevuseks on ülevaade liblikate
püüdmise, prepareerimise ning kollektsioneerimise meetoditest. Lisaks
oli see raamat esimene värviliste
illustratsioonidega eestikeelne liblikamääraja ning iseloomulikuma välimusega liikide äratundmine on seetõttu
ka algajale võrdlemisi hõlbus.
Jaan Viidalepp ja Hans Remm
„Eesti liblikate määraja”, 1996.
Väga põhjalik ülevaade kõigist Eestist leitud suurliblikatest, sealhulgas
ka päevaliblikatest.
Raamatu üldosa analüüsib lisaks liblikate
kehaehituse ja eluviiside tutvustamisele
Eesti suurliblikate faunat ka zoogeograafilisest vaatepunktist lähtudes. Kuigi värvitahvlid kujutavad joonistatud, mitte fotografeeritud liblikaid, on illustratsioonide tase selles raamatus selgelt parem kui varasemates eestikeelsetes liblikaraamatutes. Määramistabelitesse on kantud ka väike osa meie
naaberaladel esinevatest liikidest,
keda raamatu koostamise ajal polnud
Eesti territooriumilt veel leitud.
Määraja käsikiri valmis juba 1985.
aastal ning raamat oli mõeldud kasutamiseks koos 1986. aastal ilmunud
„Eesti suurliblikate nimestiku” kolmanda väljaandega (liikide numeratsioon ja nomenklatuur kattub nendes trükistes täielikult). Paraku põhjustas Nõukogude Liidu lagunemisele eelnenud ja järgnenud segane
majanduslik olukord kavandatud
töös suuri viivitusi. Nii juhtuski, et
määraja trükkimine osutus lõpuks
võimalikuks alles kümme aastat
pärast käsikirja koostamist. Seetõttu
tasub „Eesti liblikate määrajat” kasutades arvestada, et kuigi välja antud
ligi 20 aastat tagasi, on sisuliselt tegu
30 aasta vanuse väga hea raamatuga.

Eesti päevaliblikad

101 ravimtaime

Erki Õunapi ja Urmas Tartese
tekst ja fotod
Sarjas Roheline Eesti
Varrak, 2014
285 lk + lisad

Ain Raal
Varrak, 2013
216 lk

Omada raamatut Eesti liblikatest võiks
suvel 2014 olla sama ihaldusväärne
kui paarikümne aasta tagune soov
omandada Eesti entsüklopeedia köiteid – raamatuid, mille pärast inimesed seisid sabas ja rüselesid leti ees.
Küllap leiab uus liblikaraamat ka hoolimata meie aja suhtelisest raamatuküllusest lettidelt kiiret
haaramist.
Liblikaid määrab ju igaüks, kel
antud silmanägemist. Kevadisel ajal
püüavad pilgud ahnelt esimesi tuultes laperdajaid. Mis
nime nad kannavad?
Väga paljud teavad,
et kollane on lapsuliblikas ja valge
kapsaliblikas.
Päevaliblika liike
leidub meil siiski
palju rohkem. Raamatu lisana ilmuv
tabel kirjeldab 128
Eestis ja naaberaladel elutsevat liiki. See tabel on üldse
tänuväärne, seal eristuvad näiteks
meil haruldased liigid ja rändliblikad, kes Eestis ei talvitugi. Neid on
meil kaks: admiral ja ohakaliblikas.
Vastne liblikaraamat on tänapäeva tasemel, oma ala proffide tehtud ja koondab kõike, mida Eesti
päevaliblikate kohta teame. Raamatus puuduvad joonised, kogu pildiinfo on esitatud fotodel, mis kenasti
teost illustreerivad.
Nii kerkibki lugejate silme ette
kogu meie päevaliblikate ilm ja ilu.
Millised nad välja näevad, millised on
määramistunnused. Raamatu lõpus
toodud värvitahvlitel näeme liblikaid
ka nende loomulikus suuruses. Viidatud on tunnuseid, mis sarnaseid liike
eristavad. Põhjalikult on kirjeldatud
ka bioloogiat, liblikate seiret, vaatlemist, kogumist, kollektsioneerimist.
Kuigi elame rohelisel ajastul, mil
tähtsustame üha rohkem iga elusolendi rolli ja väärtust, pole liblikate
kollektsioneerimine kaotanud oma
kunagist kohta hobina, teadmiste
kogumise allikana.
Raamaturott

Oma põhilised teadmised ravimtaimede kohta sain juba siis, kui õppisin Olustveres agronoomiat. See oli
väga põhjalik ja kasulik kool, isegi traktoristi
juhiload sain sealt kaasa.
Minu jaoks on esimene ravimtaimeraamat
doktor Johannes Sõrra
„Toiteravi ja koduravimeid”, mis ilmus Saksamaal 1970. aastal. See jõudis minu kätte kingitusena juba nõukogude ajal.
Raamatu saatesõnas seisab: „Võidakse sattuda olukorda, kus
puuduvad arstimid ja ka arstiabi
on raskesti kättesaadav. Eriti niisugusel juhul on selle raamatu
tarvitajal võimalik end koduste
abinõudega aidata. Kindel on, et
nii ravimtaimedest valmistatud
rohtude või teedega kui ka ravimtoitudega ei ole võimalik liialdades end otseselt kahjustada.”
Raamatus leidub haiguste
register, mida on hõlpus tarvitada.
Viimastel aastatel ilmunud paljudest
ravimtaimede raamatutest olen siiski
mitmeid ka doktor Sõrra teose kõrvale riiulile pannud. Nüüd siis „101
ravimtaime”. Autor märgib, et kuna
taimeraamatuid on ilmunud palju,
siis liigikirjeldusi ta ei esita. Huvitavaks teeb teose lisainfo ravimtaimede
kohta – näiteks ajaloolises plaanis.
Kolm neljandikku 101 valitust
osutub mulle heaks tuttavaks – taimedeks, keda kasvatan ise või korjan talu lähedasest metsast. Naistepuna, kortsleht, paiseleht, nurmenukk, piparmünt – kõik vanad sõbrad. Metsmaasikas rahustab, raudrohtu kasutan köha puhul – tuttavad
põhimõtted needki.
Olen mõnesid ravimtaimi metsast ka peenrasse kasvama toonud,
näiteks nurmenukke. Siiski eelistan koguda neid taimi, mis looduses omasoodu kasvavad. Must sõstar
võiks aga küll igas Eesti aias kasvada.
Ravimtaimed annavad mulle
peale terviseabi ka informatsiooni.
Näiteks toominga õitsemise järgi
panen kartuleid maha.
Miia Kull, taluperenaine Tõrva külje alt
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Loodus kodus

Jään Kadre Jõgari koduvärava taha jõudes
ettevaatlikult seisma. Tara taga haugub
ähvardavalt saksa lambakoer, kelle hammaste
teravust ei tahaks omal nahal tunda.
Õnneks ei ole penil kurje plaane. Kui Kadre
värava avab, nuusutab koer külalise üle ja
surub mulle pihku oma punase palli. Olen
ma nüüd sõbraks tunnistatud või osutati
mulle pallimängus osalemisega hoopis
ülimat au, on vaatepunkti küsimus.

Hundikoer,
kes kiindus kassi
Helen Rohtmets, Lauri Kulpsoo fotod
Kadre kiindumus saksa lambakoertesse pärineb varasest lapsepõlvest.
„Minu vanaemal oli lambakoer, kelle
seltsis veetsin kõik nädalavahetused
ja koolivaheajad. Murka teadis täpselt, mis kell reedeõhtune buss maja
juures peatus ning ootas meid akna
all. Kui lahkumine lähenes, takistas
ta seda meie asju ära peites,” meenutab Kadre, kelle sõnul oli Murka
ka hoolas lapsehoidja. „Kui läksime
ujuma, asus koer meid kohe päästma.
Kui me ei lubanud end hammastega
rebida, pakkus ta meile oma saba.
Ja nii me kaldasse ujusimegi, Murka
ees ja lapsed koera sabast kinni hoides järel,” jutustab ta. Kui Murka
pikk ja tegus koeraeelu lõppes, võeti
majja uus hundikoer ja tema järel
jälle uus. Täna pakub pererahvale
seltsi ja hoiab Jõgarite majapidamisel
silma peal pikakarvaline saksa lambakoer Carmen, kes sai oma nime Bizet’
samanimelise ooperi tumedajuukselise peaosalise järgi. „Kutsikas oli
ilusa paksu ja süsimusta lokkis karvaga. Sealt see nimi tuligi,” muigab
koera perenaine.

Tähelepanumaias loom
Oma nimele vastavalt esitas pisike
koerapreili esimestel öödel valjuhäälseid „aariaid” (kahjuks mitte Bizet’
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kirjutatuid), enne kui uue koduga
päriselt kohanes. Täna on Carmen
seadnud end sisse köögis, kus asub
tema magamisase ning kuhu sisenejaid tervitab ta igal hommikul ülevoolava rõõmutantsuga. Kadre algsesse otsusesse hoida koer eemal oma
magamistoast, on teinud elu omad
korrektiivid. „Ükskord õhtul märkasime, et koer hoiab käppa, nagu oleks
see viga saanud. Tõenäoliselt oleks
käpp paranenud, ilma et sellele tulnuks erilist tähelepanu pöörata. Aga
meie pöörasime ja koer taipas kohe,
et käes on tema tähetund. Ta ronis
voodisse ja minu mehe loal võiski
vaene haige loom sinna jääda. Ta
magas mitu ööd meie vahel ja surus
mind käppadega vastu seina, enne
kui korra jälle majja lõin,” muigab ta.
Ehkki Carmenil ei õnnestunud magamistuppa püsivalt kanda kinnitada,
seab ta end õhtuti sisse elutoas, jälgides tugitoolist oma „karjaliikmete”
tegevust. Lojaalse loomana on Carmen pererahvasse kiindunud ega salli
mingeidki konkurente. „Kui mulle
sünnipäeval tütar külla tuli, tahtsin
teda juba väravas emmata, aga koer ei
lubanud. Jooksis meie vahele ja puksis lapse ninaga eemale. Küllap loom
jagas ära, et olin tütart väga oodanud
ning hakkas armukadetsema,” jutus-

tab Kadre, kellele ei tasu muide koera
nähes tervituseks kätt ulatada – perenaise „ründamiseks” on vaja kindlasti
Carmeni eriluba.

Carmen-Kass
Lisaks inimestest pereliikmetele on
Carmen jaganud kodu kahe kassiga.
„Esimene neist ilmus meie hoovi, kui
Carmen oli paarikuune. Tõenäoliselt
oli see üks neist suveks võetud kassidest, keda sügise saabudes teisel pool
linnapiiri autost välja visatakse. Üllataval kombel ei kartnud ta koera ning
sai hetkega Carmeni parimaks sõbraks. Ta lasi koeral end sasida ja nätsutada, nii et mõnikord ta lausa tilkus
ilast. Vastik oli seda vaadata, aga Kass
oli rahul,” jutustab Kadre, kelle lemmikud ei jäänud teineteisest hetkekski
maha. „Kui läksime suure lumega
jalutama, tegi koer ees teed ja ootas
lumes sumpavat kassi järele. Õhtuti
heitsid nad üheskoos magama,” meenutab ta aegu, mil majas valitses Carmen-Kassi nimeline tandem. Kui Kassiks ristitud kiisu aasta pärast hukkus, elas koer kaotust rängalt üle ja
veetis päevi kadunud sõpra otsides.
„Tee ääres elades ei ole mul kassiomanikuna absoluutselt õnne. Kõik nad
jäävad aasta või paari jooksul auto
alla, sest kassi ju ketti ei pane. Seetõttu otsustasin, et ise uut kassi ei
võta,” meenutab Carmeni perenaine.
Vaja seda aga polnudki, sest aasta hiljem näugus Kadre akna taga uus hüljatud hiirekuningas. Oma eelkäijaga
võrreldes oli Vova oluliselt arglikum.
„Carmen rõõmustas kassi nähes tohutult ja püüdis kohe mängu alustada.
Kass seevastu ainult susises ja virutas
talle käpaga. Koer oli üllatunud, kuid
järeleandmatu, nii et kass ei julgenud
lõpuks enam hetkekski koeraga kahekesi jääda.” Pikalt ei kestnud aga seegi
kooslus, sest Vova saatus ei erinenud
Kassi omast.
Inimese parim sõber
Neljajalgse kaaslase puudumisel lasub
Carmeni lõbustamise kohustus nüüd
pelgalt inimeste õlul. „Õhtuti mängime temaga palli ja tagaajamist, kus
mina teen liigutuse, nagu hakkaksin tema poole tormama, ja Carmen
„põgeneb”, tehes hoovil pikki jooksuringe,” kirjeldab Kadre. Palli meeldib penile mängida vaid juhul, kui see
ei tee imelikku häält – piiksuva palli
rebib loom tükkideks, või kui
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Pallimängu vaheajal "mängib" Carmen
kaameraga.

Saksa lambakoer, kelle aretamisega tehti algust 20. sajandi künnisel, on üks maailma populaarsemaid koeratõuge. Neid hundiliku välimusega koeri nimetatakse
sageli hundikoerteks, mille juured peituvad asjaolus, et saksa lambakoerte aretamisel kasutati hundiga ristatud koerte järglasi. Algselt lammaste karjatamiseks
aretatud saksa lambakoerad on tänu oma arukusele ja jõulisusele leidnud laialt
rakendust nii sõjaväes, päästeteenistuses kui ka politseitöös. Hundikoerte korrakaitsealane tegevus on andnud ohtralt inspiratsiooni ka filmitööstusele, mille heaks
näiteks on populaarne Austria teleseriaal, kus politseikomissar Rexi nime all täidavad saksa lambakoerad lausa peaosa.

hammas peale ei hakka, matab põõsa
alla maha. Mõnikord kraabib Carmen
aga hoopis üles inimeste poolt „maha
maetud” asju, nagu näiteks perenaise
istutatud taimi, mõistes seejuures suurepäraselt oma teo kuritegelikku olemust. „Kui näen, et koer käib mööda
seinaääri, tean kohe, et ta on millegagi hakkama saanud. Suuremad närimised, nagu näiteks külaliste kingade
nahkapanek, jäävad õnneks minevikku,” räägib koera perenaine. Üldiselt on siiski tegu targa loomaga, kes
tunneb majas kehtivaid reegleid – ta
ei kerja külalistelt toitu ega lahku ilma
loata koduterritooriumilt. Intelligentsus ongi peamine omadus, millega
Kadre oma lemmikut iseloomustab.
Polegi siis ime, et arukat hundikoera,
kes on lisaks lojaalne ja pererahvasse
piiritult kiindunud, käsitletakse Jõgarite majas võrdse pereliikme ning sõbrana, kelleta on elu raske ette kujutada. „Kui mul vahepeal koera ei
olnud, siis tundsin koerast pidevalt
puudust. See on selline koeravajadus, mida on raske sõnadesse panna,”
jutustab Carmeni perenaine, keda
ei jäta tema peni kiindumusavaldused sugugi külmaks. „See on nii tore,
kui keegi tunneb iga päev pöörast
rõõmu, et ma töölt tulen. Mees ja lapsed väljendavad seda rõõmu märksa
tagasihoidlikumalt,” muigab ta. Carmen, kellel on parajasti käsil varasuvine karvavahetus, vibutab oma ajutiselt lõvisabale sarnanevat hända ning
tõmbab perenaise jutu kinnituseks tal
keelega limpsti! üle näo.

Loo oma aeda
metsiku looduse nurk
• integreeritud pesad lindudele ja pisi-imetajatele
• jooginõu liblikatele ja lindudele
• maamesilaste tarud, kiletiivaliste majad
• pesakoobas siilidele, sipelgate pesakivi
• ämbliku võrgu raamid
www.rodoaed.ee • rodoaed@gmail.com • tel 501 6742
www.facebook.com/kasvuhooned
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Loodusesõber võtab asja käsile

Kes šampoonipudeleid on
uurinud ja koostisainete
keerulistesse nimedesse
süveneda püüdnud, see
teab, et tihtipeale on
säravaid ja terveid juukseid
lubavad pesuvahendid
kahjulikke koostisaineid
täis. Millele tasuks loodus- ja
juuksesõbralikku šampooni
valides tähelepanu pöörata?

Loodus- ja juuksesõbralik
peapesu on võimalik
Gunnel Koba
Kümmekond aastat tagasi, kui minu
teadvusesse tõusis šampoonides ja
dušigeelides laialt kasutatud kahjulik
SLS (sodium lauryl sulfate) ehk naatriumlaurüülsulfaat ja ma loodustoodete poest kirjade järgi SLSivaba tooteid otsisin, leidsin kahjuks lähemalt
koostist uurides, et tooted sisaldasid
tihti väga sarnase nimetusega asendajat SLES (sodium laureth sulfate),
ja tundsin end petetuna. Juuksesõbralikke alternatiive oli toona raske
leida. Nüüd, aastaid hiljem, kui üha
rohkem inimesi püüab elada rohelisemalt, on valik palju laiem ja pilt
segasem ning endiselt ei saa kindla
peale välja minna, kuigi pakendil on
kirjas „looduslik” või „öko”. Alati on
soovitatav koostist uurida ja mõnd
tõestatult kahjulikku ainet vältida
püüda. Kemikaalikogused, mis peapesemise käigus läbi naha organismi
imenduvad, on küll imeväikesed,
kuid kompott, mis erinevate toodete
sagedasel kasutamisel tekib, on
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mõtlemapanevalt kirju ning nende
ainete koostoime kohta on vähe teada.

Vesi ja vaht
Peamiselt koosneb šampoon veest,
järgnevad puhastusained, vahuparandajad, paksendajad, konditsioneerivad ehk juust siluvad ained, taimsed
ekstraktid ja õlid, happesuse regulaator, säilitusained ning värv- ja lõhnaained. Pesuaine sildil on tavaliselt
kohe teisel kohal pärast vett märgitud puhastusaine, see, mis teeb ära
suurema osa tööst ja paneb šampooni
vahutama. Tänapäeval ongi selleks
sageli pindaktiivne aine SLES (sodium
laureth sulfate) ehk naatriumlaurüüleetersulfaat. Kuigi seda peetakse leebemaks kui varem rohkelt kasutatud
SLSi, soovitavad paljud terviseasjatundjad seda vältida. Lilian Uibo Orto
arenduskeskusest selgitab, et SLESiga
kaasneb soovimatu kõrvalprodukt
1,4-dioksaan. Seda peetakse kantserogeenseks ja looduses aeglaselt lagune-

vaks. Uibo väitel on SLESi aga igasuguse kvaliteediga, ja mõned on kasutamiseks ohutud, kuna mainekad pindaktiivsete ainete tootjad on võimelised viima dioksaani taseme väga
madala näiduni, mis ei kujuta inimese
tervisele ohtu. Paljud tootjad pole
seda siiamaani siiski teinud. Kahjuks
pole pakendilt võimalik välja lugeda,
kas tegemist on puhastatud SLESiga
või mitte.
Levinud on veel ALS (ammooniumlaurüülsulfaat) ja ALES (ammooniumlaürüüleetersulfaat). Mõlemad
on nahka ja limaskesti ärritavad ning
nahka kuivatavad. Kõik need nimetatud sulfaadid on toksilised veeorganismidele ning kergelt mürgised ümarussidele, lameussidele ja keskmiselt
mürgised mageveekaladele ja selgrootutele ning suurendavad saasteainete lahustuvust keskkonnas, lisab
keskkonnaohtlikkuse alast infot kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu Balti
keskkonnafoorumist.
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Erinevaid vahu- ja pesuaineid on
veel kümneid, kõik need ei ole ihule
ega loodusele karmid. Kodumaist
eelistades on silma hakanud, et Orto
Puhta Looduse sarja šampoonidest
eespool nimetatud ärritavaid sulfaate ei leia, seal on pesu- ja vahutusainetena kasutusel decyl glycoside,
sodium cocosulfat ja cocamidopropyl
betaine. Lilian Uibo seletab, et decyl
glycoside ehk alküülpolüglükosiid
on 100% taimset päritolu, inimestele ja loodusele turvaline pesuaine.
See on pehme, biolagunev, mõõdukalt vahutav, toodetud rasvalkoholidest ja maisist või kartulist saadavast glükoosist. Seda peetakse kõige
looduslikumaks keemiliselt toodetud pindaktiivseks aineks. Sodium
coco-sulfate ehk naatriumkokosulfaat on naturaalset päritolu ja vastab
ökostandardile ECOCERT. Seesama
ökostandard on omistatud vahuparandajale cocamidopropyl betaine’ile.

Säilitusained, mida vältida
Heli Nõmmsalu soovitab šampoone
valides kindlasti lisaks eespoolmainitud sulfaatidele vältida veel sünteetilisi säilitusaineid, näiteks parabeene (metüülparabeen, etüülparabeen, propüülparabeen, butüülparabeen, isobutüülparabeen), isotiasolinoone (metüülsotiasolinoon,
metüülkloroisotiasolinoon) ja formaldehüüdi vabastavaid ained (DMDMhüdantoiin, imidasolidinüül uurea,

diasolidinüül uurea). Nõmmsalu väitel on kindlaid tõendeid, et osa neist
ainetest on endokriin- ehk hormoonsüsteemi kahjustavad ained. Need
võivad ärritada limaskesti ja nahka
ning tugeva allergeenina võivad põhjustada ülitundlikkust, mõned neist
on isegi kantserogeensed. Parabeenid hormoonsüsteemi kahjustajana
vähendavad paljunemisvõimet imetajatel ja putukatel.
Tarbekosmeetika valikul võib
meeldiv lõhn saada üheks määravaks
valikukriteeriumiks. Kuigi pakendil võib olla lakooniliselt märgitud

fragnance (lõhnaaine), on tegemist
komplekssete ühenditega, mille suhtes võivad mõned inimesed allergilised olla. Sünteetiliste lõhnaainete
seas võib olla ka ökotoksilisi aineid,
mis võivad koguneda keskkonda,
toob Heli Nõmmsalu välja keskkonnakaitse aspekti. Allergiline võib
olla ka täiesti looduslike komponentide suhtes, nii võib muidu ohutute
ja keskkonnasõbralike komponentidega ihuhooldustoode täiesti sobimatuks osutuda.
Nii maal pesuvett põõsasse visates kui linnas vannitoas oma ihuhü-

Väike katse:
pulberšampoon ja beebišampoon
Loo kirjutamise käigus võtsin ühendust ilublogijaga ja palusin tal anda omapoolne hinnang Hennaserais müüdavale
taimsele pulberšampoonile. Tegemist on
tõesti üdini loodusliku tootega, mis koosneb vaid kuivatatud ja pulbriks jahvatatud
taimede segust. Pesemistöö peavad seal
ära tegema taimedes leiduvad saponiinid.
Tundub, et enam rohelisemaks minna ei
saa, seda igas mõttes. Rohelisele pulbrile
peab lisama sooja vett ja saadud seguga
pead pesema. Ilublogija esimesed muljed olid küllaltki positiivsed, igatahes sai ta
oma juuksed selle rohelise tee järele lõhnava pulbriga puhtaks, kuigi juuksed ei
jäänud nii pehmed ja kerged kui tavaliselt.
Nädalapäevad hiljem teist korda pestes

pidi ta tõdema, et juukseid jäid siiski liiga
karedaks ja kuivaks. Minu enda muljed
on aga sootuks vastupidised – pigem jäid
juuksed liiga salku ja rasvaseks. Seega
võta või jäta, iga juus reageerib erinevalt.
Ilublogija soovitatud Weleda saialille
beebišampooni ja dušigeeli näol aga tundub, et on tegemist universaalse väga
lihtsa ja tõhusa vahendiga. See sobis väga
hästi meile mõlemale ning koostisele ei
ole ka midagi ette heita, kui just saialilleallergiat pole. Boonuseks veel teadmine, et
seda saab kasutada ka keha pesemiseks
ja sobib ühtviisi hästi nii täiskasvanutele
kui ka lastele. Tootearvustusi lugedes selgus, et see ihuhooldusvahend on ka hulgaliselt auhindu saanud.
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gieeni eest hoolitsedes peaks mõtlema ka toodete keskkonnasõbralikkuse peale. Linnas läheb kogu must
vesi kanalisatsiooni, sealt edasi reoveepuhastusjaama, kus toimub kemikaalide veest eemaldamine. Heli
Nõmmsalu toob välja selle pealtnäha
lihtsa lahenduse pahupoole: „Sageli
jäävad bioakumuleeruvad ja raskesti
lagunevad kemikaalid reoveesettesse, kust neid on praktiliselt võimatu kätte saada. Enamik püsivatest
keskkonnaohtlikest ainetest ei lagune
reoveesette lagundamise protsessis.
Ohtlikke kemikaale sisaldav reoveesete võib sattuda tagasi loodusesse,
näiteks pinnasele laotatava komposti
koostises.” Selliseks loodust saastavaks kemikaaliks on näiteks stabilisaatorina ja viskoossust parandava
ainena kasutatav dinaatrium-EDTA
(EDTA), mis koguneb organismi ja
keskkonda. 1,4-dioksaan, millega võivad olla saastunud sellised pindaktiivsed ained nagu SLES ja PEG-ühendid, on samuti keskkonnale kahjulik
ja bioakumuleeruv ning üks peamisi
põhjavee saasteaineid.

Sooda ei ole šampooni
alternatiiv
Tervist ja juukseid säästvamaid alternatiive otsides on mõned radikaalsemad katsetajad šampoonist sootuks loobunud. Ingliskeelsetes maades „no poo” nime all tuntud, ilma
šampoonita juuste pesemise moe
kohta võib leida ohtralt blogipostitusi. Juuste pesemiseks kasutatakse
vees lahustatud soodat ja loputatakse
õunaäädikaveega üle, et happelise
veega juuksesoomused sulgeda, matkides nii šampooni ja palsami tööpõhimõtet, kus palsam on natuke happelisem. Sellist šampoonialternatiivi
ei saa kahjuks heaks kiita ega nimetada seda leebeks pesuvahendiks.
Sooda on väga leeliseline aine, ka
veega lahjendades jääb pH 9 kanti.
Peanaha pH on 4,5–5,5 ja šampoon ei
tohiks olla sellest tasemest palju happelisem või aluselisem. Lilian Uibo
Ortost selgitab: „Mida aluselisem on
šampoon, seda karedam on toime ja
seda rohkem kuivatab juukseid, muutes need hapraks ning poorseks, tuhmistab värvitud juukseid,” ja lisab, et
Orto šampoonide pH jääb vahemikku
5,0–5,5. Sooda eemaldab tõhusalt
rasva, kuid kahjustab pideval kasutamisel nii juukseid kui ka peanahka.
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Väärtuslik lisateave
kosmeetikumide
andmebaasidest:

kasutades tehakse kasu asemel hoopis kahju.

SkinDeep – www.ewg.org/skindeep/
Hindab ameerika turul müüdavate toodete ohutust tervise aspektist. Võimalik otsida nii kategooria (šampoonid,
hambapastad, dušigeelid) kui ka toote
järgi. Samuti saab infot koostisainete
kohta. Saadaval mobiiliäpina, mille abil
saab toote kohta infot triipkoodi sisse
skannides.
GoodGuide – www.goodguide.com/
Ameerika andmebaas. Hindab tooteid
tervise, keskkonna ja tootjavastutuse
aspektist (sh ka tootja sotsiaalset vastutust, oma töötajate kohtlemist). Saadaval ka mobiiliäpina.
ToxFox – http://www.bund.net/toxfox
Saksakeelne andmebaas, mille abil
saab toote triipkoodi sisestades tuvastada hormoonsüsteemi kahjustavaid
aineid. Olemas ka mobiiliäpp.

Sobiva šampooni
leidmine võtab aega
Nagu keskkonnaportaali Bioneer toimetaja Katrin Jõgisaare eelmisel aastal tehtud ajakirjanduslik eksperiment laitmatu koostisega šampooni
jahist näitas, ei ole võimalik kõiki
ohtlikke või potentsiaalselt ohtlikke
koostisaineid vältida. Siiski saab teha
oma kriteeriumide alusel loodus- ja
ihusõbralikumaid valikuid. Kui kemikaalide nimekiri on poodi kaasa
võetud ja näpuga järge ajades sobiv
toode üles leitud, ei pruugi see siiski
sobida – juuksed ei saa piisavalt puhtaks või ei ole harjumuspäraselt lendlevad. Leebemad vahu- ja pesuained jätavadki nahale ja juustele teistsuguse tunde ja vahutavad vähem,
võrreldes tavapäraste pindaktiivsete
ainete seguga, põhjendab Lilian Uibo
seda harjumuspäratut tunnet looduslikumale šampoonile üle minnes.
Blogi „Puhas Ilu” (www.puhasilu.
blogspot.com) autor on paari viimase
aasta jooksul läbi proovinud umbes
20 erinevat looduslikku šampooni ja
leidnud lõpuks enda jaoks oma lemmikud. Kuid katsetused jätkuvad. Ta
ütleb, et see on tema loomulik elustiil
valida ilu- ja kodukeemia vallast looduslikku. Oma blogis annab ta katsetatud toodetele oma isikliku hinnangu
ja kommentaaridest saab vahel arvamusi juurdegi. See on hea allikas, kust
saada ülevaadet meil müüdavatest loodussõbralikest ilutoodetest. Looduslikule šampoonile üle minejate seas
levib jutt, et uue tootega harjumine
võib võtta nädalaid aega, kuni tavašampoonidega juustesse viidud kemikaalid saavad eemaldatud. Enda ja
ilublogija kogemusele tuginedes julgen
väita, et isegi kui juukseid pole aastaid tavašampooniga pestud, ei pruugi
uusi leebe koostisega tooteid katsetades kohe head tulemust saada. Ja vahel
tulebki leppida, et üks või teine šampoon lihtsalt ei sobi, kemikaalijääkide
mahapesemisega pole sel mingit pistmist. Alati tasub jälgida ka šampooni
pH-d, kui see on pakendil kirjas või
vähemalt arvestada, et kõik seebi baasil olevad pesuvahendid on koostise
poolest väga looduslikud, ent samas
tugevalt leeliselised ehk juustele ja
peanahale karmid. Seebi baasil on valminud ka tahked šampoonid.

„Ei meeldi mulle see vaatepilt. Peanahk punetab, juuksed on karedad ja
kaetud hallika kihiga,” kommenteerib Tallinnas asuva Kamibi ilusalongi
juuksurist omanik Marika Voogla soodapesu harrastavate klientide pealt
nähtut. Ka Tartu Ilupesa juuksur Meelika Peaske ei kiida pidevat soodapesu
heaks, soovitades seda teha ajutiselt
paarinädalase kuurina, kui on soov
juukseid sügavpuhastada. Seega oma
teada leebet ja lihtsat pesuvahendit

Väike spikker
šampoone ostes:
SLS, SLES, ALS, ALES – nahka ja
limaskesti ärritavad ja nahka kuivatavad. NB! SLES-i on erinevas kvaliteedis,
leidub ka ökotoodetes
Parabeenid – kahjustavad
hormoonsüsteemi
DMDM-hüdantoiin (DMDM hydantoin), imidasolidinüül uurea (imidazolidinyl urea), diasolidinüül uurea (diazolidinyl urea) – vabastavad formaldehüüdi,
mis on tugev allergeen ja tõenäoliselt
kantserogeen
PEG-ühendid – võib olla kahjustunud
dioksaaniga, mis on bioakumuleeruv ja
arvatavasti kantserogeenne
Lõhnaained – allergeenid. Sünteetilised lõhnaained võivad organismi ja
keskkonda ladestuda ning kahjustada
hormoonsüsteemi
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mirjam korbe

aja lugu

17. pärnakuu lumesadu
oli ajalooline. Kui
lehekuu lõpus on lund
sadanud varemgi,
siis üsna enne jaani
tulnud lumi oli tõeliselt
erakordne. Pildil 17.
pärnakuul valmistatud
lumememm Virumaalt.

Juunipakane ja lumi:
kuidas nii juhtus?
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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aja lugu
Pärast lehekuu keskpaika
läks ilm suviselt leitsakuliseks ja
äikeseliseks. Kundas registreeriti
uus maikuu rekord (+33,1 °C), üle
+30 °C tõusis õhutemperatuur mitmel pool. Mai viimastel päevadel
asendus troopiline kuumus arktilise
külmaga (päevalgi oli alla 10 °C, ilm
oli pilves ja kõle). Juuni- ehk pärnakuu esimesel nädalal läks taas palavaks, aga enam +30 °C temperatuur
ei tõusnud. Oli palju äikest. Selline
leebem leitsak andis kindlasti lootust, et suvi ongi nüüd ilma poolest
käes, aga nii see ei läinud.
12. juunil toimus märkimisväärne
pööre jahenemise ja lõpuks külmenemise suunas. Korraks tõi küll
tsüklon 14. juunil kagupoolsetesse
maakondadesse erakordse äikesepuhangu ja tugevaid rahehoogusid,
sest Karjalast liikus üle Eesti lõunasse soe ja labiilne õhumass. Ent
ikkagi: arktilise hinguse tõi lõplikult
Eestisse 14.–15. juunini Põhja-Jäämerel tekkinud tsüklonite seeria, mille
lääneservas oli tugev külma õhumassi advektsioon kuni 80. laiustelt
(Arktikast).
Külmalaine tipnes 17. juuniga,
kui kohati sadas lund ja lörtsi, lisaks
oli ka äikest. Saju vaheajal oli sooja
kuni 10 kraadi, aga külma vihma ja
eriti valge saju ehk lörtsi-lume mõjul
langes temperatuur keskpäeval isegi
0 °C lähedale, näiteks Viljandis 1,1 ja
Väike-Maarjas 0,3 kraadini.
Juunipakane hakkas järele andma
alles pärast jaanipäeva, kui arkti62

lise õhumassi toonud tsüklonite seeria hääbus. Kuigi 28. juunil küündis
õhutemperatuur taas +20 °C, lõppes
kuu väga sajuselt ja üsna jahedalt,
saju tõid seekord läänetsüklonid.
Paljud inimesed on märkinud, et
nii külma juunit nad ei mäletagi.
Mõned arvamused seostavad äärmuslikku ilmastikku El Niñoga, aga
siinkohal tuleb küll nõustuda prof
Sirje Keevallikuga: „Teispool maakera asuva Euroopani need mõjud
ei ulatu. Meil siin määrab ilma ikka
madalrõhkkondade ja kõrgrõhkkondade omavaheline kemplemine ehk
Atlandi ookeani ja Siberi vastastikused suhted.”
Kui tahame otsida lehekuu ja
pärnakuu „ameerika mägedel sõitvale” ilmastikule selgitust, siis tuleb
pilk pöörata tsirkulatsioonile ja selle
põhjustele.

1975. aasta 22. mai
paiku läks järsult
külmeks ja kuu lõpus
sadas maha mõnel
pool lausa paks lumi,
mis sulas lõplikult
alles juuni algul.

Küllaltki paljud inimesed
on märkinud, et nad mäletavad
varasemast vähemalt sama suurt kui
mitte suuremat lumesadu just juunis. Tõepoolest, 10.06.1982 sadas ka
lund, aga mitte niipalju, kui tänavu
17. juunil. See, mida inimesed mäletavad, juhtus tegelikult 1975. aasta
mais, kui kaua kestnud suvised, et
mitte öelda kuumad ilmad läksid 22.
mai paiku järsult külmemaks ja kuu
lõpus sadas maha mõnel pool lausa
paks lumi, mis sulas lõplikult alles
juuni algul.
Kõiki neid juhtumeid ühendab see, et arktiline õhumass pärines Gröönimaa lähedalt 80. laiustelt. Selle transportisid Läänemere
äärde üle Skandinaavia ja Soome
Venemaale liikunud tsüklonid, tuues
lörtsi ja lume Eestissegi. Samal ajal
oli Skandinaaviast läänes Põhjamere või Briti saarte kohal antitsüklon ehk tegu on meridionaalse
tsirkulatsiooniga (vorm C), mille
puhul on suured kõrvalekalded nii
iseloomulikud.
Juuni lõpus ja juuli alguses mõjutasid Eesti ilma rohkem läänetsüklonid ja nende osatsüklonid, mistõttu
sajune ilm küll jätkus, aga ookeanilt
saabus juba märksa soojem õhumass.
Siiski prognooside järgi paistab, et
meridionaalse tsirkulatsiooniga ei
saa veel ühele poole, vaid juuli alguses hakkas välja kujunema vorm E,
mis toob palava ilma. Nii ka juhtus.

Jüri Kamenik
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Vihmasest ja jahedast pärnakuust kujunes
tõeline seeneaeg. Korralikult sai korjata nii
kukeseeni, kännumampleid kui pilvikuid.
Puravikke oli igal pool. Pildil jaanipäeval
korjatud saak.

mats kangur

arne ader

urmet pilt

Pikalt vihmane ja jahe aeg
oli soodus tigudele. Neid oli
tõesti palju. Metsikumalt
peetud maasikad läksid
nende roaks. Aiapidajad olid
püsti hädas.

Tänavune
pärnakuu paistis
silma tavalisest
rohkema mesilaste
sülemlemise
poolest.
mats kangur

Peale eelmise
aasta erakordset
murakasaaki ei osanud
sellelt aastalt enam
midagi tahta. Suve
algus näitas aga, et
rabaveerele tasub ka
sel aastal sammud
seada. Ei osanud
siiski ette arvata, et
kuuma ja külma vahel
pendeldavad ilmad
murakate valmimise
suisa heinakuu
esimesse nädalasse
toovad.

arne ader

Selle aasta alguseks oli meie
Linnuharulduste komisjonis registreerinud
kaheksa tulipardi vaatlust. Tänavune suvi
andis sellele tublisti lisa: pärnakuul ja
heinakuul märgati tuliparte Saaremaal,
Keri saarel (fotol) ja mitmel korral Tallinnas.
Lõunamaiste partide Läänemerele jõudmise
põhjused pole hetkel veel selged.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Vaata imet

Kena varandus.
Mõnele mehele lihtsalt
on antud rohkem
kui teistele. Nelja
sarvega sokk pole aga
sugugi lihtne olla.
Lisaks kõigele muule
himustab tema krooni
ka trofeejahimees.

arne ader
kaido haagen

Kivi teekond. Koolitundidest on kõigil meeles,
et Suur Jää oli see, mis meile rändrahnud tõi ja
nendega siin askeldas. Tavaliselt jääb see teadmine
aga abstraktse kujutelma tasemele. Kui kala jälje
ajalist kestvust vees võib lugeda sekundites, siis
kivi kulgemise teekond on sobivate tingimuste
korral nähtav ka poole aasta ja pikemagi aja
jooksul. Kevadtormide puudumisel ja paraja
veeseisuga ei suuda need mitmetonnised rändurid
oma talviseid jälgi veel suve lõpulgi peita.

raivo grossfeldt

Nagu iga Rein,
käib ka iga
korralik
rebane potil.
Rebastele meeldib
märgistada oma
piire kõrgematele ja
väljapaistvamatele
kohtadele. Selleks
sobib ka tee veerde
unustatud pott.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

www.matsalufilm.ee

MATSALU LOODUSFILMIDE FESTIVAL

12. MAFF
17.–21. SEPT 2014
LIHULA & HAAPSALU
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