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ee oli oma 20 aastat tagasi, kui Soome reisil
kauni metsajärve ja suvemaja vahel käis silmanurgas hall vilksatus ja eemalolevale männitüvele maandus väike karvane tegelane. Polnud kahtlustki — lendorav. Püsis korra paigal ja
ronis siis käbedalt veidi üles ja kadus teisele poole
tüve. See ei olnud mingi puult-puule laskumine,
vaid ta tuli otse läbi õhu, lagendiku poolt. Taolise kauguse katmiseks peab küll linnuks
sündinud olema, mitte loomaks.
Läksin lähemalt uurima, aga teiselpool
puud teda enam ei olnud. Mõne aja pärast
näitas ta end veel korra. Sellest aitas, lendorav
oli mind endale võitnud.
Küll hakkas süda rõõmsalt tuksuma, kui kolleeg Ulvar tegi ettepaneku minna koos lendoravauurija Uudo
Timmiga Alutagusele neist saladuslikest loomakestest lugu
tegema. On nad mul ju pikka aega unistusena meeles mõlkunud ja taoline ettepanek ei tundunud üldsegi rutiinse töö ja
leivateenimisena. Pigem süllekukkunud toreda võimalusena,
millele maksaks isegi peale.
Et püüan lisaks pelgale looduselamusele selliseid kohtumisi ka piltidele, keris põnevus vere keema. Varustus valmis seatud, asusime Iisaku majade vahel teele. Uudo käis
oma suure antenni ja sahiseva karbikesega ees ja meie Ulvariga järel. Liikusime Üloks ristitud lendorava kannul, kel raadiosaatja kaelas. Sahiseva karbi plõksumine andis teada, kui
orav oli läheduses.
Saimegi talle sappa. Aparaat näitas, et loomake on ühe
haava õõnsuses videvikku ootamas. Sättisime endid veidi
eemal ootele. Kaamera ja välk õõnsusele rihitud, hakkasid
vaiksed minutid veerema. Minutitest said tunnid, valgust jäi
järjest vähemaks. Puude vahel oli juba üsna pime. Plõksumise järgi võis aru saada, et loomake virgus. Kas nüüd? Musträsta ja muude videvikuhäälte saatel teatas aga Uudo ühel
hetkel rõõmsalt kirudes, „läinud, juba meil selja taga.”
Võisin vaid oletada, milline neist hämaras silmi pingutades nähtud mitmetest viirastustest Ülo oli olnud.
Kordaläinud õhtupoolik sellegipoolest! Loodan, et kunagi
näen ka meie endi orava ikkagi veel ära.
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Loodusfoto

Küpsuse aeg
Aeg, mil valgete öödega suvi pöördub
sügisesse ning öö ja päev saavad viivuks
ühe pikkuseks, on ilus ja nukker korraga.
Lühenev päev värvib looduse kirevaks.
Sombusel päeval värvituna tundunud
taimestik muutub päikese paistel
kirevaks, just nagu karnevaliks valmistuva
vanadaami kleit. Eemalt kostab parvedesse
kogunenud sookurgede hõikeid ja külas
võetakse juba kartuleid.

Tarmo Mikussaar
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Paakspuumarjad mõõdavad
suveaega: suve alul on need
rohelised, südasuvel punased
ja hilissuvel mustad. Süüa
neid ei maksa, kuna nad
sisaldavad mürgist sinihapet.
Ehituse poolest kuuluvad
paakspuumarjad luuviljade
hulka.

PÕIMUKUU JA SÜGISKUU LOODUSES
AUTOR ARNE ADER

Kui luhaheinamaid katab
kaunis härmalõngakangas,
pole sügis enam kaugel. Kauni
vaatepildi loomisel osalevad
eri liiki ämblikud, peamiselt
kangurlased.

Sügiskuu alguses ilmutab end
seente elurikkus oma parimal
viisil. Sookaasikutes ilmuvad
nähtavale valge puraviku
heledad kübarad.

Põimukuu lõpus ripuvad
humala emastaimedel kenad
vilikonnad – humalakäbid.
Humal kuulub kanepiliste
sugukonda, mille esindajatest
kasvab meie põhjamaises
kliimas veel vaid kanep. Nii
humal kui ka kanep kuuluvad
nende salapäraste taimede
hulka, mis on võimelised
inimest suuremal või vähemal
määral enda kütkeisse siduma.
Mõlemad meie kanepilised
on üle ilma kuulsad – humal
lihtsalt kuulus, kanep pealegi
kurikuulus.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

5

Suve teises pooles on pääsulindude
elu seltsinguline. Üksteise kõrval
võime siis õrtel istumas märgata
suitsu- ja räästapääsukesi, vanalinde
ja noori. Salkade moodustumisel
on esialgu ülekaalus lühisabalised
noorlinnud. Pikasabalised
vanalinnud jätkavad sageli pesaelu,
kasvatades üles veel teise ja
mõnikord kolmandagi pesakonna.
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Saarmad armastavad
tegutseda jõgedel ja
järvedel, ent mõnikord
minnakse kala püüdma
ka merele. Seda tuleb ette
eelkõige jõesuudmete
läheduses.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kahlajate rännusalkades võib mõnikord
märgata ka teda – silmatorkavalt heleda
välimusega leeterüdi ehk leetelindu.
See haruldane tiivuline jõuab Eestimaa
rannikule kaugest arktilisest tundrast. Ta on
pikamaarändur, keda võib kohata maailma kõigis
mererandades peale Antarktika.

Rohus roomab suur-punasuru
röövik. Ta on parajalt tüse ja tema
tagaotsas võib märgata komalaadset
väljakasvu nagu ühele sururöövikule
kohane. Keha esiotsas asuvad suured
silmlaigud on mõeldud vaenlaste
peletamiseks. Ohu korral tõstab röövik
keha esiotsa üles ja liigutab valesilmi
mõlema külje suunas.
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Pärast pesitsusaega tegutseb
sookurepere üheskoos. Alates
põimukuust liituvad pered
salkadeks ja salgad parvedeks.
Rändeteele asutakse alates
sügiskuu lõpust.
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SEAKATK:
KUIDAS KÄITUDA?
Metssiga aasta loomaks kuulutades arvestasime võimalusega, et sigade Aafrika katk väljub millalgi kontrolli
alt ja võib jõuda ka kodusigadeni. Nõnda ka juhtus tänavu heinakuus. Küllap juba enamik loodusesõpru teab,
et katk on väga nakkav ning metsas käies võib ka korjust nägemata katkupisikuid edasi kanda. Võid ju astuda
samu radu, mis haige sigagi, ning viirus võib koos sinuga
teadmata kaugusse jõuda. Kahjutoov viirus säilib mullas ja pinnases kauem kui kuus kuud, korjustel veidi
vähem, kuni kaks kuud. Et viirust mitte edasi kanda,
soovitame – kui sa oled suur metsaskäija või marjulineseeneline – anda endast parim, et viirus sinuga ei reisiks.
Selleks õpetavad veterinaarid, kuidas pesta ja puhastada jalanõusid ja riideid pärast metsaskäiku. Mida aga
teha siis, kui leiad metsast haige sea või korjuse? Kindlasti tuleb teavitada veterinaarametit telefonil 605 4750.
Täpsemat infot saab seakatku koduleheküljelt:
www.seakatk.ee.
Hoolika profülaktikaga sa küll otseselt ei välista katkuohtu, aga vähendad tunduvalt selle levikuvõimalusi.
Arvestama peab ka sellega, et katk jääb Eestisse veel
pikaks ajaks – Lõuna-Euroopa kogemuse järgi kuni paarikümneks aastaks.

JUHISED DESINFITSEERIMISEKS
Kõige parem oleks metsaskäimisel loobuda nahast
või tekstiilist matkajalanõudest ja kasutada võimalikult kõrge säärega kummikuid, sest nende siledat
pinda on tunduvalt lihtsam võimalikust katkuviirusest puhastada.
Metallist ja plastist esemete ning kummijalanõude jaoks kasuta kloori sisaldava pesuvalgendi
2,5% lahust. Pinnad tuleb katta lahusega ja lasta
tund aega seista ning pesta veega üle. Nahast jalatsite ja esemete hooldus on raskem materjali poorsuse tõttu, seetõttu tuleb neid tuleb nii pesta, puhastada kui ka töödelda nahahooldusvahendiga. Kui
võid kokku puutuda kodusigadega, ära neid jalatseid ega esemeid 30 päeva vältel kasuta.
Tekstiile ja pesu pese pulbriga või kuumuta
+100 °C juures 1 tunni (näiteks saunalaval).
NB! Tegelikult vajaksid puhastamist ka auto jalamatid ja istmekatted!

Katk püsib aastakümneid
Veterinaar- ja toiduameti direktor
Ago Pärtel (pildil), kuidas me Eestis seni nii pikalt vastu pidasime, et
katk alles sel suvel kodusigadeni
jõudis, kohal oli tõbi ju septembris 2014?
Lätis ja Leedus oli kodusigadel katkukoldeid ka rohkem (eelmisel – toim)
suvel. Meile jõudis viirus septembris.
Senine koostöö keskkonnaameti ja
jahimeestega hoidis ligi aasta katku
väga piiratud aladel, aga muutunud
olukord võib tingida seniste praktikate ümbervaatamise. Metssigade
arvukust tuleb igal juhul piirata —
mida suurem on populatsioon, seda
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tihedamad on kontaktid ja seda suurem on võimalus viiruse levikuks.
Kõige pikemaaegne kogemus on
Euroopasse jõudnud SAK-viirusega
venelastel, kus see on juba alates
2008. aastast. Nendegi dünaamika
näitas suuri puhanguid juulis. Metssead liiguvad siis valmivatesse viljapõldudesse ning seega farmide lähikonda. Ka on alanud seene- ja marjaaeg ning inimesi liigub metsas kordi
rohkem kui talvel.
Mis on prognoos Eestile katku üle
elanud riikide näitel minevikust?
Hispaanias ja Portugalis püsis vii-
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rus metssigade populatsioonis ligi 20
aastat! Meie arengud sõltuvad eelkõige metssigade arvukusest.
Veterinaaramet ja põllumajandusministeerium soovitavad pärast
metsaskäiku jalanõud puhastada.
Kuidas haigus ühest metsast teise
jõuab?
Eelkõige metssigadega, kindlasti on
võimalik aga ka mehhaaniline levik
metsatehnikaga ning ka jalatsite ja
riietega.
Kas seapidamise reeglid lähevad
rangemaks?

ERAKOGU

Mārtiņš Seržants (vasakul) Roheliste rattaretkel: „Me
alustasime katku teavituskampaaniat juba 2011.
aastal ja eelmisel suvel oli see eriti intensiivne.”

Heinakuus levis katk Eestis kulutulena
koduseale – kokku leiti seakatku
viie maakonna sigadelt. Sarnane
nägi välja Läti suvi aasta tagasi.

/
LIIS TREIMANN

Kõigi seapidajate bioohutusnõuded ühtlustatakse
ning lähiajal jõustuv täiendatud määrus keelustab
sigade väljaspidamise, kehtestab farmi tarastamise nõude,
sõltumata sigade arvust, ning teatud lisanõuded söödale ja allapanule (kuumtöötlemata toidud peavad
olema eraldi ladustatud 1 kuu enne
farmi viimist), samuti kirjalik bioohutuskava kõigile seapidajatele. Tarastamise nõue võib osutuda väikestele
seakasvatajatele üle jõu käivaks.
Helen Arusoo

POSTIMEES

Lätis plahvatas katk
aasta varem
„Me mõistame väga hästi, mis teil praegu toimub,”
räägib Mārtiņš Seržants, Läti veterinaarameti spetsialist. „Sama situatsioon oli Lätis eelmisel suvel, kui
katk levis plahvatuslikult kodusigadele. Selle erinevusega, et meil esines katk ainult suhteliselt väikestes majapidamistes. Kokku hävitasime 32 farmis 564
siga.” Seržants ütleb, et katku eemalhoidmiseks on
võti seapidajate käes. „Meie kogemus näitab, et suurimaks riskiteguriks on farmerid, kes ei adu olukorra
tõsidust ja ei viitsi selgetest reeglitest kinni pidada.
Tegelikult saab praktiliselt kõiki riske vältida paari
lihtsa profülaktilise võttega: sigu tuleb sees pidada, et
vältida metsloomadega kontakti, haljassööta ei tohi
anda ja samuti ei tohi anda vedelaid toidujäätmeid.
Peab riideid-saapaid vahetama, tegema näriliste tõrjet
ja looma desobarjääri. Aga me ei saa olla iga jahimehe
ja seapidaja kõrval, et reeglite järgimist valvata!”
Lätis on kodusigadelt katku leitud kahes suures
piirkonnas Latgales ja Valkas, teine piirkond asub
otse Eesti Valga maakonna külje all, aga need piirkonnad on lätlastel pärast esialgset plahvatust ka
nõnda püsima jäänud. Tänavu juulis oli Lätis küll
kaks uut leidu kodusigadel, aga ikka samas piirkonnas. „Mõlema uue juhtumi põhjuseks peetakse asjaolu, et seapidajad andsid loomadele haljassööta —
see on piirangutsoonis erilise keelu all,” kommenteerib Seržants. „Kuigi näib, et Lätis on praegu olukord suhteliselt rahulik, ei ole meie siiski rahulikud –
kodusigade haigestumise oht on endiselt väga kõrge,
see on seotud olukorraga metsas. Sellega, kui palju
on metssigu. Meil on tunne, nagu istuksime püssirohutünnil, igal hetkel võib taas plahvatada. Ja siiski
ütlen, et lahendused on suhteliselt lihtsad. Kui neid
eespool toodud reegleid ja hügieeninõudeid järgida,
siis uusi katkujuhtumeid kodusigadel ei tule, isegi
kui ümberringi katk metsas möllab. Kahjuks on seda
lihtsam kirjutada paberil, kui inimeste teadlikkust
tõsta. Aga nagu keegi ütles: sigade Aafrika katk pole
üksnes veterinaaride mure, see on kogu elanikkonna
vastutusalasse kuuluv ühine asi!
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SÕNUMEID MEILT
16. pärnakuul kinnitas Tartu linnavalitsus konkursi „Eesti kaunis kodu 2015”
tulemused.
Tiitli „Eesti kaunis kodu 2015” omanikud on eramud Eha 25 ja Väike kaar 23
ning Tartu ülikooli botaanikaaed,
Lai 38/40. Tiitli „Tartu kaunis kodu 2015”
pälvisid eramud Kesakanni 1 ja Kuljuse 9,
mõlemad esitatakse ka siseministri tänukirja saajatena Eesti kodukaunistamise
ühendusele. Eripreemia huvitava pinnakattetaimedega aiakujunduse eest sai
eramu Räni 15.
Komisjoni üldhinnangul on konkursil osalenud aiad kõik väga heal tasemel,
sobitudes hästi nii hoone arhitektuuri
kui ka linnaosa miljööga. Mitme kinnistu
puhul tõdeti, et aiakujundaja ehk spetsialisti abi aia planeerimisel on taganud tervikliku ja meeldiva tulemuse.
TÜ botaanikaaeda hinnates rõhutati,
et aial on linna avalike haljasalade seas
suur tähtsus ning peale teadus- ja õppetöö kasutatakse seda väga aktiivselt ka
10

TOOMAS JÜRIADO

Eesti kaunimate kodude hulgas
auhinnati ka TÜ botaanikaaeda

TÜ botaanikaaia samblaaed.

meeldiva puhkekohana. Mõeldud on
ka lastele, kellele on rajatud oma mängunurk. Viimastest suurematest ettevõtmistest võib esile tuua palmihoone
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renoveerimise (2014), samblaaia (2013)
ning maitse- ja ravimtaimede osakonna
avamise (2011).
Tartu linnavalitsus / Loodusajakiri

TOOMAS JÜRIADO

KUHU MINNA
ELAV LÄÄNEMERI
HAAPSALUS
Veel kuni 30. põimukuuni on Haapsalus
Rannarootsi keskuses (aadressil Rannarootsi tee 1, Uuemõisa küla) tasuta
vaatamiseks väljas rändnäitus „Elav
Läänemeri”, mis räägib Läänemere
minevikust, olevikust ja esitab võimalikke tulevikustsenaariume.

VIUSID VAATLEMA
Pühapäevane kultuuri- ja linnuretk on jõudnud Lahepera linnutorni ja binoklite
vaatevälja on ilmunud aasta lind hiireviu.

Linnuhuviliste
19. suvine kohtumine
Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) avatud
suvepäevad olid tavapäraselt pärnakuu
viimasel nädalavahetusel, sel aastal Tartumaal Alatskivil. Esimesed EOÜ suvepäevad leidsid aset Põlvamaal 1997. aastal,
seega kohtuti tänavu juba üheksateistkümnendat korda.
Programm keskendus seekord röövlindudele – aasta lindki on tänavu ju nende
seast – ning Peipsi elustikule ja inimestele. Ettekannetes tehti muidugi juttu selle
kandi linnustikust, aga ka ekspeditsioonidest teisele poole Peipsit ning Peipsiääre omapärasest rahvakillust vanausulistest. Toimusid röövlinnu ning linnupesade
ja pesakaardi täitmise töötoad. Rohketele kokkutulekule tulnud lastele pakkusid
samal ajal tegevusi Peipsi koostöökeskus
ja Alatskivi looduskeskus. Õhtul mängiti
Urmas Abel juhatusel viimastel aastatel
suure populaarsuse võitnud EOÜ mälumäng ja peeti lõkkeõhtut. Lõkke ääres
kuulutati programmivälise üllatusena välja
järgmise aasta lind – rasvatihane.
Kokkutuleku teise päeva programmis
oli varahommikune linnuõpe algajatele

ja edasijõudnutele, siis käidi kahe bussiga giidide saatel neljatunnisel kultuurija linnuretkel ning rööbiti autodega röövlinnumeeste juhendatud röövlinnuretkel,
lapsed said samas Varnjas tutvuda piirivalvetööga, käia paadisõidul ja vaadelda
linde. Lõunasöögile järgnes võimeteproov:
kutsemeisterlikkuse võistlus algajatele
ja edasijõudnud linnutundjate. Kui edasijõudnute võitja, vahetult enne suvepäevi
EOÜ nõukogu esimeheks valitud Margus
Otsa ülekaal oli üsna suur, siis seda tihedam oli algajate konkurents: alles lisaküsimuste järel kuulutati võitjaks Natali Hanni.
Teise ja kolmanda koha said tugevamas
rühmas Kaarel Võhandu ja Eedi Lelov ning
algajatest Jüri Kõiv ja Helen Pikkat.
Registreerimisraamatusse pani ennast
seekord kirja rekordarv osalejaid: 202.
Suvepäevad on kõigile avatud, seepärast
on iseloomulik, et EOÜ liikmeid oli osalejate seas mõneti alla poole, 88. Ka tasub
kindlasti mainida, et need kokkusaamised
on muutunud tõelisteks perepäevadeks:
sel aastal osales kuni 18aastaseid juba 55.
EOÜ/Loodusajakiri

„Mahepõllumajandusel on kohustus
toime tulla „mürkideta”, nii põllul
kui ka ühiskondlike arvamuste
hulgas. Tasapisi tulebki toime.”

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub üles
kõiki aasta lindusid viusid vaatlema.
Seejuures on väga teretulnud, kui kogu
aasta jooksul tehtud vaatlustest ka
teada antakse. Vaatlusi on kõige lihtsam sisestada aasta linnu koduleheküljel http://www.eoy.ee/viu/osale.

AEGVIITU RAVIMTAIMI
ÕPPIMA
5. sügiskuul toimub Harjumaal RMK
Aegviidu looduskeskuses ravimtaimepäev „Metsast potti ja sahvrisse”, mille
käigus tutvustatakse erinevaid Eestis
kasvavaid taimi ja nende kasutust. Õpetatakse ka valmistama erinevaid roogasid, hoidiseid, salve ja tinktuure!

VAATA, MIDA
LOOMAD SÖÖVAD?
Tallinna loomaaias on võimalik kindlatel aegadel näha, mida osad asukad
süüa saavad. Hallhülgeid söödetakse
iga päev kl 13, veelinde (ronimispüramiidi vastas) kl 10 ja kl 14. Teisipäeviti kl
12 saab näha, millega kostitatakse troopikamajas kärsskala. Kolmapäeviti kl
14 on võimalik näha, millist suupoolist
antakse troopikamajas kollavööt-puukonnale. Neljapäeviti kl 15 saavad huvilised troopikamajas näha, mida söövad
pintšetamariinid.

LOODUSFILMIDE
FESTIVALILE LIHULASSE
Tänavune Matsalu loodusfilmide festival
toimub 16.—20. sügiskuuni. Filme näidatakse nii Lihulas, Haapsalus kui ka Tallinnas loomaaia loodushariduskeskuses.
Täpsemat infot otsi
www.matsalufilm.ee.

Läänemere-sõbraliku talu tiitlit omava
mahetalu Saidafarmi peremees Juhan
Särgava arutleb 14. heinakuu Maalehes
mahepõllumajanduse olemuse üle.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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SÕNUMEID MEILT

LUGEJA PILT

Hääletajad:
kas Tartusse saab?
„Olen juba seitse aastat Järvseljas pilte tegemas käinud, aga TEDA pole veel kohanud. Olen kevaditi jälgi
näinud ja vahel isegi päris värskeid jälgi näinud, aga
kohtunud ma veel polnud. Seekord siis, täiesti ootamatus kohas see juhtus. Abikaasal oli puhkuse esimene
päev ja otsustasime õhtul veel väikese tiiru Järvselga
teha, et linnast välja lülitada ja vaadata, kas ka kedagi
liikumas on. Tee peal arutasime just, et kust kohast
Mets võiks kummagi jaoks peale hakata. Ma polnud
veel kaameratki jõudnud valmis panna, kui umbes
300 m pealt vaatasin läbi asfaldivirvenduse, et kaks
siga on tee peal. Auto peatamise käigus jõudsin natuke ligemale ja hakkasin aru saama, et sead need vist seekord pole ...
Kuigi teiseltpoolt tuli auto, siis teelt äraminekuga neil kiiret polnud. Vaja oli mängida ja aega võtta,
et ringi vaadata. Ka vastu tulnud auto ei tahtnud sellist vaadet rikkuda ja jäi seisma. Vastastikku vaadati üksteist mõniteist sekundit, siis karud lahkusid ja vastutulija, kes neid mõnekümne meetri pealt
nägi, sai tulla meiega oma emotsioone jagama. Oli tore mees, kes ütles, et sõidab seda teed väga tihti,
aga karu pole varem näinud,” kirjeldab juuli haku fototabamuse saamislugu TIIT KÕNNUSSAAR.

KOMMENTEERIB
ULUKIUURIJA
PEEP MÄNNIL:
Need on noored, 1,5 aastased üsna
hiljuti ema juurest lahkunud karud,
kes liiguvad tavaliselt mõnda aega
veel koos. Noortel on kaelused selgelt eristatavad (kõigil karudel pole
üldse heledaid kaeluseid), hiljem
need kaovad või vähemalt tuhmuvad oluliselt. Nende vanusele viitab ka
nende suurus ja see, et nad koos on.
Vanemad loomad liiguvad enamasti
üksikult.

DUS
SAATKE ME ILE FOT OSI D LOO

Mängides saavad linnud
selgemaks
Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on loonud kolm linnumängu,
mida saab mängida nii arvutis kui ka suurema ekraaniga
nutiseadmes.
Mängus „Leia lind!” tuleb kuuest erinevast elupaigast linnud üles leida. Valida on kaks raskustaset ja selle abil on võimalik tundma õppida 138 linnuliiki. Lindude rände mängus saab
15 linnuliigi abil teada, kuhu ja kuidas meie linnud rändavad,
kus on nende talvitusalad ja muid huvitavaid teadmisi rände
kohta. Kolmandas mängus saab harjutada lindude loendamist.
Mängus tuleb hinnata lindude arvu eri tüüpi möödalendavates
parvedes.
Mängud leiab EOÜ kodulehelt www.eoy.ee/mangud. Mängimiseks on soovitatav kasutada oma seadme brauseri kõige
uuemat versiooni. Leitud vigadest ja ettepanekutest palutakse
teada anda aadressil riho.kinks@eoy.ee. Linnumängude loomist
toetas KIK.
EOÜ/Loodusajakiri
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40 ...
...paisu tõkestab senini
lõhede, forellide, meriforellide ja -harjuste
liikumist meie vooluvetes.
Keskkonnaministeerium
eraldas heinakuus vähemalt
kaheteistkümnele paisule
kalapääsude rajamiseks
ühtekokku 3 miljonit eurot.
Keskkonnaministeerium
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BIRDLIFE

/
HUANG QIUSHENG

Ajakirjas Conservation Biology kokku võetud värske uuring toob esile jahmatava
asjaolu: Euraasia kunagi ühe arvukaima
linnuliigi kuldtsiitsitaja (Emberiza aureola)
asurkond on alates 1980. aastast kahanenud 90% ja tema levila on 5000 km
ahenenud.
Kunagi elas kuldtsiitsitaja tohutul alal
Soomest Jaapanini, nüüd on ta kadunud nii
Ida-Euroopast ja Venemaa Euroopa-osast
kui ka suurtelt Lääne- ja Kesk-Siberi aladelt
ning Jaapanist. Üks artikli autoreid Johannes Kamp Münsteri ülikoolist võrdleb seda
katastroofi rändtuvi (Ectopistes migratorius) kadumisega aastal 1914 – tollelegi tiivulisele sai saatuslikuks ülemäärane jaht.
Kui rändtuvi oli üsna kopsakas lind ja
tema massjahtimine 19. sajandil ehk isegi
mõistetav, siis tillukese tsiitsitaja häving
samuti jahi tõttu võib tunduda küll absurdsena, aga on paraku karm tõde. Esmajoones on linnukest ohjeldamatult kütitud
Hiinas. Rändeajal ja talvitudes koguneb
kuldtsiitsitaja hiigelparvedesse ja neid on
lihtne võrguga püüda – selleks, et nad ära
süüa.
Riisilinnu – nii kuldtsiitsitajat Hiinas

Ööbimispaigast püütud kuldtsiitsitajad on suletud kitsukesse puuri.

kutsutakse – arvukuse ränk vähenemine
sundis hiinlasi nende püüki keelama juba
1997. aastal; paraku on teada, et miljoneid
tsiitsitajaid, nagu teisigi tillukesi laululinde,
tapeti Hiinas ja müüdi mustal turul kindlasti veel ka 2013. aastal. Laululindude tarvitamist toiduks seostatakse seejuures
esmajoones majanduskasvuga: üha rohkem inimesi sai sellist „delikatessi” endale
lubada.

Olukord on nii tõsine, et rändliikide
konventsiooni raames on asutud arendama kuldtsiitsitaja asurkonna taastamise rahvusvahelist tegevuskava. BirdLife
Internationali linnukaitse vanemametniku Simba Chani arvates võiks kasu olla
asjaolust, et linnuvaatlused on Hiinas aina
populaarsemad – vaatlejad tuleks nüüd
kaasata linnukaitsetegevusse.
BirdLife International / Loodusajakiri

Šveitsi supermarketid ei
müü enam glüfosaati

Ikka rohkeid (lemmik)loomaelamusi pakkuva portaali üks jahmatava videoga postitus kinnitab: „Pole vaja omada selgroogu,
et olla geenius või meisterlik komödiant”.
Austraalia Victoria muuseumi uurijal Julian Finnil õnnestus
salvestada üks kõige tähelepanuväärsemaid ja samas lõbusamaid näiteid tööriistakasutuse kohta loomariigis. Kaheksa jäsemega loom sõna otseses mõttes kõnnib mööda ookeanipõhja ja
kannab „kaenla all” purunenud kookospähkli pooli, esmapilgul
täiesti sihitult. Aga ei maksa teha ennatlikke järeldusi! See kombitsakandja teab ilmselt väga täpselt, mida ta teeb: mingil
moel on loom taibanud, et kandam sobib suurepäraselt varjepaigaks, kust saaki passida. Niiviisi on kaheksajalg astunud nende väga
väheste loomaliikide vennaskonda, kes
oskavad tööriistu kasutada.
Vaadake võrgupaigast Finni salvestist http://www.whitewolfpack.
com/2015/06/incredible-octopus-behavior-nearly.html ja küllap mõistate, miks
tabas uurijat naeruhoog, mis pole sukeldujale sugugi ohutu.
www.whitewolfpack.com/Loodusajakiri

Portaal http://sustainablepulse.com vahendas 3. pärnakuul
Šveitsi supermarketikettide Coop ja Migros otsust mitte enam
müüa tooteid, mis sisaldavad glüfosaati. Niiviisi otsustati pärast
märtsikuist maailma terviseorganisatsiooni (WHO) raportit, mis
kinnitab, et glüfosaat võib olla inimesele kantserogeenne. Peale
selle anti teada, et glüfosaadi asemele püütakse müügiks leida
teisi, ohutuid herbitsiide.
Coop lõpetas glüfosaadi müügi, hoolimata riikliku põllumajandusameti BLW väitest, et glüfosaati võib müüa, kuna
see ei kujutavat endast inimestele ohtu. Glüfosaati sisaldavad
tooted korjas suve alguses oma riiulitelt ära ka Migros. Enne
Coopi ja Migrose otsust oli glüfosaadi müügist loobumisest teatanud ka Saksamaa jaemüügihiiglane REWE
Group: sakslased kinnitasid lehekuu alguses, et glüfosaat kaob sügiskuust alates 350 Baumarkt DIY poe
riiulitelt.
Glüfosaat on praegu herbitsiididest maailmas esirinnas ja ühtlasi on see üks biotehnoloogiatööstuse
ärimudeli alussambaid, ent pärast WHO hoiatusi on see
mõistagi põhjaliku uurimise all kogu maailmas. Lähemat
teavet leiab näiteks võrgupaigast www.feedtheworld.info.
sustainablepulse.com/Loodusajakiri

WWW.WHITEWOLFPACK.COM

Kaheksajala uskumatu
käitumine

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kuldtsiitsitaja kaob
nagu kunagi rändtuvi

ÜKS PÜHAPAIK

Tartumaal
rüüstati
Unipiha hiit
AHTO KAASIK, AUTORI FOTOD
Kivissaare hiis asub Tartumaal Nõo
valla Unipiha külas. Jooksva aasta lehekuu alguses, ajal, mil linnud kohendasid pesi ja asusid hauduma, juhtus
Kivisaare hiies midagi arusaamatut.
Hiie lõunapoolse osa maaomanik Tava
Mets OÜ otsustas metsa raiuda. Vanemad hiiepuud saeti maha ning nooremad sõtkuti mutta. Metsamasinate raskete rataste all hävis pühapaiga elustik. Säärast hävitustööd pole nähtud
ka majandusmetsa raielankidel.
Pool hiit jäi seekord alles. Laastatud maal tärkavad varsti uued hiiepuud. Mõne aasta pärast näeme seal
võsa ja mõnekümne aasta pärast
metsa. Mõne sajandi pärast on taastunud ka hiie elustik.
Ent kus see rüüstatud Unipiha
asub ja mis selle iidse paiga kohta
pärimus ütleb?
Tartu kesklinnast jääb hiis linnu14

lennult 15 km lõunaedelasse ja TartuVõru maanteel asuvast Tatra orust
3,3 km läände. Üle hiiemäe läheb
Lätiküla-Unipiha kruusatee ning 500
m kaugusel asub Unipiha mõis.
Hiis on paarisaja meetrise läbimõõduga ja mõne meetri kõrgune metsane ja kivine kõrgendik. Vähemalt viimasel sajandil on hiies kasvanud lehtpuud: pärnad, tammed, saared, kased
ja vahtrad. See on endine soosaar, millest mõnikümmend meetrit ida pool
voolab soisel tasandikul oja.
Pühapaika kutsutakse rahvapärimustes Kivisaareks ja Rägavere
hiieks. Hiiemäel on asunud mitmeid
ohvrikivisid. Kõige tähtsamad kombetalitused on toimunud suurima
kivi juures. Hiie kõrval voolavas ojas
on käidud end tervendamas. Hiies
on kohatud vaime. Mitmed inimesed
olevat näinud, kuidas esivanemate

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Teisel suvistepühal lastega
Unipiha hiit külastanud ja
seal segipööratud mudavälja
avastanud noor ema kirjutas
näoraamatus:
„Ja mina seletan ikka oma
poegadele – kallis laps, ära murra
siit oksagi, me oleme hiies ...
Esimesed piibeleheõied puhkevad.
Õhk on toomeõite magususest
paks.
Ainsa säilinud vahtrapuu otsas
keset seda mudavälu laulab
musträstapaar kõrvulukustavalt
kaunist viit.
...elu läheb edasi, eks?”

hinged teevad ohvrikivil tuld, tantsivad ümber kivi ja peavad nõu.
Harrastusarheoloogidest mõisnikud kaevasid hiiemäel asuvat kalmet 19. sajandil lõpul. Kas neid tabasid haigused ja hädad, nagu sellisel
puhul sageli juhtub, pole teada. Leitud sõled, sõrmused, käevõrud ja
paljud muud esemed on nüüd hoiul
Tallinna ülikooli ajalooinstituudi
arheoloogiakogus. Saadud leidude
põhjal on määratud matusekoha
vanuseks ligikaudu 1700 aastat. 1930.
aastatest alates on pühapaik olnud
muinsuskaitse all ja hiiepuud on saanud inimeste rõõmuks sirguda.
Hiie põhjaosas asub muinsuskaitsealune kivikalme ja ohvrikivi. Õigupoolest on ohvrikive seal kaks – üks
kõrge ja ümar, teine lai ja madal.
Laial kivil lebab mõnikümmend
anniks toodud münti.

Igal trükisel on jalajälg.
Tea, mida loed!

Sisesta märgise ID: greenlineprint.com

AASTA LOOM
Praegu võib siin ja seal meie metsades
kohata kummalisi musta-valgekirjusid sigu.
Tegemist on kodu- ja metssea ristanditega.

Kirjud sead
metsas
JAHIMEES JA LOODUSEMEES VAHUR SEPP
16
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Metssiga ja kodusiga on sedavõrd
lähedased sugulased, et ristamisel annavad järglasi. Selliseid kirjusid sigu võib vahel kohata ka Eesti
metsades. Kuidas nii on juhtunud?
Pärast Eesti taasiseseisvumist läks
moodi metssigade kodus kasvatamine. Ajad olid keerulised. Kes tegeles erastamisega, kes otsis muid äraelamise ja toimetuleku viise. Metsseafarmide pidamine tundus olevat
tulus ettevõtmine ning sellega tegeleti paljudes majapidamistes edukalt.
Nagu ikka, juhtus ka äpardusi. Kas
murdis torm puu ja lõhkus sigade aia
või ununes värav lukku panna.
Kui metssea geenid satuvad

Kodusea geenidega hübriidid
võivad muu hulgas ka
tõupuhtast metsseast vähem
inimpelglikud olla.

MATI ROOSSAAR

TARMO SAMMAL

Suvel saavad meil hakkama kõik sead,
talvekülmaga on aga metssiga paremini
kohanenud, tal kasvab tihe aluskarv.

KOMMENTEERIB ZOOLOOG HARRI VALDMANN

Kas hübriidsiga on
metsseale oht?
kodusea farmi, pole häda midagi.
Sellist asja võib nimetada aretustegevuseks. Kodusea geenide sattumine
metsa on aga lubamatu. Kunagi ei või
teada, mis tagajärjed sellega kaasnevad. Senini on inimene end looduse
asjadesse toppides tekitanud ainult
probleeme. Tuleb loota, et mõni lähiaja külm ja lumerohke talv kirjude
sigade osas midagi ette võtab.
Ristandite suhtes võiksid seisukoha võtta ka jahimehed. Õige oleks
kuulutada nad lindpriideks. Sest
palju oleneb meist endist, missugune
saab olema meie metssigade tulevik.
Pealegi, enda järelt koristama peame
ikka ise.

Kõige lihtsam on öelda, et hübriid
pole enam metssiga. Kui me soovime säilitada Eestis metssiga ilma
koduseale omaste tunnusteta, ei
saa looma geneetilist baasi rikkuda.
Austraalias ja Ameerikas elab metsades palju hübriide, nende näitel võime öelda, et siga võib muutuda tõeliseks nuhtluseks. USAs on
ta loom, keda ei jahita, vaid keda
püütakse hävitada, lastes teda helikopteritelt ja üldse kõikvõimalikul
moel ja vahenditega. Kahtlemata
on inimesed selle üle kohati väga
õnnetud.
Kuidas hübriidid on tekkinud?
Hübriide produtseeritakse mitmelgi
põhjusel, peamiselt nende suurema
kaaluiibe tõttu. Nende lihasmassi
juurdekasv on kiirem kui metssigadel. Aedikutes, kus peetakse nii
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kodusigu, hübriide kui metssigu,
loomad omavahel eriti ei seltsi,
moodustades eraldi karju. Ühe võimalusena satuvad hübriidid loodusesse, kui isendid aedikutest plehku
panevad. Ei saa ka välistada teadlikku lahti laskmist — Rootsi kaasaegne metsseapopulatsioon arvatakse olevatki selle tagajärg.
Teise võimalusena satuvad
kodusead ja metssead vabas looduses kokku – teatavasti on kodusigade vabapidamine Euroopa lõunapoolsetes osades üsna tavaline.
Kodusead lastakse lahti, et nad ise
endale toitu otsiksid, ja nii ongi kirjud metssead rohkem levinud lõunapoolsemates riikides. Hübriidide
levikul on muidugi oluline ka asjaolu, et nende vastupidavus külmale kliimale pole ilmselt nii hea
17
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kui metsseal ja ka kiskjatest hoidumise oskus on kindlasti kehvem kui
metsseal.
Hübriidide esinemist Euroopa
metsseapopulatsioonides on seni küllalt vähe uuritud. 2011. aastal tehtud
uuringu põhjal selgus, et vähem kui
5% Euroopa populatsioonidest pärit
isenditest on koduseale iseloomulike
markerite kandjad. Siiski võivad näiteks aedikutest suurema hulga hübriidide lahtipääsemise tõttu esineda
lokaalsed erinevused ja seda peetaksegi kõige suuremaks ohuks.
Peab siiski märkima, et Euroopas,
kus jahindusel on pikad traditsioonid ja kindlakskujunenud põhimõtted, on üheks olulisemaks metssea
majandamise põhimõtteks olnud ära
küttida kõik kodusigade tunnustega
isendid. Seega taolised isendid kütitakse ära esmajärjekorras, vähemasti
esimese põlvkonna isendid.
Kas Eesti metsseapopulatsioonile
võiksid hübriidid kuidagi ohuks olla
või saada?
Arvan, et mitmel põhjusel meil
hübriidid siiski probleemiks ei
kujune.
Esiteks – metssea küttimise intensiivsuse tõttu. Järjest enam on domineerimas varitsus- ja hiilimisjaht,
mis võimaldab loomi rahulikult vaadelda ja selekteerida küttimisele kuuluvaid isendeid ja loomulikult eelistatult küttida mittetüüpilisi loomi.
Teiseks – kliima. Hübriidide karvkate ei ole tõenäoliselt piisav, et kül18

memad perioodid üle elada ja piisav
ei pruugi olla ka nende oskus looduses endale toitu leida. Tõsi, aasta-aastalt on meil intensiivistunud ka metssigade lisasöötmine ja see suurendab
kindlasti ka hübriidide võimalusi ellu
jääda, samuti ei ole põhjust alahinnata selle liigi õppimisvõimet.
Kolmandaks – kiskjad. Metssiga
on Eestis üks põhiline toidus hundile ja hunt on ka võimeline metsseapopulatsiooni arvukust piirama, kui
seda tal lubada teha. Võib eeldada,
et hübriid on hundile siiski kergem saak kui metssiga ja seetõttu on
nende suremus kiskluse läbi suurem
kui nn päris metsseal.
Muidugi on ka maaelanikkond
tervikuna Eestis ju pidevalt vähenenud ja vähenenud on ka väikeste,
omaks tarbeks sigu pidavate talude
arv, mis kahtlemata vähendab ka võimalusi mets- ja kodusigade kontaktideks. Suurtes seakasvatuskompleksides aga puudub võimalus metsseaga
paarituda.
Seetõttu tuleb arvata, et olemasolevates tingimustes mets- ja kodusea
hübriidid looduslikule metsseapopulatsioonile Eestis ohuks ei kujune.
Reaalselt ei ole nad ohtlikuks saanud
ka Euroopa lõunaosa maades, kus
selleks oleksid hoopis paremad tingimused. Juhul kui mingis piirkonnas
ka hübriide on tekkinud, tuleks neid
muidugi eelistatult küttida juba enne
jooksuaja algust, et välistada nende
osalus sigimises.
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KÕIGE LAIEMA
LEVIKUGA SÕRALINE
Metssiga võib kaasajal pidada kõige
laiema geograafilise levikuga sõraliseks ja üheks kõige laiema levikuga
maismaaimetajaks kogu maailmas.
Teda võib leida kõikidelt kontinentidelt, välja arvatud Antarktikast. On
selge, et taolise hiigelsuure leviku
korral leiavad aset mitmesugused
evolutsioonilised protsessid, mis viivad populatsioonide eristumisele nii
morfoloogiliselt kui ka geneetiliselt.
Üheks taoliseks protsessiks on kahtlemata paarumine kodusigadega,
kas siis inimese tahte kohaselt või
ka mingil põhjusel elupaikade kattumise tõttu. Selle tulemusena leidub mitmel pool maailmas populatsioone, mille puhul on raske aru
saada, mis liigiga on tegemist, rääkimata sellest, et metsseal kirjeldati
vahepeal koguni 16 alamliiki.
Liigi Sus scrofa juured arvatakse olevat Kagu-Aasias, kust ta
levis edasi Euroopasse ja Põhja-Aafrikasse. Erinevate uuringute alusel jõudis ta Euroopasse ligikaudu
0,4—1,5 miljonit aastat tagasi. Üldiselt ollakse ühel nõul, et kaasaegse
Euroopa metssea geneetilise struktuuri peamiseks kujundajaks olid
jääajad. Hiljem tulid mängu ka teised tegurid: inimese tegevus, kliimamuutused, kiskjad jne.
Luuleidude põhjal on kindlaks
tehtud, et metsikuid vorme tarvitati toiduks juba vähemalt 40 000
aastat tagasi, kuid metssea kodustamine leidis aset umbes 8000—
10 000 aastat tagasi. Uuematel
andmetel toimus see ilmselt mitmes paigas samal ajal – Türgis või
Iraanis, Euroopas, Indias, ja Hiinas. Mõningatel andmetel on üheks
kodusea esivanemaks ka Sulawesi
saartel elutsev liik Sus celebensis.
Lõplikku selgust selles protsessis
siiski pole ja kahtlane, kas tulebki.
On aga teada, et metssiga on ka
minevikus olnud inimesele väga
tähtis toiduobjekt. Tänapäevaks on
kodusiga igatahes muutunud inimesele kõige olulisemaks lihaloomaks — 2007. aastal moodustas
sealiha kogu maailma lihatoodangust 41% ehk ligi 102 miljardit tonni.

REET SAU

Kirjud sead – kas oht? Kodu- ja metsloomade hübriidid kardavad inimest tavapärasest vähem.
Metsa sattunud hübriidsead võivad samuti käituda teisiti ning olla ka suuremad kahjurid, ehkki
need on tõestamata oletused. Hübriidsead Läänemaal, üles võetud rajakaameraga.

Metsanotsu — tõeline siga

sid saab üles
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Tänavu on huvilistele nõu ja jõuga abiks kompostiljonid ehk Teeme ära
meeskonna poolt algatatud projekti kirglikud koolitajad, kes lahedalt oma
kogemusi jagavad ning vajadusel isegi abivajaja juurde kohale lähevad.
Gunnelile (pildil mustas) tuli appi Liis Truubon.

Gunnel Koba kutsus kompostiljoni omale külla ja
kaevus kompostimisteemasse suisa käte ja hargiga.

Kompostiljonid
tulevad appi
GUNNEL KOBA, MATS KANGURI FOTOD

Need, kes biojäätmeid juba eraldi
koguvad, teavad, kui oluliselt see igakuist prügikonteineri täitumist mõjutab. Majapidamises tekkivast prügist
kolmandiku kuni poole moodustavad biojäätmed, millest enamikku on
võimalik kompostida. Kompostimisprojekti projektijuht Anneli Ohvril
tõdeb turu-uuringu andmetele toetudes, et Eestis on 307 000 perel olemas aed — niisiis head kompostimisvõimalused —, kuid neist kompostivad vähesed. Kui kompostimisvõimalus on olemas, tuleb loodushoidlikum biojäätmete transport ära jätta
ning vastutasuks saada väärtuslikku
mullaparandusainet.

VÄLDI HAISU JA HOIA
NÄRILISED EEMAL
Võib küll öelda, et lõpuks saab kõik
mullaks, küsimus on vaid ajas. Kui
aga tahta lagunemisprotsessi kiirendada ja ebameeldivaid üllatusi vältida, on kasulik kompostimise põhitõed endale selgeks teha. Tiheasustusega alal elades tuleks esmalt uurida
jäätmehoolduseeskirja. Enamasti on
sätestatud, et köögijäätmete kompostikast peab olema kinnine, et takistada
ebameeldiva lõhna levikut ja näriliste
sissepääsu. Kompostiljon Liis Truu20

bon soovitab toidujäätmete kompostikasti seinad seest või väljast vooderdada tiheda metallvõrguga, et hiiredrotid ei hakkaks seda paika oma sööklaks pidama. Haisu vastu aitab komponentide optimaalne vahekord ja piisav
õhustatus rohkem kui kaas. Aga nõue
on nõue. Ilmselt on eeskirjade koostajad juba eos eeldanud, et kompostimisel läheb midagi viltu, sest just sellele
hais viitab. Maamaja kompostihunnikule linnanõuded muidugi ei kehti.

EDUKA KOMPOSTIMISE
PÕHIMÕTTED
Lühidalt öeldes on edukaks kompostimiseks vaja tagada orgaanilisi jäätmeid lagundavatele organismidele
soodne keskkond ehk parasjagu mitmekesist toitu, õhku, soojust ning
vett. Mikroorganismidele, nii nagu
inimestelegi on vaja tasakaalustatud toidulauda — silmaga nähtamatud abilised töötavad kõige tõhusamalt, kui nad saavad parajas vahekorras süsiniku- ja lämmastikurikast
toitu. Üldistatult võib öelda, et pruun
materjal on süsinikurikas ja roheline
lämmastikurikas, aga puhtalt värvist
ei saa siiski lähtuda. Nii näiteks liigituvad toidujäätmed, sealhulgas kohvipaks ja pruuniks tõmbunud banaa-
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nikoored ning paar päeva kuivanud
ning pruunikaks muutunud rohuniide lämmastikurikkaks materjaliks.
Maaülikooli professor Mait Kriipsalu
täpsustab, et rohu süsiniku—lämmastiku suhe muutub aja jooksul — mida
sügise poole, seda rohkem süsinikku
see sisaldab, suvel niidetud ja kergelt kuivanud rohi on lihtsalt väiksema niisusesisaldusega. Süsinikku
on ülekaalus langenud puulehtedes,
saepurus, kuivanud okstes, turbas,
põhus, paberis, männiokastes. Kompostiljonid kiidavad ja soovitavad julgelt pruuniks komponendiks kasutada veel munakarpe ja kasutatud
majapidamispaberit, kui see pole just
rasvast läbiimbunud.
Hea oleks, kui kompostikasti pandaks kihiti või segatult kaks osa lämmastikurikast ja üks osa süsinikurikast toorainet, aga võib ka mõlemaid
ühepaksuste kihtidena panna, eriti
kui sügisesi kuivi lehti kasutada, mis
annavad mahuliselt palju välja. Kompostiljonid lihtsustamise ja hea meeldejätvuse tõttu soovitavadki pruuni
ja rohelist osa võrdselt panna. Toidu-

Köögijäätmeid saab edukalt kompostida ka toas usside kaasabil, kuid
suuremate koguste jaoks on tarvis õues kompostimisnurk sisse seada.

jäätmeid tekib majapidamises aastaringselt, kuid süsinikurikast materjali pole alati käepärast võtta. Kui
kuiva pruuni osa ei ole piisavalt,
vajuvad kõrge niiskusesisaldusega
lämmastikurikkad jäätmed kompostikastis kiiresti kokku, õhku on vähe ja
niiskust liiga palju ning lagunemise
asemel tekib mädanemine ja hais.
Professor Kriipsalu soovitab erinevate komponentide tasakaalu pärast
liigselt mitte muretseda ja hoopis
segada oma komposti tihemini. Tema
sõnul on segamine vaat et kõige
olulisemgi. Iga kord, kui komposti
midagi lisatakse, tuleks seda natuke
liigutada, et õhk liiguks ja uus osa
saaks vajalike mikroorganismidega
kontakti. Välismaal müüakse aianduspoodides isegi spetsiaalseid kom-

posti õhustamise tööriistu, mis näevad välja nagu kapsarauad. Oluline
on toidujäätmed kuiva kihiga katta,
et kärbsed ei pääseks sinna munema
ja närilistel oleks vähem ahvatlusi.
Toidujäätmete vahele võib puistada
turvast, kuiva saepuru, puiduhaket,
need seovad niiskust ja annavad
vajaliku süsinikuosa juurde. Kaval
on varuda sügisel kuivi lehti, hoida
neid kuivas suletud nõus ja kasutada neid jao pärast kuivaks süsinikurikkaks vahekihiks. Kui majapidamises on oksapurustaja, võiks purustatud oksi samuti hoida ja kasutada.
Kui purustajat ei ole, tuleks oksad
lühikesteks juppideks teha. Kompostiljon Liisiga erinevate kompostikastide sisu ja olukorda uurides selgus,
et on praktiliselt võimatu segada sellist komposti, kuhu on visatud pikki,
ehkki peeneid oksi. Tõsisemat läbikaevamist tasub ette võtta 1—2 korda
aastas. Poolvalminud kompost tuleks
ümber laduda teise kasti järelküpsema. Kolme kasti süsteem on kompostiljonide sõnul kõige parem, sest
siis saab mugavalt komposti ühest
kastist teise tõsta ja on ruumi ka uute
jäätmete kompostimiseks.

KUUM JA KÜLM KOMPOSTIMINE
Igasugusel lagunemisel eraldub soojus, kuid temperatuur varieerub sõltuvalt komposti lisatud komponentidest, kasti või hunniku suurusest
ning täitumise ajast. Kui korraga
laduda optimaalses vahekorras erinevaid osiseid vähemalt 1 m 3 suu-

Soovitus: kompostiljonid soovitavad julgelt
pruuniks komponendiks kasutada ka
munakarpe ja kasutatud majapidamispaberit,
kui see pole just rasvast läbiimbunud.

rusesse kuhja või kasti ja katta see
kinni, käib seal temperatuur mõne
aja pärast 60 kraadi juures ära. Üldiselt ei soovitata seemnetega umbrohtusid komposti visata, kuna need
püsivad seal idanemisvõimelisena.
Kui kasutada kuumkompostimismeetodit ja seda komposti ka segada, nii
et äärmised osad satuksid keskele,
kus temperatuur küünib kõige kõrgemale, on suur tõenäosus, et umbrohuseemned siiski hävivad. Kui
kasti täita aegamisi nii nagu jäätmeid
tekib, toimub lagunemisprotsess aeglasemalt, seal ei kerki temperatuur
piisavalt kõrgele, et seemned idanemisvõimelisuse kaotaksid. Nii olen
ma tihti leidnud lillepeenrast väikseid paprika- ja kõrvitsataimi, mis
kompostist tulnud seemnetest on
kasvama läinud. Mõlemal meetodil
on oma eelised ja puudused — ühekorraga kasti täis ladudes saab kiiremini valmiskomposti kätte, pikema
aja jooksul täites aga peab vähem
planeerima ja materjali varuma.

KEERUKAD JÄÄTMED
On seisukohti, et kõiksugu aia- ja
köögijäätmeid võib mõistlikus koguses komposti panna. Siiski on komponente, mida võiks vältida. Kompostiljonid soovitavad mitte panna
liha- ja piimatooteid komposti, kuna
need meelitavad ligi närilisi ja kipuvad roiskuma. Kui neid panna, siis
võimalikult keskele ja kindlasti kinni
katta. Tasub teada, et rasv ja tuhk
pidurdavad kompostimisprotsessi.
Mait Kriipsalu soovitab tuhka lisada
hoopis valmiskompostile. Nii saab
tõsta taimetoitainete sisaldust kõrgemaks. Erinevaid arvamusi on veel
männiokaste suhtes, neid peljatakse
kompostida. „Mis siin männiokastest
rääkida - isegi niidetud muru aetakse
prügikotti,”— kommenteerib bioloo-
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Rusikareegel: roheline ja pruun
Roheliseks (lämmastik) ja pruuniks (süsinik) kompostiks jagamine aitab
meeles pidada, mida on vaja edukaks kompostimiseks ette võtta – rohelise ja
pruuni kihte tuleb laduda vaheldumisi (võrdselt või üks kahele). Kompostitavate jääkide värv küll ei kattu alati pruuni-rohelise jaotusega – näiteks kohvipaks liigitub roheliseks ehk lämmastikurikkaks ja puulehed jällegi pruuniks
ehk süsinikurikkaks kompostiks – aga sellest pole midagi, sel on oma loogika
ja üldiselt värvijaotus siiski kehtib.
ROHELINE
Lämmastikurikas (N)

PRUUN
Süsinikurikas (C)
Saepuru

Toidujäätmed
(sh kohvipaks)

Kuivad oksad
(lisada tükeldatult)
Mahalangenud
puulehed

Rohuniide
Roheline aiapraht
Poolkõdunenud
kompost

Paber ja papp
(nt munakarbid)
Põhk

Köögiviljapealsed
Mereadru

Turvas
Kuuse- ja männiokkad (pruunid)

Uriin ja fekaalid
(nt hamstri allapanu)
giharidusega põline nõmmekas Tõnu
Ploompuu. Talle on vastumeelt kevaditi Nõmme tänavatele ilmuvad kotivirnad. „Minu jaoks on nende hulk
inimeste vaimuvaesuse näitaja,”—
ütleb ta veendunud loodushoidliku elukorralduse pooldajana. Tema
kogemuste kohaselt lagunevad männiokkad laisa ehk ilma erilise hooleta kompostimise korral 3—5 aastaga, kastes läheb kiiremini ja segades ning muid aiajäätmeid lisades
saab kahe aastaga sõreda komposti.
Et okkad kiiremini laguneksid, soovitavad Ameerika ja Inglismaa entusiastlikud aiapidajad neist paar korda
muruniidukiga üle sõita.
Veel on levinud seisukoht, et
männiokkad muudavad komposti
happeliseks, mistõttu see ei sobi
neturaalset mulda vajavate taimede
kasvatamiseks. Männiokkad on küll
happelised, kuid maha langedes ja
maapinnal seistes muutuvad nad
järjest neutraalsemaks, lõpuks, kui
kompostis elavad lagundajad on oma
töö ära teinud, ei pea liiga madala
pH pärast muretsema. Oma kodukomposti peal indikaatorribaga tehtud test kinnitas neid andmeid —
komposti, kuhu on igal aastal sattunud omajagu männiokkaid, pH jäi
6 ja 7 vahele. Need pole küll labo22

ratoorsed andmed, ent annavad
kindluse, et valmis kompost ei ole
happeline.

VALMIS KOMPOST
LÕHNAB HÄSTI
Valmis kompost on meeldivalt mulla
järele lõhnav, tumepruun ja sõmer.
Kui kompost lõhnab ammoniaagi
järele, on keerates aurav ja sees on
palju lagunemata tükke, tuleb see
teise kasti ümber tõsta ja lasta järelvalmida. Kindluse mõttes võib teha
ka kressi-testi — täita väike pott kompostiga ja külvata sinna mõned kressiseemned. Kui idanevus on hea ja taimed elujõulised ning valge juurega,
on kompost kasutamiseks valmis,
RAHVUSVAHELINE
MULLA-AASTA
2015. aasta on kuulutatud rahvusvaheliseks mulla-aastaks, mis aitab teadvustada muldade olulisust ja nende hea
tervise säilitamise vajalikkust. Koduaia
mullastruktuurile ja -elustikule mõjub
väga hästi omatehtud kompost ning
mis oleks mulla-aasta tähistamiseks
parim moodus, kui mitte oma kompostimisalaste teadmiste täiendamine ja
praktikas rakendamine kompostiljonide abil! Vaata www.kompostiljon.ee.
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Hais ja/või hallitus
Liigne niiskus ja vähene õhustatus tekitab haisu ja/või hallitust. Lisa juurde süsinikurikast osa
ja sega. Kata toidujäätmed alati kuiva kihiga.

Kärbsed
Sega pealmine osa sügavamale.
Kata toidujäätmed alati kuiva
kihiga.

Sipelgad
Kompost on liiga kuiv. Sipelgad
ei armasta niiskeid paiku. Kasta
komposti ja sega!

Närilised
Väldi piima- ja lihatoodete lisamist komposti. Vooderda kompostikast tiheda võrguga ja hoia
kast suletuna.

Lagunemine on liiga
aeglane või peatunud
Sega kompost läbi või lao ümber teise kasti ning lisa kihiti juurde lämmastikurikast osa. Kasta vajadusel.
Mida väiksemad tükid, seda kiirem on lagunemine. Kata kompostikast või hunnik
õhku läbilaskva kattega, et soojus pinnalt
ei eralduks.
Talveks soojusta kast näiteks põhupakkide
või penoplastiga.

kuid kui idanevus on halb ja tärganud taimed kipuvad kollakad olema ja
juured pruunikad, peab veel ootama.
Teine võimalus on panna peotäis
komposti purki, sulgeda kaas ning
nuusutada sisu nädala pärast. Kui see
ei lõhna meeldivalt mulla järele, pole
kompost veel valmis. Aastateks ei
maksa komposti seisma jätta, sest aja
jooksul taimetoitained leostuvad.
Kompost sisaldab kõiki peamisi taimetoitaineid ja mikroelemente, väetusained vabanevad kompostist aegamisi ning iga-aastaseks väetamiseks
ei ole vajadust, vaid lämmastikku on
vaja juurde anda. Komposti saab kasutada kõikjal nii haljastuses kui ka põllumaal mullastruktuuri parandaja ja
väetisena, mis erinevalt poest ostetud mineraalväetistest mõjub mullaelustikule hästi ja aitab taimedel jagu
saada mullas levivatest haigustekitajatest. Taimede väetusvajadus on erinev, seda tuleb komposti kasutamisel
arvestada. Jäätmete Taaskasutusklastri
andmeil piisab köögiviljadele 1—3 liitrist ruutmeetri kohta, kuid ilutaimede
mulda segada komposti 8—15 l/m3.
Kompostimine on huvitav, nõuab
loomingulist lähenemist ja ise erinevate meetodite järele proovimist.
„Teeme ise puhast mulda,” nagu
ütlevad kompostiljonid!

Eesti Vabariik tahab oma 100. sünnipäevaks
valida rahvusmaastikke ja Pühajärv soovib
kindlalt nende hulka kandideerida.

Vaade
Kloostrisaarele,
mida kohalik rahvas
on ka Kuuse- ja
Sõõriksaareks
kutsunud.

PÜHAJÄRV –

MEIE IDEAAL- JA RAHVUSMAASTIK?
JUHANI PÜTTSEPP, INGMAR MUUSIKUSE FOTOD
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Fr. Mihkelson avaldab Noor-Eesti II
albumis 1907. aastal jutu „Jumala
Saar”. Seda illustreerib reproduktsioon Haljala kihelkonnas sündinud ja ühel ajal Köleriga Peterburi akadeemias õppinud Karl Maybachi (1833—1889) maalist „Pühajärve
kallas”.
Kunstiteadlane Voldemar Vaga
on kirjutanud, et selle meie vanema
põlve kunstniku produktsiooni võiks
jagada kahte gruppi: romantilised
ideaalmaastikud ja realistliku kallakuga peisaažid. Vaga peab „Pühajärve kallast” üheks paremaks Maybachi tööks ja hindab seda realistlikuks maastikuks, mis annab tunnistust kunstniku süvendatud loodusvaatluse võimest.
Kas siiski pole see taies samas
ka üpris romantiline pilt? Või ongi
Pühajärv ise tegelikult selline –
ongi unenäoline ideaalmaastik, mis
nüüd kandideerib kindlasti meie
rahvusmaastikuks?

Ja mitte ainult kunstnikke ei
ole Pühajärv kütkestanud, vaid ka
kirjanikke.
Kirjutab Jumala saare autor, aga
mitte enam Fr. Michelsoni, vaid juba
Friedebert Tuglase nime all 1915. aastal ilmunud romaani Felix Ormusson esimesel leheküljel: „Päikese kiired langevad lüngi sinendavale järvele. Nagu emailitud liud lamab see
haljaste küngaste vahel. Ta keskel
liigub aeglaselt ümara pilve pilt ja
muudab tähelepanemata kuju. See
on nagu muistne klaasmaal, heledate
ja puhaste värvidega, kauniste ja
karskete joontega. See on kui sügav
ja käsitamatu sümbol, mille taga elu

PEIDAB ELU SUURT TÕDE
Karl Ludvig Maybach suvitas 1887.
aastal Pühajärve mõisas ja oli järve
esimesi maalijaid. Kui palju neid
on järgnenud! Konrad Mägi, Villem
Ormisson, Johannes Uiga, kui vaid
mõnesid nimetada.
24
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Vaade järvele
Nuustaku pubi
terrassilt ehk
Kolga poolt.

Kunstnik Karl
Maybachil valmis
19. sajandi lõpul
maal „Pühajärve
kallas”.

Pühajärve sõjatamm, võimsa raudvitsaga
parandatud, püüab ikka mööduja pilku.

deng Tõnn, fotograaf Ingmar ja kirjamees Juhani. Alustame puhkekodu
juurest, suunaga vastupäeva, liigume
Sihva poole.
Esimeses vastutulijas, keda kohtame, tunneme ära ühe meie tubli
naiskoondislase – rulluiskudel tuhisemas järve piiravale kergliiklus- ehk
sporditeele. Sportlikud kujud, jooksjad, jalgratturid, rulluisutajad, laagrilapsed annavadki järve ääres tooni.
Armunud sõidavad kergliiklusteel
jalgratastel, käest kinni, pilk teineteisele suunatud, justkui tsirkuses.
Olgu kohe etteruttavalt märgitud,
et me ei kohta oma teekonnal ainsatki kunstnikku molberti taga ultramariinvärvist pintslit suunamas ega
ainsatki poetessi, kes lumivalge suvekübara alt pilku muinasjutulisele järvele suunates salme justkui muuseas oma lillelisse märkmikku üles
tähendaks.
suured tõed peituvad. Ons see kodumaa – ega mitte Vahemere kallas?
Need ultramariinsed metsad, punaõhetavad künkad ja violetsed veed?”
On hästi teada, et Tuglasel oli
Felix Ormussoni peatükke vermides
silma ees Pühajärv, mis paistis Saare
talu katusekambri aknast. Tsiteerides Jaan Eilartit, raamatust „Looduse õpperajad” (1986): „Saare talu
suved on saanud osaks meie kultuuriloost. Kõige lühemalt on see fakt
kirja pandud suvitusmajaks ehitatud eluhoone katusekambri aknaorvas: „Siin on elanud: Marie Under,
Arthur Adson, Friedebert Tuglas,
August Gailit, Johannes Semper, Hen-

rik Visnapuu, August Alle, Konrad
Mägi, Ado Vabbe 1918—1925. /---/ Tuglas käis seal juba 1904. aastal.”

PIGEM SPORTLASED
KUI KUNSTNIKUD
Ajakirja Eesti Loodus 1974. aasta 7.
numbris kirjeldas Jaan Eilart Pühajärve looduse õpperada, mis kulgeb ümber järve. „Raja miinimumvariant on umbes 8 km, kõigi 33 punkti
asjalikumaks vaatamiseks tuleks aga
kõndida üles-alla 13 km.”
Meie asume selle teekonna täpsemaks mõõtmiseks GPSiga varustatult
teele 24. juuli hommikul aastal 2015:
entomoloog Mati, loodusturismitu-

HOBUNE POLE MASIN
Sõjatamm oma samblikustunud
mälestusmärgiga viib meid tenniseväljakutelt kostvate pallilöökide juurest siiski kohe tagasi möödunud aegadesse, hoopis teist eesmärki teeninud löökide juurde. 1841.
aastal andsid sõdurid ja kasakakomando „läbi lippo” 30 mehele sealsamas tamme lähistel igale 500 hoopi.
Mehed olid protsessinud selle vastu,
et mõisnik sundis kasutama nende
nälginud hobuste suutlikkust ületavaid raudatru ja -äkkeid.
Murrumetsa järveäärsetel radadel
liikudes hakkab heas mõttes silma
puhkekohtade, lõkkepaikade hea-

Vanemaid ülesvõtteid Pühajärve kooli kivikandmistraditsioonist.
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kord. Angunina peatuspaigas proovivad Mati ja Ingmar puulõhkumisseadeldisega tuletegemiseks valmisseatud pakke poolitada – õnnestunult.
Otepää loodusvaht, matkaraja
eest hoolitsev Jüri Ketner kiidab ka
radade kasutajat, kelleks on tema
hinnangul ikka sportlikumad inimesed, matkajad. Mitte röövpüüdjad ja salakütid – nagu mõnes teises, vähem tsiviliseeritud paigas ette
tuleb.
Pärast Murru metsa kaugeneme järvest ja liigume kergliiklusteel hoogsalt Sihva suunas, ületame
Väike-Emajõe selgeveelise alguse,
kuni järv mõne kilomeetri järel taas
paistma hakkab. Kes ei tea, see võib
Sihva-poolset saartega liigendatud
soppi eraldi järveks pidada. Aga ei,
see on ikka seesama Pühajärv – suurust sel ikkagi ju üle 250 hektari.
Leiame teel põraka rööviku, kes
kindlasti tänaks meid, kui ta eesti
keelt kõneleks, päästmise eest. Mati
Martin määrab eluka mitte väga
sagedaseks kasekirilaseks.

KIVI JÄRVE, KIVI KALDALE
Sihva Koolirannas läheb Ingmar julgelt ujuma – ja karta pole tõesti
midagi. Järveuurija Reet Laugaste
märgib, et sinivetikarikas on Pühajärv küll alati olnud, aga ta on siiski
hea suplusjärv.
Teise Ingmari, Eesti Maaülikooli
limnoloogiakeskuse professori Ingmar Oti sõnul ei ole Pühajärve seisund väga hull.
Euroopa standardite järgi saab
järveseisundile südamerahuga isegi
„hea” hindeks panna. Pikaajalisi
negatiivseid trende pole täheldatud.
Koolirannaga seostub õige eriline traditsioon – kiviuputus – mille
algatas 1953. aastal Pühajärve kooli
humoorikas kehalise kasvatuse ja
inglise keele õpetaja Ilmar Palmet.
Kevadisel tutipäeval tassivad lõpetajad nimelt piduliku rongkäigu korras,
laulu saatel Kooliranda kanderaami
abil piraka kivi ja heidavad selle seal
vette.
Vähe sellest, järgmise aasta lõpetajad peavad sealsamas kivi veest
üles otsima ja kooli juurde tagasi tassima. Mida sa hing veel oskad ihaldada? Mõnel aastal pole vette visatud
kivi üles leitud.
Me kohtame õnneks ikka veel
püsiva Pühajärve kooli 1. klassi õpi26

Saare talu
perenaine Ruth
Laos 1924.
aastal valminud
Pühajärvemaaliga,
mille autoriks
V. Rätsep.

Pühajärve kooli
1. klassi õpilane
Kerret Robin
Rebane ajalooliste
kividega.

last, Sihva poissi Kerret Robin
Rebast, kes tutvustab meile koolimaja juures asuvat kivihunnikut
ja loodab, et seitsme aasta pärast
saab temagi kivi Kooliranda tassida.
St – Pühajärve kool peab selle ajani
püsima.
„Värske õhk, metsi palju, järv ligidal,” loetleb Kerret Robin oma elupaiga teisigi hüvesid.
„Kukeseeni lademetes,” lisab ta
ema Klaarika Vaiknemets ja nimetab
meile ühe naisolümpiavõitja, sprinteri nime, kes igal suvel käib neidsamu võlusid Pühajärvel nautimas.

ET JÄRV PAREMINI PAISTAKS
Sihvalt pöörame Pühajärve tunnetusraja nime kandvale laudteele ja kilomeetrise kõmpimise järel jõuamegi
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Saare tallu, millest loo alguses juttu
oli. Lahke perenaine Ruth Laos kutsub meid sisse, kui teatame huvist
Underi-Visnapuu kirjade vastu, aga
… katusekambris on ta just remonti
hakanud tegema ja aknalauad on
välja vahetatud.
Siiski midagi leiame – läinud
sajandi algupoolest pärinevaid pliiatsikriipseldusi, mis ülistavad järve.
Ruth Laos ei välista, et Saare
kambris taas kunagi mõni kirjanik
või kunstnik suvitama hakkab, kuid
„praegu on küll kõik kohad sportlasi täis”. Perenaine tutvustab meile
paari haruldast järve-teemalist
maali, mis Saarel sündinud. „Vanasti
paistis järv paremini.”
Vajadusest järvekaldaid rohkem
avaratele vaadetele avada kõnelevad

Kasekirilase röövik Sihval.

kuulsat Pühajärve laulu esitavat.
Otsides kuulsat Kolga mäe poolset
järvevaadet, kust paljud Pühajärve
esindusfotod pärit, jõuame Nuustaku
pubisse, kust Ingmar siis päästikule
vajutamiseks korralikult aja maha
võtab.

Armuallikas järve idakaldal, kust Ahto Kaasiku andmetel õnnestub kustumatut
armastust leida neil, kes leedopäeva öösel lättest hõbepeekriga võetud vett
joovad.

teisedki pühajärvelased. Ühte suurt
arenguplaani on aga järve jaoks keeruline teha, sest siinse kandi eripära
on eramaade rohkus.

METSLINNUKESED,
METSUSSIKESED …
Kes Tartu suusamaratonil startinud,
teab hästi kahe jõnksuga Poslovitsa
laskumist pärast Nüpli pikka metsavahet. Esimene tõsisem laskumine
pärast starti ja mõnigi on seal suures
summas külje või käe maha pannud.
Võib-olla kõik maratonisõitjad aga ei
tea, et laskumisest vasakut kätt jäävas Poslovitsa talus punastas Raja
Teele, mängis kannelt Imelik ja pidas
oma kohmaka tänukõne köstrile Kiir:
„Teie meid õpetasite kõigevägevamale lootma, kes kõige eest hoolitseb

ja muret kannab, niihästi metsussikese ... metslinnukese …”. Poslovitsal
sai filmiks Oskar Lutsu „Suvi”.
Põhjuse Poslovitsal pidurdada
annab ka Looduskaitse Seltsi 1974.
aasta kokkutulekul vanale talumajale
kinnitatud mälestustahvel – loodusteadlaste Hendrik Bekkeri ja Aleksander Audova auks, kes seal elades 1918—1919 Pühajärve uurimist
alustasid.

KOHTUMINE IGAVIKUGA
Tagasiteel põikame punase veega
Armuallikale ehk Verilättele, kust
rüübates raua mekki tõesti tunda
saab. „Ümbrus on romantiline küll,”
märgib oma rajakirjelduses Jaan
Eilart. Kujutame ette Leila Millerit järve ääres pingil istuvat ja oma

Viimased kilomeetrid liigume
Pühajärve rannapargis, mis täidetud lastelaagri sädinast. Paadilaenutus töötab täie auruga. Pedagoogid valvavad hoolsalt vette sumavaid
lapsi. Jalgratturid käänutavad rannamändide vahel. Üle kõige püsib Tema
Pühaduse XIV dalai-laama 1991.
aasta 3. oktoobril Pühajärvele antud
õnnistus.
Pühajärve puhkekodu juures selgub GPSi vaadates, et oleme kõndinud 17 kilomeetrit.
„Pühajärv – on pidu sinus eneses,” kirjutab Paul Härmson 1974.
aasta Eesti Looduses. „On kohti, näiteks põlluveer Kolga poolsaare kohal,
kus vaatepilt muutub iga kümne
sammu järel niivõrd, et ahvatleb
tegema uut fotot. Ning sellel ei ole
lõppu, sest hommik ei sarnane keskpäevaga ega õhtuga, suvi sügise ega
talvega. Seisatad ning tundub, nagu
seisataks ka aeg. Mõned kirjanikud
pole niisugustel puhkudel häbenenud rääkida kohtumisest igavikuga.
Siia tahetakse ikka ja jälle tagasi –
juba terve inimigaviku vältel.”
Nii kauniste sõnadega jääb meilgi
üle vaid nõustuda.
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EESTI
LENDORAVAPEALINN
ASUB
IISAKUS
ULVAR KÄÄRT
LEO LÄTTI JOONISTUS

Kas usute, kui keegi
räägib teile, et Eestis on
üks koht, kus sellised
loodusharuldused nagu
kadumisohus lendoravad
elavad oma igapäevast
elu kõrvuti inimestega –
toimetavad autode, teede
ja majade vahel hoovides
otse inimeste silme all?
Ilmselt ikka ei usu küll,
sest loogiline on ju arvata,
et need varjulise eluviisi
poolest ja meie vanade
metsade sümbolliigina
tuntud tegelased hoiduvad
inimesest võimalikult
kaugele, elades kuskil
üksildases põlislaanes.
Ometi on jutt ühest
asulast, kus õhtuse
teejoomise saateks võib
koduaknast lendorava
uhket lennuhüpet näha,
täiesti tõsi. Nimelt saab oma
territooriumil pesitsevate
lendoravatega uhkeldada
Ida-Virumaal suurte
Alutaguse soomassiivide
vahel asuv enam kui 700
elanikuga Iisaku alevik.
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ui Virumaa on Eesti aina
kahaneva arvukusega lendoravate viimne kants, siis Iisakut võib vabalt pidada selle pealinnaks. Lendoravate kodupiirkond
jääb alevi põhjaosa poolitava Tärivere mäe otsa, mis küünib praktiliselt alevi südamesse välja. Mägi on
laiemalt tuntud eeskätt selle otsas
kõrguva ning Alutaguse kandile üht
parimat ülaltvaadet pakkuva vaatetorni poolest. Igal aastal käib
sealt läbi tuhandete kaupa huvilisi. Ent seni pole lendoravad
30
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end suvistest turistide massist ja talvel mäel ristipõiki kulgevatel radadel
suusatajatest häirida lasknud.

HARULDUS OTSE
AVALIKUS RUUMIS
„Olen Iisakus elanud üle neljakümne
aasta ja kogu selle aja on ka lendorav
siin olemas olnud. Senimaani oleme
kõik sõbralikult läbi saanud – ei häiri
tema meid ega meie teda,” tähendab Iisakus elav Koidu Simson, kes on
samas ka riikliku metsaettevõtte RMK
Alutaguse metskonna metsaülem.
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Lendorava suured silmad on mõeldud öiseks eluks.
Päevasel ajal käib ta väljas harva.

Just tänu sellele, et elutee Simsoni
kunagi Iisakule tõi, kuulub ta nende
väheste inimeste hulka, kes on lendoravat oma silmaga näinud ja käega
katsuda saanud. „Tulin Iisaku metskonda tööle 1972. aastal ja siis olid
lendoravad juba mäe peal olemas.
Ma ei tea, kui palju neid seal siis oli,
sest tollal ju neid keegi veel ei uurinud. Aga kord, kui raied mäe peal
veel keelatud polnud, tegime seal
sanitaarraiet. Ühes langetatud puus
juhtus orav sees olema. Uimane loom
toodi karbis meie kontorisse, pärast

viisime ta mäe peale tagasi,” meenutab ta aastakümnete tagust juhtumit.
Nii julgeb Simson ka kinnitada, et
aeg-ajalt matkasellide seas levivatel
juttudel, nagu oleks keegi otse Iisaku
vaatetornist lendoravat näinud,
võibki tõepõhi all olla. „Kui keegi
oskab ja viitsib oodata ja vaadata,
siis vaatetornist võib hea õnne korral
tõesti lendoravat näha, kui nad õhtul
pesaõõnsusest välja tulevad ja ringi
toimetama hakkavad,” osutab ta.
Teada on, et nii mõnedki lendorava pesapuud jäävad suisa Tärivere mäe lääneküljele ning läbi alevi
kulgeva endise Jõhvi–Tartu maantee
äärde. Meisterliuglejatest oravatele
pole maantee mingi liikumistakistus!
Samas jääb üks lendorava-puu
kohaliku rahvamaja lähedusse. Päeval, mil inimesed pidevalt selle alt
läbi kõnnivad, võib lendorav puuõõnsuses rahulikult tukkuda. Hämaruse saabudes võib aga sealt vajadusel ühelt puult teisele liueldes minekut teha.

Enamikule meist, kes on harjunud mõtlema, et lendoravate elupaigad on inimasustusest kaugel ja
nende asukohad laiema avalikkuse
eest kiivalt saladuses hoitud, kõlab
see uskumatuna, et Iisakus elavad
lendoravad päris avalikus ruumis!
Seejuures ei oska kohalik rahvas sellest suuremat numbrit teha,
et nende majade vahel niivõrd prominentsed haruldused elavad. „See
asjaolu ei häiri mitte ühtegi mäe peal
olevat majapidamist, mis lendorava
kaitsetsooni jäävad. Oleme nii kogu
aeg elanud ja elame edasi,” ütleb
Simson.

EI MINGIT IMET: ON
ÕÕNSUSED, ON KA ORAVAD
Kogenud lendoravate uurija Uudo
Timmi jaoks pole lendoravate Iisakus olemises siiski midagi imekspandavat. „Lendoravale on eluks vaja
vanu õõnsustega puid, milliseid asulais ikka leidub, kuna neid seal reeglina kohe maha ei raiuta. Sama keh-
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Lendoravate leviala aina kahaneb
Eelmise aastasaja esimestest kümnenditest alates on lendoravate leviala järjekindlalt üha kokku kuivanud.
Täna leidub lendoravaid veel vaid Virumaa keskosas. Praeguse leviala suurus jätab siiski petliku mulje,
kuna tegelikkuses koosnevad need viimased lendoravatega laigud pisikestest elupaigakillukestest.
Viimaste andmete järgi on keskkonnaregistrisse kantud 110 lendorava elupaika. Seejuures hinnatakse lendoravatele sobilikke vanade õõnsustega haabadega puistute pindala vaid 1–2 ruutkilomeetrile.
Riigi keskkonnastrateegiasse on kirja pandud eesmärk, et Eestis peaks olema vähemalt 60 asustatud
lendorava elupaika. Samas on viimastel aastatel lendoravate elumärke ehk siis kollakaid riisitera mõõtu
pabulaid leitud vähem kui 40 kohast.
TALLINN

Eesti keskmine lendoravate elupaik
Uudo Timmi visandatud lendoravate elupaiga lihtsustatud skeem näitab, et kui emasloomade kodupiirkond on
vähemalt kaheksa hektari suurune, siis isasloomad võivad
toimetada mitme emase territooriumil ehk siis kuni 100 hektari suurusel alal.
Nii on isaste
liikumisraadius
ligikaudu kiloSöögipuud
meeter.
Endale kodukohta otsivad
Pesapuud
noored loomad
võivad hajuda
v
Pesapuudeks
kuni kahe kiloku
k
on vanad õõnmeetri kaugum
sustega haasele.
sse
vad, mille tüvesid varjavad
Varjavad kuused
kuused

Lendoravate
asustuse
vähenemine
2014
2005
1995
1955
1930

Paide

Haapsalu

Pärnu

Kuressaare

ASULA

METS
PÕLD
JÕGI

Pesapaigaks sobiv metsaosa
alates
8 ha

Emaslooma kodupiirkond

kuni
100 ha

Isaslooma kodupiirkond
METS

Lageraielangid ja madalad
noorendikud
Võimalikud liikumisteed
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Lendoravatele liikumiseks
sobilik vähemalt 15 m kõrguste
puudega mets

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Allikad: Uudo Timm, Jaanus Remm

Vilj

Aseri

Kiviõli
Sonda

Rakvere

Kohtla-Järve
Püssi

Jõhvi

Kadrina
Vinni
Pajusti

IDA-VIRUMAA
Tudu

Tamsalu
Roela

Narva

Iisaku

Väike-Maarja
Rakvere

LÄÄNE-VIRUMAA

Jõhvi

Laekvere

Tudulinna

Simuna

Avinurme

Rakke
Lohusuu

Koeru

e

Sadala

Mustvee

JÕGEVAMAA
Jõgeva
Tartu

jandi

Palamuse

Kallaste

Põltsamaa

Leviala kahanemise taga
on eeskätt lendoravale sobilike vanade metsade
raie. Loomad jätavad pesad maha isegi siis, kui
säästa pesapuu, aga saagida selle ümbert ära
vaenlaste eest varju pakkuvad kuused. Ohtu
kätkevad endas ulatuslikud lageraied ümbritsevates metsades, mille tõttu jäävad orava elupaigametsad liialt väikeseks ja killustatuks.

Võru

Valga

1890. aasta paiku
küündis lendoravate
leviala ligi 5000 km2

Väljasuremine

1960. aasta paiku
oli lendoravate leviala
4700 km2

Zooloog Jaanus Remmi
hiljutine analüüs näitas,
et juhul kui lendoravale
sobilike elupaikade
kahanemine jätkub
senise hooga, võib
juba aastal 2020
liiki Eestis oodata
väljasuremine.

1990. aastaks oli
leviala kahanenud
3180 km2

2015. aastal on lendoravatele sobilike
metsade pindala vaid
umbes 550 km2, seal
hulgas 1–2 km2 jagu
teadaolevaid elupaiku.
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1850

1860

1870
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1900
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1930
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1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

Eelmisel kevadel avanes ka Loodusesõbra rahval — siinkirjutaja ja fotograafi
Matsi näol — võimalus Iisakus lendorava jälgedes käia. Eesmärk oli jälgimisseadme ehk siis raadiomärgisega
kaelustamiseks üks orav kinni püüda ja
samas välja peilida, kus Üloks hüütud
orav ringi toimetab.
Orava püüdmiseks kinnitasime päikeseloojangu eel ühe korrusmaja lähistel metsatukas kasvavas vanas haavas oleva pesaõõnsuse ette spetsiaalse
püünise. Selline isetehtud lendoravalõks on tegelikult üks sügav läbipaistvast plastist anum, mille ühe külje ülemises osas on auk. Lõks tuleb puu otsa
kinnitada nii, et nii pesa- kui ka lõksu
avaused jääksid tihedalt kohakuti. Tööpõhimõte on sel lihtne: päeval pesaõõnsuses samblikust pesas redutanud
orav tuleb pimeduse saabudes hädale
ja toitu otsima ning potsatab pahaaimamatult püünisesse.
Püünis ronimisköite abil puu otsa
turnides üles seatud, läksime Ülot
otsima. Selleks võttis Uudo ühte kätte
raadioantenni ja teises käes lülitas sisse
Ülo kaela ümber pandud raadiomärgiselt signaali inimese kõrvale kuuldavaks tiksumiseks muutva vastuvõtja.
Antenni igasse ilmakaarde pöörates,
leidis ta lühikese ajaga suuna, kust tiksumine valjemini kostus — tähendab,
kuskil seal pidi otsitav olema. Üha valjenev tiksumine juhatas meid peagi
majade vahelt metsaserva. Seal jäime
ühe vanema haava juures seisma. „Ülo
on siin sees,” teatas Uudo rahulolevalt,
antenniga ülespoole sihtides.
Otsustasime looma lahkumist veidi
eemale ootama jääda. Sest mine sa tea,
äkki õnnestub mul seda omamoodi
metsahaldjat üle aastate taas näha ja
Matsil ta koguni pildilegi püüda! Pärast
mitut tundi passimist, nii et kaelad, seljad ja silmad ainitisest arvatava pesaõõnuse augu poole kõõritamisest
kanged, pahvatas Uudo vastuvõtja tiksumist kuulates korraga: „Kurat, orav
on meil juba selja taga!” Ehk siis mingi
ime läbi õnnestus Ülol kolme silmapaari ees endast halli varjugi näitamata
haavast vehkat teha.
Luhtunud vaatluse järel läksime
ülespandud püünist kontrollima. See
oli tühi.
34
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Ülo tegi
ninanipsu

Uudo jälitab Iisaku vahel raadiomärgisega kaelustatud lendoravat Ülo. Ühes
käes on tal raadioantenn ja teises tiksub signaali vastuvõtja.

tib ka Tärivere mäe otsas kasvava
metsa kohta, mida on parkmetsana
hoitud. Oleks seda metsa tavalise
majandusmetsa kombel majandatud,
poleks täna seal ilmselt ka lendoravatele sobilikke õõnsustega puid,” selgitab Timm. „Ehk siis pole vahet, kas
tegu on mõne sooservas asuva vana
haavikuga või asulas kasvava metsatukaga – kui seal on lendoravale
sobilikke õõnsustega puid, siis võivad seal ka oravad sees olla.”
Näiteks Soomes, kus lendorav on
võrreldes Eestiga tunduvalt arvukamalt levinud, elavad Timmile teadaolevalt selle liigi esindajad pealinna
Helsingi suurtes satelliitlinnades
Espoos ja Vantaas.
„Iisakusse kolisid oravad elama,
kui sinna oli tekkinud piisavalt neile
ulualust pakkuvaid õõnsustega puid
ja toitu pakkuvat metsa. Tõenäoliselt
tulid nad Iisakusse Leterma ehk siis
lääne poolt,” tähendab Timm.
Timm ütleb, et tema sai Tärivere mäe otsas elavatest lendoravatest teada 1980. aastatel tollase kohaliku metsaülema Eino Jürmani käest.
Samas 1986. aastal, mil ta üksikasjalikumalt lendoravate uurimisega alustas, polnud oravatest mäe otsas mingit elumärki ning tundus, et loomad
olid sealt kadunud. Kuid 1990. aastate lõpus olid oravad jälle platsis.

OHTLIK ISOLATSIOON
1990. aastate lõpu taasasustamisest
koorub välja üks tänane üldine probleem, mis ühtmoodi nii Iisaku kui
ka paljusid teisi teadaolevaid elupai-
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gakillukesi asustavaid lendoravaid
kummitab. Nimelt pärast viimast
taasasustamist on Iisaku lendoravapopulatsioon Timmi kinnitusel isolatsiooni jäänud, kuna alevi ümbruses on metsad paljuski lagedaks raiutud. Nii on oravate liikumine ühest
elupaigast teise raskendatud või siis
koguni võimatuks muutunud. Liigi
säilimise seisukohast on see aga äärmiselt ohtlik. „Lendoravad on territoriaalsed ehk siis n-ö kodukohatruud loomad. Kui nüüd Iisaku asurkonnaga midagi juhtub — loomad
hukkuvad näiteks mingite haiguste
või kiskjate tõttu –, siis isolatsiooni
tõttu ei saa naaberaladelt hajuvad
noored loomad suure tõenäosusega
seda kohta uuesti asustada, sest mägi
on kui eraldatud saareke,” nendib
Timm.
„Nad istuvad seal kinni nagu
koonduslaagris. Noored oravad võivad tahta sealt välja hajuda või siis
tahab sinna mujalt „värsket verd”
tulla, kuid paraku sisse ega välja
sealt naljalt keegi ei pääse.”
Timmi hinnangul peaks Tärivere
mäe otsas eluruumi jaguma mitme,
ilmselt siis 3—4 või isegi 5 emaslooma
jaoks. Arvestades, et nad on suutnud
seal elada ligikaudu 15 aastat, peaks
seal olema vähemalt kolm lendoravate põlvkonda elanud.
Kuna piirkonnas on raadiomärgiste abil jälgitud lendoravate liikumisi, siis nii mõnelgi kohalikul kui ka
teistel huvilistel on avanenud võimalus koos teadlastega lendoravat vaadelda. Kokku on jälgitud ühtekokku

dama. „Looduskaitselises mõttes ei
tähenda fakt, et lendorav on niivõrd
ohustatud, siiski midagi enamat kui
seda, et nende elupaiga hoidmiseks
on vaja järgida teatud reegleid. Kui
vanad puud seal maha kukuvad, siis
võiks need ära koristada ja tekkinud
häiludesse istutada kuused. Kindlasti tuleks istutatud kuuski ka hooldada — seda selleks, et sarapuuvõsa
ei saaks võimust võtta. Jälgida tuleks
sedagi, et sellistesse kohtadesse ka
haaba tuleks,” osutab Timm. „Ühtlasi
tuleb vaadata ka 65—70 aasta pikkust
puude vanuse tsüklit, et selles metsas oleks pidevalt paraja vanusega
potentsiaalseid õõnsustega puid asemele tulemas. Muud kunsti selle liigi
alles hoidmiseks seal vaja ei olegi.”
Samas, kas lendorava elupaigaks
oleval Tärivere mäel tuleks inimestel
liikumine ära keelata?
„Sellist asja pole veel kusagil tehtud — mitte üheski lendorava elupaigas pole kehtestatud liikumispiirangut. Ainult metsa majandamisel tuleb orava eluvajadustega arvestada,” sõnab Timm.

Uudo kinnitab ühe Iisaku korrusmaja lähistel metsatukas asuva lendorava-puu
pesaõõnsuse ava ette spetsiaalset püügiriista, abiks Loodusesõbra toimetaja
Ulvar. Kätte saadud loomade raadiomärgiste abil jälgimine aitab lendoravate
elult saladuskatet kergitada.

viie lendorava liikumisi. Neist viimast kutsuti Üloks.

TARGALT MAJANDADES SAAB
LENDORAVAMETSA HOIDA
Teisalt ohustab Iisaku lendoravaid
asjaolu, et neile meelepärane õõnsustega puudega mets on Tärivere mäe
otsas kadumas. „See on vana kuusik,
mis kannatab juurepessu all — juured
on mädad ja kuused kukuvad muudkui pikali. Kui ühel päeval kõik need

kuused ja ka vanad haavad ümber
kukuvad, siis peab ka lendorav
siit ära kolima, sest peale tulevas
põõsastikus pole võimalik neil enam
elada,” tähendab Koidu Simson.
Mis siis selle ärahoidmiseks teha
tuleks? Timm tunnistab, et vana
metsa senisel moel hoidmine oleks
tõesti ummiktee. Täpselt nagu ka
see, kui hakata seda metsa tavapärase metsamajandamise loogika
kohaselt ehk siis lageraietega uuen-

TULEMAS ON
MAASTIKUKAITSEALA
Praegu on Tärivere mäe otsas kasvav mets osaliselt kaitse all kaitstava pargina ning vastavad kaitsepiirangud pärinevad juba 1965. aastast. Uudo Timm ütleb lendoravaid
silmas pidades, et sisuliselt tähendab
see, et mingit kaitsekorda seal õieti
polegi. „Kõige rohkem kaitseb täna
seda mäge kohalik elanik oma mõistusega,” tõdeb ta.
Keskkonnaametil on plaanis praeguses segases olukorras peagi selgus
majja saada ning moodustada piirkonda maastikukaitseala. „Iisaku
maastikukaitseala moodustamine
on põhjendatud ning vajalik, kaitsealasse hõlmatakse praegune Iisaku
parkmets ning lendorava elupaik.
2007. aastal tehti Iisaku maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiis, 2010. aastal esitasime keskkonnaministeeriumile maastikukaitseala moodustamise algatamise
ettepaneku,” kirjeldab Keskkonnaameti Viru regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Maret Vildak asjade
seisu. „Maastikukaitseala kaitse-eeskirja koostamine on kavandatud
2015. aasta teise poolde, eelnõu avalik väljapanek toimub 2016. aasta
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RAINAR KURBEL

2X
Loomake tundub kogukam kui ta tegelikult on. Haava tüves oleva koduukse mõõt jääb keskmiselt 3,5 ja 4 cm vahele ja
on leitud ka kitsama sissekäiguga õõnsusi.

esimeses pooles, misjärgselt eeskiri
esitatakse kooskõlastamisteks-kinnitamiseks. Eeldatavalt jõustub eeskiri
2017. aastal.”
Vildak toob välja, et Iisaku maastikukaitseala kaitsekorra kavanda-

misel arvestatakse järgmiste põhimõtetega. „Pesapuud ja neid ümbritsev ala umbes 150 meetri raadiuses piiritletakse sihtkaitsevööndiks,
kus võib lubada koosluste kujundamist vaid liigi elutingimuste säilita-

Lendorav (Pteromys volans) on üks varjatuma eluviisiga imetajaid Eestis, kes inimese silma alla naljalt ei satu. Põhjuseks on tema öine eluviis, väikesed kehamõõtmed, praktiliselt hääletu liikumine ja varjumine puu võradesse ja õõnsustesse.
Lendorav esineb Euroopa Liidu maades vaid Soomes ja Eestis ning on kantud loodusdirektiivi esmatähtsust omavate kaitstavate liikide nimestikku. Kuulub meil rangeima ehk siis looduskaitsealuste liikide I kategooriasse.
Elutseb kogu levila ulatuses küpsetes ja metsamajanduse seisukohalt võttes
üleseisnud sega- või lehtmetsades. Eestis on lendorava pesapuuks olnud vaid õõnsustega haavad, mille vanus on 50 või enam aastat. Nende puudumisel võivad kasutada ka teistes puudes olevaid õõnsusi või oravate risupesi.
Toiduks on suvel kase, paju, haava ja lepa lehed, urvad, aga ka marjad, seemned,
okaspuude võrsed, harvem ka seened, samblikud, roheliste käbide soomused.
Poegib 1—2 korda aastas: esimene pesakond sünnib tavaliselt lehekuu alguses,
teine pärnakuu lõpus või heinakuu alguses. Pesakonnas on 2—6 poega.
ALLIKAS: EESTI ULUKID. LENDORAV JA TEMA KAITSE. UUDO TIMM, EESTI TERIOLOOGIA SELTS
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miseks või parandamiseks. Lubada
võib ka näiteks tormimurru ja tormiheite koristamist, kui see ei kahjusta
lendorava elupaiku ega teisi kaitseväärtusi. Samuti on lubatud ohtlike
puude raie ja tee või teiste rajatise
hooldus. Sihtkaitsevööndile lisandub
puhveralana piiranguvöönd, mille
funktsiooniks on pesapuistu juurdekasv ja tormikindluse suurendamine, ühenduskoridoride ja toitumisalade loomine, kiskluse mõju vähendamine,” kirjeldab ta plaanitava kaitsekorra üksikasju. „Piiranguvööndis võib lubada aegjärkset ja häilraiet
tingimusel, et langi suurus ei ületa 2
hektarit ning kehtestatud on lisatingimused, et tagada elupaigapuistute
pealekasv. Valgustus- ja harvendusraietel tuleb kujundada segapuistu,
kusjuures haava olemasolul on oluline, et haava osakaal jääks vähemalt
15% puistu koosseisust.”

KUI VÄLJAS OLEMINE ON ELUSTIIL

Ferrino Atom 3
Veekindlus: 3000 mm
Kohtade arv: 3
Kaal: 2 kg

KERGE JA MAHUKAS SUVINE KUPPELTELK SELJAKOTIMATKAJALE
- Rebenemiskindlast Ripstop materjalist pealis
- Veekindlast polüestrist põhi
- Teibitud õmblused väliskattel ja põhjal
- Eriti kerged alumiiniumvaiad ja duralumiiniumist kaared
- Ventileeritav sisetelk

MATKaSPORT kauplused:
Tallinn – Ülemiste Keskus, Järve Keskus ja Rocca al Mare Keskus;
Tartu – Lõunakeskus
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
Pärnu – Pärnu Keskus

PILDI SÜND

OGAPEPU
URMAS TARTES
eenemetsas saab pannile korjamise ühendada putukate
pildistamisega. Maast võetud seenekübara alt leiame
ringi liikumas tillukesi punktikesi – hooghännalisi putukaid. Maast korjatud seene
pildistamine on ka valdav
võimalus neile kaameraga
ligi saada. Kasvava seenekübara alla olen kaameraga mahtunud
üksnes erijuhtudel.
Hooghännad on tillukesed, vaid
paari millimeetri pikkused. Nende
pildistamiseks sobib Canoni MP-E 65
makroobjektiiv. Samuti on liikuvate
putukate pildistamiseks vaja lisavalgust, mida saab välklampidelt. Välgud asetasin seenekübara kõrvale
maha pandud ministatiividele. Tehtud pildi pöörasin arvutis pea peale,
et näidata seenekübara all valitsevat
meeleolu. Nii tillukestel putukatel ei
ole tegelikult vahet, kas kõndida seenekübara all või peal.
Pildil kerashooghänd männiriisika kübara all. Pildistatud
17.09.2006 Meenikunno metsades.
Foto võitis loomaportreede
kategoorias II koha konkursil
Looduse Aasta Foto 2008.
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Valdur Kuiv
puudega, mis peavad
riitaladumist ootama,
kuni linavästrik
pojad suureks
kasvatab.
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LOODUSEGA SINA PEAL

METSAVAHT

VALDUR
KUIV
VÕÕRUSTAB LINAVÄSTRIKKE

Valdur Kuiva leitud
metsise sulg.

JUHANI PÜTTSEPP, AUTORI FOTOD, ERAKOGU

Kui kõik vanad metsavahid elaksid
veel oma metsavahikohtadel ja istuksid laupäeva pärastlõunal aidatrepi
peal … Siis võiks loodushuviline rändur ligi astuda ja küsida igasuguseid
küsimusi ümbruskonna loomade-lindude, külainimeste ja nende eluolu
kohta ning küllap ta saaks ka vastuseid, mida ühestki raamatust ei
leiaks …
Paraku muutuvad-kaovad metsavahikohad ja vanad metsavahidki asuvad järjest teele sinna imeilusasse parki või hubasesse kohvikusse aegade lõpus, kus me kõik
jälle kord kokku saame – nagu kõneleb legend.
Mul on olnud küll õnn üht vana
metsavahti tunda ja kuulata tema
lugusid Eesti sisemaale nii iseloomulikust laante ja soode ilmast.

METSA PEIDETUD
MAJA OTSIDES
Valmistusime selleks otsinguks Valduriga mitu kuud, ootasime talve,
õiget päeva. Mõte jooksis seda rada
pidi, et läbikülmunud metsaalusel
oleks ehk kergem astuda.
Sel novembrihommikul aga, kui
Alam-Pedjale teele läksime, piserdas tihedat uduvihma. „Kust seda
paremat ilma ikka võtta,” märkis mu
kaaslane ja teejuht, Aruvälja metsavaht Valdur (Valdor-Erich) Kuiv ja
nentis peagi, et üks tema kummik
laseb vett läbi.
Avastasime Karisto soos mütates männikualuselt väsinud lumelt
mitu põdra magamisaset. Tundus, et
põder polnud eriti valinud, vaid heitnud külili sinna, kus väsimus peale
oli tulnud.

Leidsime ka mõtuse ehk metsise
kõveraid julki. See oli nii meeldejääv,
et pärast ei olegi enam meelest läinud, mismoodi mõtuse asjalikumad
asjatoimetused välja näevad.
Esialgu ei leidnud me soost seda,
mida sinna otsima olime tulnud.
Kulus peaaegu tund, siis hõikas Valdur mind lähemale. See oli maja, või
õigemini maja ase, nii kolm korda
kolm meetrit. Tahutud samblased
tapid, ristpalkhüti kõdunevad jäänused. Keset tihedat soomännikut.
Pärastsõja-aastatel elasid selles
onnis inimesed. Valdur kohtus nendega ettearvamatutel asjaoludel.
1952. aastal jäi Aruvälja metsavahikoht Tartumaal Laeva lähistel tühjaks – keegi venelasest ametimees
oli metsavarguse pärast lahti lastud. „Hullutasid mind niipalju, et ma
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„50 meetri pealt ka ei näinud”. See
soodustaski metsavendade varjumist, kes elasid seal maapealsetes
ahjudega varustatud puitvarjetes.
Nagu vanajumala selja taga, rahulikult, õnnelikult, nagu nad ise hiljem
kõnelesid. Põtru küttides, kala püüdes, mesilasi pidades, isegi hagude
peal kaalikaid ja kapsaid kasvatades,
kedagi ründamata.

metsavahiks hakkasin. Ükski teine
ei tulnud. Puulõikaja teenis siis rohkem kui metsavaht,” kõneles Valdur
ja kummikusse imbuv vesi taandus
kuhugi tagaplaanile.

KARISTO SALADUS
JÄI OMA TEADA
Kes on juhtunud Palupõhja looduskooli Emajõe ülemjooksul, teab, et
Laevast kannab sinna kena kruusatee, 12 kilomeetrit logistamist. 1952.
aastal polnud sellest teest veel jälgegi, oli üksnes kraav, mille serva
mööda sai kuivemal ajal liikuda.
Kevadise üleujutuse ajal võis neis
paigus metsa all sõita paadiga ning
sõidetigi.
Valduril leidus Aruväljal tööd
tublisti, seal kasvas ka natuke kõrgemat metsa, aga muidu soometsad.
Ühtegi raiet seal polnud, jahti ei peetud. Tuli teha uus metsakorraldus.
Koos paarimehega alustas Valdur
kvartalisihtide puhastamist.
„Paarimees, metskonna tööline, oli suitsumees,” jutustas Valdur. „Istume. Järsku kaselatv käis,
vuh, üles. Põtru siis polnud. Vaatasime, paistis kastinurk ja redel. Mesipuu. Siis kuuldus hääl, justkui lükkaks keegi inglise vindile padruneid
sisse. Klõbin. Mõtlesin, kuna siis
pauk käib. Raiusime sihi lõpuni. Siis
tulime tagasi. Poole raba peal mõtlesime: hea, et ellu jäime. Otsustasime,
et üles neid ei anna ja võtame 25 aastat vangistust, kui vaja.”
Valdur niisiis teadis, et metsavennad tema vahtkonnas on, aga ta ei
teadnud, kes ja kus. „Ükskord sügisel
tuli üks naine mulle pimedas vasta.
Ristsaare ringtee ülemises otsas.
Ehmatasin nii, et lendasin jalgrattaga
mauhti kraavi. Pedaal jäi mätta taha
kinni. Jalgratta tuli oli kustunud ja
kõik vait. Tema ei teinud häält, mina
ka ei teinud. Mina läksin allapoole,
tema üles Laeva poole.”
Valdur kõneles nõnda üksikasjalikult, et tundus nagu oleks see
salapärane kohtumine eile õhtul
juhtunud.
Märtsis 1955 saabus siiski päev,
mil Karisto soos varjunud metsavennad punavõimudele kätte langesid.
Üks neist, Teodor Reinhold pidigi
vangistuses veetma päeva pealt 25
aastat.
„Jutt oli, et punkrid olid aerofoto
pealt avastatud, aga ei ole enam kel42

Valdur kooliminekuealise
poisina Puhja laadal.

leltki küsida, kas see oli nii,” sõnas
Valdur tagasiteel.

MÄNNIK PÕLES,
JÄRGMINE KASVAS
Peatusime ühe vanema männi juures, Valdur näitas selle koorel põlemisjälgi ja rääkis, et 1914. aastal
põles Karisto mets puhtaks. 1914! See
on ju metsavendade aegadest ju veel
pea pool sajandit eespool.
Valdur selgitas, et põlemisjäljed on vaid vanade männinässakate
ühes küljes ja et tuul pidi põlengu
ajal edela- või läänetuul olema. „Olevat siis väga kuiv suvi olnud. Suviviljadest olevat konna läbi näinud. Tuld
olevat külanoored kustutama läinud.
Nii paks suits, et hing jäi kinni.”
Põlengualale kasvasid noored
puud. Pärast Teist ilmasõda kerkis Karistosse nii tihe männik, et
METSAVAHT VALDUR KUIV
• Sündis Tartumaal Palupõhjas 22. septembril 1927.
• Õppis Puhja koolis 1936–1942.
• Omandas metsamehe hariduse Luua
koolis, täiendas end Räpinas.
• Töötas Laeva kandis metsavahina
nelikümmend kuus aastat, kaks kuud
ja kolm päeva.
• Jäi ametist koju 1998. aasta
31. detsembril.
• Elab Tartumaal Aruvälja
metsavahikohas.
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SAJANDA PÕDRA PIDU
Valdur sündis Palupõhja külas, kuhu
isapoolne vanaisa asus 20. sajandi
alguses metsatööliseks. Emapoolne
vanaisa Matvei aga pärines Muhust,
tema tuli mandrile kraavi kaevama.
Parema elu ja töö otsinguil saarlased olidki toona need esimesed
maaparandajad-kraavihallid.
Esmaspäeva hommikul läks Matvei moonakotiga metsa ja laupäeval pärastlõunal, kui Puhja kiriku
kell kümne kilomeetri kauguselt töönädala lõppu kuulutas, tuli metsast
välja.
Kas ta hunte ei kartnud, kuidas ta end päikesepõletuse eest kaitses, miks sääsed-parmud teda ära ei
söönud – tahaks 21. sajandi inimene
küsida.
„Veisekiinid, need on suured parmud, elukad, kes munevad lehma
selja peale. Juulis-augustis lehm jookseb kiini, saba seljas, selle kiini pinina
peale,” teadis Valdur kunagise karjapoisina kõnelda Alam-Pedjalt vahelgi
linnarahvast eemale peletanud parmudest. „Kord lehm kõndis Emajõe
vanajões ja mitte kuidagi kätte ei saa.
Pea ja sarved paistsid. Ta ei tahtnud
välja tulla, veisekiinide pärast.”
Kui vanaisa Matveist sai Karussaare metsavaht, kujunes tema peamiseks ülesandeks salaküttidega võitlemine. Salakütid varustasid siis põdralihaga peenemaid restorane. Kord
ajasid ülekaalukad salakütid ühe neile
peale sattunud metsavahi kuuekäistest pika männiridva läbi. Metsavahil kulus siis pool päeva oma ridvaga
metsas puude vahel laveerida, kuni
kodus keegi ta sellest vabastas.
„Suur salakütt oli Jaan Preeks, kes
pidas tsaariajal oma sajanda põdra
tapmise juubelit ja selleks sõbrad
kokku kutsus,” jutustas Valdur Palupõhja tee ääres Ristisaarel elanud
mehest.
Jaan ei saanud hästi jahil liikuda,
sest ta oli ühe jalaga mees, teine jalg

duskool ja sinna toovad bussid küll
aastaringi hulga lapsi ja noori.
Valdur käis ühel suvel siis looduskoolis paadiehitust õpetamas, oma
oskusi edasi andmas. Et kaared võiksid olla soomännist (sitkemad), küljelauad õhemast puust (tõmbavad
tõrva paremini sisse) jne.
Eestvedaja oli Emajõe lodjaselts,
Valduri paremaks käeks paadiehitusel aga Elva koolipoiss Kristo. Paat
valmis nelja päevaga ja sai nimeks
Valli Tõugjas, Emajõe lõheks hüütud
haruldase kala järgi.

Sillaehitus Laeva
jõele 1973.–1974.
aastal. Seda
silda, üle mille
hakkas käima tee
Palupõhja, kutsusid
ehitajad „aknaks
Euroopasse”. Valdur
Kuiv paremalt
esimene.

puujalg. „Siis kaks-kolm päeva
metsas istus ja ootas, kuni põder
ligi tuli ... Need jutud on, mis vanaisa rääkis. Kui vanaisa valetas, valetan mina.”
Põtru võib sel 1972. aastal rajatud Laeva-Palupõhja teel tänapäevalgi kohata. Kui ühel talvel sõidutasin Brüsselist saabunud tütarlast
Selli-Sillaotsa matkarajale, sumpasid
auto eest lumisest kraavist läbi korraga kolm põtra. Belgia tüdruku silmad läksid suureks kui tõllarattad ja
mulle tundus, et need jäid selliseks
ka matkarada läbimisel. Hellitavalt
Eesti roheliseks põrguks kutsutud
võserikud, sookaasikud, rabamaastikud on võõrale sama muljetavaldavad kui nende põliselanikud.

KOOLITEE ÜLE EMAJÕE
Kooli läks Valdur Puhja, selleks tuli
ületada Emajõgi. „Meid oli neli-viis
poissi, koos käisime, parvega. Talvel
sai ka üle jää minna.” Esmaspäeva

hommikul kooli ja
laupäeva lõuna paiku tagasi. Kord
enne jõulusid, kui lapsed koolist
tulid, juhtus olema külm ja tuisune
ilm. Parv veel ei käinud, sest parvevaht Linnu Juuli ei olnud jõudnud
parveteed lahti raiuda. Siis Juuli võttis koormaköie ja sidus selle endale
ümber. Ta otsustas minna Emajõele
proovima, kas jää kannab või mitte.
Lapsed pidid hoidma köie teisest
otsast, et kui Juuli sisse kukub, tõmbavad välja.
Ega Juuli kleenuke olnud, ta oli
pigem priske, ja see jää küll õõtsus,
aga ikka kandis teda. Kui juba teda
kandis, kannab ka lapsi – ja Juuli
lasigi Valduri ja teised poisid üle jää
kodu poole. Kui lapsed teisele kaldale said, läksid juba joostes.
Nüüd pole tarvidust inimesel jää
tugevust ja oma elu proovile panna.
Palupõhja külas elab alaliselt vaid
üks inimene. On aga Palupõhja loo-

Ajakirjanik Helve Laasik kirjutas ajalehes Vooremaa
2014. aasta juulikuus,
et Valdur Kuiv on tõelise metsavahi võrdkuju, kes oskab puidutihumeetrite kõrval
näha ka linde, taimi,
loomi, kalu – loodust
laiemalt. Laeva metskonnas öeldi, et Valdur tunneb oma valdusi
nii hästi, et ta ei pruugi
üldse metsa minnagi.
Ta võis metskonnas laua
tagant tõusmata langi ära
hinnata, sest teadis täpselt, mis seal on.
„Inimene on tema
käsitluses osake loodusest, loodus dikteerib meie
elu ja selle tõsiasjaga peab
arvestama. Valdur oskab
looduses täpselt tähele
panna detaile, mida tavainimene ehk
märgata ei pruugi.”
Olen püüdnud Karisto soomajakese jälgi hiljem mitmeid kordi iseseisvalt üles leida, kuid ebaõnnestunult. Kas on palgijupid päriselt samblasse vajunud? Pigem ei oska kogenematu silm neid üles leida.
Oleme tunde Valduriga ta kodus
Aruväljal Palupõhjast kõnelenud.
Mina looduskaitseühing Kotkas poolt
lähetatud mälestuste kirjapanijana,
tema jutuallikana. Alati oleme rääkinud ka päris tavalistest asjadest:
kalapüügist, koertest, mesilastest.
Viimati tänavu mai lõpus linavästrikust, kes tuleb ikka ühe ja
sama koha peale Valduri õue puuriitade juurde pesitsema. Valdur ei
saagi puid enne riita laduda, kui
linavästrik on oma lapsed suureks
kasvatanud.
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Mis võib juhtida, kui õpilane hakkab otsima kodukandi suurimat
kivi. Ta avastab võib-olla maakonna suurima rändrahnu.

Lüllemäe tüdruk kirjeldas
kodumetsas hiigelkivi
algamaa Lüllemäe
kooli 7. klassi õpilane
Marianne Hannus sai septembris 2014 koolist ülesandeks kirjeldada üht kivi.
Maaülikooli loodusteaduste kooli kursuse „Õpime
loodust märkama ja kirjeldama” raames antud väike
uurimistöö seadis ka mitu tingimust. Nimelt: vali omale kõige
suurem kivi, mida suudad koduümbrusest leida (ja ära võta oma
kiviks killustikku maantee servast, telliskivi või lihvitud servadega
klaasitükki).
Üks õpilane kirjeldas sauna
tagant tiigist leitud vilgukilta. Teine
vana lauda vundamendikivi. Kolmas Rebasemõisas asuvat Peksukivi,
mille peal muiste orjad pidid nüpeldamist kannatama.

HIIGLANE KÄRNA-FERDI MAIL
Marianne leidis oma kivi kilomeetri
kaugusel kodust – Karula vallast Valtina külast Kärna-Ferdi talu lähedusest Kadajamäe kõrvalt lohust. Kivi
asus segametsas, seda ümbritses
päris tihe võsa.
Ülesanne nõudis kivi kirjeldust,
ka seda, millistest osadest, mineraalidest, ta koosneb.
Marianne joonistas kivi paberile
üles viiest küljest ja pildistas seda.
Kõrguseks mõõtis ta umbes kolm
meetrit ja ümbermõõduks rinna kõrguselt ligikaudu viisteist meetrit.
„Ma uurisin kivi ja arvan, et see
koosneb graniidist. Mineraalid on
hallid ja roosad. Mõni kristall on
isegi viiesentimeetrine, kuid enamjaolt on kristallid siiski väikesed,”
kirjutas Marianne oma aruandes.
„Kivi kuskilt pudenevat ei paistnud,
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aga kivist on lahti murdunud suhteliselt suur tükk, mis aastatega libiseb
järjest allapoole.”
Kivi nime Marianne ei teadnud,
seda ei õnnestunud ka eakaid naabreid küsitledes selgitada.
Juhendis oli palutud kirja panna
ka kiviga seotud lugusid. Näiteks: kas
sinu vanaisa armastas selle kivi otsas
jalgu puhata?
Mingeid lugusid või legende
Mariannele kiviga seoses ei selgunud. Peale selle, et metsas asuvat
veel üks väiksem kivi, mis kunagi
olnud ohvrikivi.

SÜNDIS 1850 MILJONIT
AASTAT TAGASI
Marianne varustas oma töö skeemiga ja sai selle eest hindeks „A” ehk
suurepärane. Töid hinnanud õpetaja Kristel Kirsimäe peas, kes on
hariduselt geoloog, lõi aga plinkima
huvituluke.
„Väga tubli! Tundub, et oled avastanud suure rändrahnu,” kirjutas ta
õpilasele vihikusse kommentaariks.
Kristel teadis, et Lõuna-Eestis
pole taolisi hiiglasi kaugeltki jalaga
segada. Ta otsis rändrahnude nimisVALGAMAA SUURIM
RÄNDRAHN?
• Ala-Peetri rändrahn
• Lüllemäelt kolme kilomeetri
kaugusel:
põhjalaiust 57 kraadi 46 minutit
19.0 sekundit;
idapikkust 026 kraadi 25 minutit
3.7 sekundit.
• Esmakirjeldaja: Lüllemäe kooli 7.
klassi õpilane Marianne Hannus
2014. aasta sügisel.
• Kivim: porfüroblastiline
varigraniit (migmatiitgraniit)
pegmatiidisoontega.
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tust ega leidnud Marianne kirjeldatud rahnu kusagilt.
Kristel saatis teate Lüllemäe suurest kivist geoloog Enn Pirrusele, kes
on aastakümneid Eesti rändrahnusid uurinud ja avaldanud ka nendest
raamatu „Eestimaa suured kivid”
(2009). Selgus, et ka Enn Pirrusele
polnud Lüllemäe rändrahn tuttav.
Märtsis siirdus kivi juurde väike
ekspeditsioon: Marianne teejuhina,
Kristel tema juhendajana ning teadlased Tartu Ülikool geoloogiaosakonnast Juho Kirs ja Kalle Kirsimäe.
Marianne mõõtmised osutusid täpseks, rändrahnu ümbermõõt
oligi 15 meetrit ja kõrgus 2,8–2,9
meetrit.
Geoloogiamehed kiikasid samblavaiba alla peitunud kivipinda. Toksisid vasaraga siit-sealt ja panid kirja
märkmikusse kirja teaduskeelse tulemuse: porfüroblastiline varigraniit
(migmatiitgraniit) pegmatiidisoontega. Teisisõnu: mandrikoores paarikümne kilomeetri sügavuses vöödiliseks lõhedega gneisiks moondunud savika liivakivi koldelisel sulamisel tekkinud magmast tardunud
suurte roosa K-päevakivi kristallidega graniit.
Selgitab Juho Kirs: „Taolised
intensiivsed maapõue kivimite moondumise-sulamise protsessid leidsid
Läänemere piirkonnas aset umbes
1850 miljonit aastat tagasi, mil siinne
geoloogiline elu sarnanes tänapäeva
Vaikse ookeani äärte nn vulkaanilise tulerõnga omaga. Viimase mandrijäätumise aegadel, mõnikümmend
tuhat aastat tagasi, transportisid
aga mandriliustikud Lõuna-Soome
ja Balti mere kaljupõhjast Eestisse
hulgaliselt taolisi nn vanast kivist
rändrahne.”

KRISTEL KIRSIMÄE

KRISTEL KIRSIMÄE, JUHANI PÜTTSEPP

Leheküljed Lüllemäe põhikooli
7. klassi õpilase Marianne Hannuse
uurimistööde vihikust.

Tartu Ülikooli geoloogid Ala-Peetri
rändrahnu uurimas.

KALEVIPOEG – KIVIRAIUJA
Marianne jutust selgus, et tema loodushuviline isa oli juba aastaid tagasi
kivihiiglasest keskkonnaametile teatanud, kuid millegipärast teade ametis huvi ei olnud äratanud.
Kivi sai esialgseks nimeks AlaPeetri rändrahn (Marianne kodutalu järgi). Reeglid on sellised, et kivi
kirjeldajal on õigus sellele ka nimi
panna.

Ka Enn Pirrus plaanib eelseisval suvel kivi külastada. Siis ehk
täpsustub ka Ala-Peetri rändrahnu
koht Lõuna-Eesti suurte kivide edetabelis. Kas on Ala-Peetri kivi suurem või väiksem kui Vikipeedia hiidrahnude loendist meile juba tuttav
Helme valla 61 kuupmeetrise mahuga
Helgikivi?
Maaülikooli loodusteaduste kooli
kodutöös oli ülesandeks ka muinas-

jutu väljamõtlemine oma kivi kohta.
Marianne nuputas loo Kalevipoja
puuraiumisest: „Kalevipoeg olevat
kord metsas puid raiunud. Puid oli
palju ja Kalevipoeg töötas hommikust õhtuni. Ühel õhtul, kui oli juba
hämar ja Kalevipoeg oli väsinud, lõi
ta kogemata puupaku asemel vastu
kivi. Kivist tuli tükk lahti. Kalevipoeg
ehmus ja otsustas, et edaspidi raiub
ta puid mujal.”
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45

LOOMAAIA LOODUSKOOL

Minu põnev
aasta loomaaia
looduskoolis
Olen Ott, täiesti tavaline Tallinna koolipoiss, kes mängib sõpradega palli,
kuulab muusikat, käib kinos, loeb
raamatuid ja satub koos väikevenna ja
vanematega paar korda aastas ka loomaaeda. Nii juhtus ka eelmise aasta
augustikuus, üsna enne kooli algust,
kui otsustasime minna elevante ja
ninasarvikuid vaatama. Kõik paksunahalised olid kenasti olemas, aga oh
üllatust! — terve suur maja oli loomaaia lääneväravasse juurde ehitatud
ja katusele „Looduskool” kirjutatud.
Läksime siis lihtsalt uudistama, aga
asi lõppes sellega, et minust sai looduskooli õpilane, ja tundub, et pikemaks ajaks.
Esimene tore avastus selsamal
augustipäeval oli fakt, et seni ainult
suvine ettevõtmine – laste loomaaed
– on nüüd aastaringselt lahti ja asubki
sealsamas looduskooli ruumides. Ja
oh imet – kui mujal loomaaias on kõik
nii piiratud, et loomi näeb vaid võre
vahelt, siis siin olid loodusringide
lapsed need, kes igale loomale õige
söögi valmis tegid ja seejärel portsud
kenasti elukate vahel ära jagasid. Küllap nad juba teadsid, kellele mida ...
Õige segadus alles algas, kui emaisaga looduskooli seinale riputatud ringide infot lugesime. Mina oleksin hea
meelega igaks nädalapäevaks erineva
ringi võtnud: esmaspäeval zooloogia, teisipäeval akvaristika, kolmapäeval fotoringi, neljapäevaks loomasõbrad, reedeks lemmikloomad, laupäeval
joonistamise ja voolimise animalistika
ringis. Pühapäeval jalutaks koos Alek46

sei Turovskiga lihtsalt niisama loomaaias ja kuulaks lugusid. Aga siis on veel
looduse laboratooriumiring, looduses
hakkamasaamise ring, ornitoloogia- ja
putukaring ... Perekond otsustas sedapuhku minuga mitte vaielda ja koju
minna, et seal üheskoos koolipäevade,
trenni- ja tunniaegade ja kes teab veel
mille muu järgi otsustama hakata. Jätsid veebilehe aadressi www.loomaaed.
ee ka meelde. Selge oli aga see, et lunimisele vaatamata üle ühe-kahe ringi
sõelale ei jää ...
Kui oktoobri alguses loomasõprade ring peale hakkas, sain kohe aru,
et kõik on hoopis teistmoodi kui koolis. Tunni ajal uurisime loomade harjumusi ja käitumist eluslooduse klassis, vaatasime ja näppisime luid, koljusid, nahku, sõrgu ja kapju, rääkisime
erinevatest kohastumustest loomariigis
ja siis tegime tiiru platsil, et päris loomade juures seda kõike ka tegelikkuses üle vaadata. Lisaks loomamängud,

Kui nüüd vanemate
ja väikevennaga
loomaaeda tulen, olen
neile ekskursioonijuhi
eest, ja tavaliselt
teeme plaani selle
järgi, kuidas ühe
olulise looma juurest
teise juurde liikuda.
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mõistatused, ülesanded, võistlused, filmivaatamised ja arutelud ... Iganädalane laste loomaaia tiir pani mind isegi
lapsevanematest paremini aru saama –
ega vist meie linnakorterisse tõepoolest
lemmikloom ei kõlbaks – mis saab siis,
kui me reisile tahame minna?
Teisel korrusel on suur raamatukogu, kus ma vahel mõnuga oma ringitunni aega ootan, ajakirju sirvin või
lihtsalt järgmise päeva koolitööd teen.
Kui bioloogiaõpetaja jälle loomareferaati nõuab, tean kohe, kust selle tarvis raamatuid ja lugemist leiab. Ja
ringi juhendaja on ka vahva – annab
nõu, kui vaja, kuulab ja vastab – üldse
on ta nii väga meie oma ja leiab alati
ärakuulamiseks aega.
Kui nüüd vanemate ja väikevennaga loomaaeda tulen, olen neile ekskursioonijuhi eest, ja tavaliselt teeme
plaani selle järgi, kuidas ühe olulise
looma juurest teise juurde liikuda.
Eelmised suved on rohkem jäätiseputkade asukoha järgi meelde jäänud ...
Ja pileti loomaaeda ostavad vaid pere
teised liikmed – minu näopildiga loomaaia looduskooli liikmepilet lubab
mind kas või iga päev loomaaias käia
ja seda isegi suvel!
Ükskord käisime loomaaias terve
klassiga. Alguses otsisime iseseisvalt
zookooli töölehtede küsimustele vastuseid, aga pärast seda püüdsime
koos ühe looduskooli õpetajaga tiigist
veeloomi ja läksime seejärel laborisse
neid uurima. No küll oli binokulaari
all veetilgas siblimist! See oli palju
põnevam kui mingi ekskursioon.

Kõige põnevam on veel rääkimata – kevadel käis osa meie ringi
liikmeid Kõrvemaa ja Pärnumaa loodusretkedel, mina aga otsustasin
nädalase looduslaagri kasuks Pivarootsis. Laager on ainult looduskooli

ringide lastele. Minu uued ringisõbrad on põnevad sellid – nad on igasugustest maailma asjadest huvitatud ja
nendega leiab alati jututeemasid, mille
üle arutada ja vaielda. Laagris on päevaste loodusretkede kõrval – õpitakse
samblaid ja samblikke, söödavaid ja
mürgiseid marju, matkatarkusi, puid
ja rohttaimi – isegi hilisõhtused tegevused plaanis, kus koos teadlastega
nahkhiiri ja ööliblikaid uurime.
Mina lähen sügisel kindlasti looduskooli tagasi – kogu aeg läks loomaaias aina põnevamaks! Loomaaia sünnipäeval, 25. augustil on teistelgi eriti
hea uudistama tulla – see on juba traditsiooniks saanud loodushariduspäev, kus looduskooli uksed on kõi-

gile lahti ja ka laste loomaaia elukad
saab pärast suvepuhkust üle vaadata.
Ringijuhidki on kohal, et oma vanadele õpilastele tere öelda ja uued tulijad looduskooli kirja panna. Need, kel
veel looduskooli liikmepiletit taskus
pole ja peavad kassast pileti ostma,
saavad sel päeval eriti hea hinnaga
loomaaeda sisse. Kellele päevane
aeg ei sobi, tulgu hiljem – nahkhiireõhtu algab loenguga ja seejärel minnakse üheskoos loomaaias ringilendavaid nahikuid vaatama. Isagi, tehnikamees, lubas, et olgu, Ott – seekord
läheme siis koos!
Oti jutu pani kirja Maris Laja,
loodushariduse ja avalike suhete
osakonna juhataja

Tartu Vallavalitsus kutsub osalema loodusfoto konkursil

„Vooremaa voorused 2015”

V

õistlusel osalema
oodatakse Vooremaal jäädvustatud
loodusfotodega. Võistlusfotosid saab esitada kuni
10. novembrini 2015. a.
Tulemused avalikustatakse
SA Lõuna-Eesti Turism
aastakonverentsil 2015. a.
detsembris.

Konkursi tulemusi hinnatakse kolmes arvestuses:
• lapsed (kuni 13-a k.a);
• noored (kuni 19-a k.a);
• üldarvestus (osavõtjate
vanus ei ole piiratud).

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes teemakategoorias:

• loomad;
• loodus;
• inimene ja loodus.

Igas vanuserühmas
antakse välja kolm
auhinnalist kohta.

Üldarvestuses hinnatakse
töid neljas teemakategoorias:
• loomad;
• taimed ja seened;
• maastik;
• inimene ja loodus.

Lisaks mitmeid
eriauhindu.
Konkursi parim foto saab
peaauhinna „Vooremaa
voorus 2015”.

Konkursijuhend ning võistlustööde üleslaadimine veebiaadressil: voored.leib.pro
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LOODUS KODUS

Reelika Möldre õueväravas peatavad tulijat suured koerad, kes hoiavad
valju haukumisega pererahva valdustel silma peal. Nende valve all ei ole
üksnes inimesed ja hooned, vaid terve väike loomaaed, mille asukatest
jäävad esmalt silma kümmekond küülikut ja uhkeldades õuemurul tatsav
pisike kukk. Pilku tõstes avaneb siin aga pilt, mille sarnast võib kohata
meie kodumaad portreteerivas kalendris – koplis söövad ruuged hobused
ja nende kohal laiuvas sinitaevas sõuavad laisalt paar kohevat pilve.

SADA LOOMA SÜDAME KÜLJES
HELEN ROHTMETS, AUTORI FOTOD

„Hobuste pärast ma viisteist aastat tagasi maale kolisingi,” muigab Reelika, kelle maamajapidamises kasvab praegu lisaks hobustele,
koertele ja küülikutele veel trobikond kanalisi, puuritäis nutriaid ja
kari lambaid. „Minu abikaasa teadis, millist nõrkust ma loomade
vastu tunnen. Ta ütles, et ostab
mulle hobuse, kui me maale elama
läheme. Ja rohkem polnudki mulle
vaja. Hobust ostma minnes tulin
tagasi kahega ja võtsin kohe ka küülikud, kes söövad hobustega üsna
samasugust toitu. Ja sealt see loomaaed tasapisi kasvama hakkas,”
meenutab Reelika, kelle lautadest ja
tallidest võis veel mõni aasta tagasi
leida ka parte, kalkuneid, maatõugu
veiseid, kitsi, sigu ja koguni paabulinde. „Kõik need loomad olid väga
vahvad, aga ma tundsin, et nende
eest hoolitsemine kasvab mul üle
pea. Kogu mu vaba aeg möödus
loomi-linde talitades, nii et minu
oma pere jäi täielikult vaeslapse
rolli,” tunnistab ta. Ometi on Möldrete õu nüüdki siginat-saginat täis
ja selle karvaseid ja suliseid asukaid
käiakse aeg-ajalt uudistamas koguni
kohalikust lasteaiast. „Olen rõõmus, kui loomadega kohtumine lastele elamuse valmistab,” räägib Reelika, kelle enda loomaarmastus ulatub samuti varasesse lapsepõlve.
„Minu vanemad ei lubanud mul korterisse lemmiklooma võtta, nii et
pidin neid koju tooma salaja. Tassisin pidevalt tuppa kõikvõimalikke
putukaid ja vihmausse ning püüdsin
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neid purkides kasvatada. Teadsin,
et mu vanematele see ei meeldi, aga
ma ei saanud sinna midagi parata –
see oli selline tung, et ma kohe
PIDIN seda tegema,” muigab ta.

UNISTUS OMA KOERAST
Kõige rohkem unistas Reelika aga
oma koerast. „Isa oli koeravõtmise
vastu, aga mina ei jätnud oma jonni
ja rääkisin ema pehmeks – ta lubas
tuua mulle jõuludeks kutsika. Mäletan, kuidas mu süda jõululaupäeva
hommikul ootusärevusest värises.
Paki seest tuli välja aga heegeldatud taksikoer, kollase kaelarihma ja
roheliste nööpsilmadega. Ema selgitas küll, et talle lubatud kutsikas
oli vahetult enne tema kohalejõudmist kellelegi teisele ära antud, ja eks
ma sain sellest omamoodi arugi ega
jonninud, kuid süda oli mul murtud
ometi,” mõtiskleb ta. Aga ega koer
siis sellepärast majja tulemata jäänud – appi tuli juhus, kus kutsikas
ise ennast poolvägisi Reelika vanematekoju smugeldas. „Mõni aeg hiljem jalutasime sõbrannaga Rakvere
turul ja üks koeramüüja palus meil
korraks oma kahte kutsikat valvata.
Tagasi ta enam ei tulnud, aga meil oli
tarvis bussile jõuda. Me ei saanud ju
neid koeri sinna niisama maha jätta
ja võtsime nad kaasa – üks sai mulle,
teine sõbrannale,” jutustab ta kohtumisest Jombega, keda varjati algul
tuttavate pool, kuid toodi lõpuks
ikka koduseinte vahele, kus temast
kasvas kiiresti aukartustäratavate
mõõtmetega koeramürakas. Jombele
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järgnes tiigrikarva terjer Roi, kelle
tüdruk juba ise varjupaigast välja
valis. „Elasin siis juba omaette ega
pidanud pikalt kõhklema. Ta hakkas mulle meeldima kohe, kui teda
nägin. See oli armastus esimesest silmapilgust,” meenutab ta.

SÜÜES KASVAB ISU
Roi kojutoomisega ei vähenenud Reelika koeravõtmistung. „Nagu vanasõna ütleb, süües kasvab isu. Selle
isu tulemus on siin õue peal nüüd
hästi näha,” ütleb ta muiates. Ehkki
Roi lippab ringi juba taevastel jahimaadel, on Möldrete majapidamises
koeri täna kokku seitse – üks dobermann ning kolm kaukaasia ja kolm
kesk-aasia lambakoera. Lisaks majavalvamisele toovad nad koertenäitustelt koju uhkeid karikaid ja on
lihtsalt perenaisele head sõbrad.
Küsimuse peale, kas koeri on plaanis juurde soetada, vangutab Reelika mõtlikult pead – olemasolevate
koerte kasvatamine nõuab juba piisavalt palju tähelepanu. „Aga kui mõni
neist vanaks ja töntsiks jääb, siis
tuleb muidugi uus pesakond kutsikaid muretseda,” nendib ta.
Koerte arvu on Reelikal õnnestunud niisiis kontrolli all hoida. Oma
küülikukoloonia suurust võib ta aga
üksnes oletada. „Tõenäoliselt on neid
mitusada. Nad jooksevad vabalt ringi
ja paljunevad kiiresti, nii et kogu õu
on küülikuid ja nende urge täis,” kirjeldab ta. Ja mitte ainult õu, vaid ka
majaalune, kust neid pidevalt sissevälja vupsab. „Vahel tekib tunne, et

majauks lahti tehti, ootas ta juba trepikäsipuul ja nõudis häälekalt süüa,”
meenutab Reelika vares Vaaku, kes
kodunes peagi ka koertega ning lendas alati kohale, kui teda nimepidi
kutsuti. Polegi siis ime, et õnnetult
elektritraatidesse takerdunud lindu
jäi sügisel taga leinama kogu pere.
„Vaak oli tõeline sõber. Tegime talle
korralikud matused ja kõigil leinalistel oli silm märg.”

kogu maja seisab küülikute turjal,”
muigab ta ja juhib külalise õueserva
rajatud kanaaedikusse. Siin tervitavad meid siidikanad – kohevate karvapallidena mõjuvad elukad, kes
võiksid vabalt olla Muppet Show
linnunukkude prototüübid. „Nemad
on mulle tõeliseks silmarõõmuks,”
kiidab kanade perenaine oma lemmikute välimust ning nende head ja
rahulikku iseloomu. „Nad ei lenda
ega rabista niimoodi nagu tavalised
kodukanad ja sobivad seega hästi
esimesteks kodulindudeks. Ja nad
munevad ka, mis on veel omaette
boonus.”

VARES VAAK
Varjupaigast võetud ja aretajatelt
ostetud loomade kõrval on Reelika juurde elama sattunud asukaid
vabast loodusestki. Ise ei ole ta metsloomi nende loomulikust elukeskkonnast ära kiskunud, aga kui keegi

on tulnud ja ennast vägisi pereliikmeks pressinud, ei ole Reelikal olnud
südant näidata talle ust. Just niimoodi sattus Möldrete perre varesepoeg Vaak, kes mõned aastad tagasi
terve suve pererahva südant soojendas. „Ühel maikuuhommikul istus
ta majatrepil, märg ja sakris, sest
ilm oli külm ja vihmane. Ta oli alles
pisike, ilmselt pesast välja kukkunud.
Kuna koerad olid õuel lahti, tõstsin
ta kasvuhoonesse, aga ei pannud ust
päris kinni, et ta saaks sealt tahtmise
korral lahkuda. Aga ära ta enam
ei läinudki – jalutas tomatite vahel
ringi, nagu oleks oma kodus. Kui
ta suuremaks kasvas, õpetasin teda
lendama ja siis saatis ta mind terve
suve, ikka ainult hoovi piires ja lennates mulle nii lähedal, et tema tiivaots aeg-ajalt minu põske puudutas.
Tegime kõike koos – mina soolasin
kurke, tema istus vanniäärel ja jälgis
iga minu liigutust. Hommikuti, kui

KÕIK ON ÜHTEMOODI ARMSAD
Kuigi Reelika ei salga, et koerad on
tema elus erilist rolli mänginud,
ei taha ta oma loomi lahterdada
ega ühtegi neist eraldi esile tõsta.
„Nad on ju kõik minu omad ja mulle
armsad. Nad on kõik mul ühtviisi
südame küljes. Muidugi on nad väga
erinevad, aga just see mulle meeldibki,” kirjeldab ta oma väikesest
loomaaeda, mille eest hoolitsemist
võib vabalt käsitleda ka omalaadse
„puhkusereisina”. „Kui ma töölt
tulen ja pea on igapäevastest sekeldustest paks, siis teen ma oma loomadele ja lindudele pai ning see laeb
maha kõik päeva jooksul kogunenud
pinged. Loomadega koos olles satun
ma justkui teistsugusesse maailma,
sellisesse, kus ei ole enam võimalik
tööasjade peale mõtelda.”
Elust ilma loomadeta ei taha ta
igal juhul enam kuuldagi. „Ma ei suudaks elada maal nii, et minu õue
peal ei häälitseks kanad, ei kireks
kukk, ei hauguks koerad ega silkaks
ringi küülikud. Kui hoov oleks tühi ja
elutu, ei tahaks mina siin olla,” räägib Reelika ja heidab pilgu oma küülikuid täispikitud hoovile, ja seejärel hobusekoplile, kus peretütar
ühte hobustest ratsutamiseks ette
valmistab.

Profiseeria pesakastid lindudele
• Saksa puitbetoonist pesakastid on eluaegsed
(min 25 a) ja sobivad lindudele paremini kui
puidust kastid. Kerge paigaldada ja hooldada
• pesakastid väikelindudele, kuldnokale,
pääsukestele ja kakulistele jt
• pesakastid ja talvekorterid nahkhiirtele
www.rodoaed.ee • rodoaed@gmail.com • tel 501 6742
www.facebook.com/kasvuhooned
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UNISTADES
HENDRIK RELVE,
LOODUSE- JA RÄNNUMEES

PÜSIDA
VARJUS,
KUID ELADA
TÕELISELT
TÕTT-ÖELDA OLEN UNISTANUD
KOGU OMA ELU. Sageli ja ohjeldamatult. Mu meelest on tore unistada.
Mitte ühtegi minutit, mille olen sellele pühendanud, ei pea ma asjatult
kulutatuks. Kuid katsun ka oma unistusi teoks teha. Või vähemalt astuda
samme selles suunas. On juhtunud,
et mitmed elu unistused ongi täitunud. Aga neil kordadel olen kogenud,
et see toob kaasa ootamatusi ja üllatusi. Veider küll, aga kui mõni suur
unistus korraga tõeks saab, kohutab see algul ära. Oi, kas ta siis selline ongi, mis ma temaga nüüd peale
hakkan? Ja nõnda edasi. Kuid kui
unistusega mõnda aega koos elatud,
järgneb uus üllatus. Temast saab osa
argielust ja ta muundub tasapisi millekski muuks. Ja ühel päeval avastan,
et olen hakanud unistama juba millestki teisest, uuest.
Mida teha, et nii ei juhtuks? Selleks
tuleb unistada kõrgelt. Nii kõrgelt, et
unistus jääks peaaegu kättesaamatuks.
Samas ikkagi selle täitumise poole
püüelda. Ühe niisugustest unistusest
olen sõnastanud järgmiselt: „Elada
nende poolel, kes elavad varjus, kuid
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elavad tõeliselt!” Mida see tähendab?
Lõpuni lahtiseletamine nõuaks vist
raamatu mahtu. Aga toon näite.
HILJUTI LIIKUSIN LÄÄNEMAA
LOODUSES. Otsisin põnevaid üksikpuid, et neid kirjeldada ja pildistada.
Selline põlispuude jaht on üks mu
elu kustumatuid kirgi. Sattusin kaugetesse metsakolgastesse, kus iial
pole olnud. Teejuhiks oli metsamees
Taimo, kes nakatatud samasugusest
puudeotsimise kirest. Korraga sattusime üksildase metsatalu õuele. „Siin
elab Valeri Štšerbatõh,” sõnas Taimo.
„Kas tõesti tema? Kas saan talle tere
öelda,” läksin elevile. See mitte ees-

Tuleb unistada
kõrgelt. Nii kõrgelt, et
unistus jääks peaaegu
kättesaamatuks. Samas
ikkagi selle täitumise
poole püüelda.
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tipärase nimega mees on minu jaoks
üks eesti ehedamaid looduseinimesi.
Koduriiulis on ta raamat „Metsloomalood”. Suurepärane album koos
uhkete fotodega. Kohtumistest koduümbruse karude, huntide ja teiste
metsaelukatega. Isikupäraste kirjeldustega loodusest, loomade kommetest ja metsaelamustest. Ei jää kahtlust, et sellise raamatu kokkupanemiseks on Valeri pidanud metsas viibima
lõputult palju kordi. Peremees oligi
kodus. Saime ivake juttu ajada. Ta kinnitas, et on elanud üksildases talus,
kust lähima naabrini üle kahe kilomeetri, kogu elu. Talle lihtsalt meeldib siin viibida ja metsas kolada. Talle
meeldib ka loodust jäädvustada. Aga
rohkem raamatuid tal plaanis avaldada polevat. Mulle jäi mulje, et see
mees inimestega suhtlemisest suurt ei
hooli. Samuti mitte tuntusest ja tunnustusest. See-eest hoolib väga suhtlemisest looduse ja metsaelanikega. Ta
naudib seda ja elab igati täisverelist
elu. Minu kujutluses on ta näide inimesest, kes kehastab üht mu unistust.
Elab nende poolel, kes püsivad metsa
varjus, kuid elab tõeliselt.

TOOTEUUDISED
AUGUST 2015
Tooted on saadaval
MATKaSPORT kauplustes.

NAISTEJALATSID NII LOODUSES
KÄIMISEKS KUI JOOKSMISEKS
Kerged, kiired ja hästi hingavad. Ideaalsed looduses käimiseks, kuid
sobivad ka jooksmiseks.
KEEN Marshall kombineerib jooksujalatsi kerguse ja mugavuse ning
matkajalatsi stabiilsuse ja kaitse.
Vetruv PU vahetald vähendab põrutusi ja sügava mustriga välistald haakub erinevatel pinnastel. Saadaval ka meeste mudel ning
veekindel, Marshall WP mudel.

TUULEKINDEL MATKAPLIIT
KARMIDESSE TINGIMUSTESSE
Tuulega valmib toit või jook matkapliidil aeglaselt, kehvemal juhul ei valmigi
ja kütust kulub ka palju. MSR Windburner välistab sellised mured, kuna on
tuulekindel.
Auhinnatud Reactor® tehnoloogiaga
pliit on väga ökonoomne ja kompaktne
ning sisaldab kõiki nõudlikule matkajale
vajalikke lisasid.
1 liiter vett läheb keema umbes kahe
ja poole minutiga.

SEIKLUSTE
JÄÄDVUSTAMINE JA
JAGAMINE ON NÜÜD
VEELGI LIHTSAM

JALGA VALATUD
MATKASAAPAD
Mõni aeg tagasi poodidesse jõudnud ja kohe menukaks saanud Garmont Trail Guide GTX matkasaapad
on väga kerged, kaitstes samas jalgu
edukalt väändumise eest. Loodud matkamiseks kerge seljakotiga.
Saapad on mõnusalt „jalga valatud”,
sest G-beneFIT tehnoloogia täiendab
jala iseärasusi ja jätab ka suurele varbale
rohkem ruumi.
Tald haardub hästi igasugustel pinnastel ning ämblikku meenutav Energy Frame
talla sees hoolitseb talla jäikuse ja stabiilsuse eest.

LAPSE KOOREM KERGEMAKS
JA RÜHT SIRGEMAKS
Jack Wolfskin Little Joe lastekott sobib
ka päris väikestele seiklejatele. Snuggle
Up tehnoloogia jagab raskuse ühtlaselt
selja ja õlgade vahel, mis teeb koti „kergemaks“, säästab väikese kandja jõudu
ning hoiab rühti.Õlarihmad on laiad ja
seljaosa pehmendatud. Rinnarihm on
lapsesõbralik.
Tugev Armatech 600D materjal
peab vastu väga erinevatele katsumustele ja kestab kaua.
Helkurdetailid esitaskul ja õlarihmade küljes. Kotil on plastikust nimesilt, kaasa Jack Wolfskin šabloon ja
joonlaud.
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Uus Hero+ LCD ekstreemkaamera teeb seikluste jagamise
veelgi lihtsamaks. Kõik vajalik
on olemas, lisaks WiFi ja mugav
puutetundlik LCD ekraan. Kaamera on võimeline filmima
1080p60fps ning aku kestab
kaua. GoPro App’i kasutades
on võimalik kaamerat telefoni või tahvelarvuti kaudu
juhtida, videosid vaadata
ning neid kohe ka sõnumi,
meili või sotsiaalmeedia
kaudu jagada. Video saab
kohe selline nagu vaja,
sest seda on võimalik otse
kaameras lõigata.
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REKLAAMARTIKKEL

VÄHENDAB EESTI
ÖKOJALAJÄLGE
HELEN ARUSOO, MATS KANGURI FOTOD

„Olen juba selles
eas, et pööran
tähelepanu säästlikule
elamisele. Roclite’i
keskkonnasäästlik
mõte meeldib mulle –
nende kasutatud tuhk
on juba maa seest kord
välja võetud põlevkivi
jääk ehk täiendavalt
maavarasid kaevama ei
pea,” kiidab Einar Klaas
äsjavalminud maja
ehituskive.

„Vaimustav, et minusugune amatöör
saab ka ehitamisega hakkama,” takseerib Einar omalaotud müüre. „Esiteks on see võimalik sellepärast, et
neid plokke on kerge töödelda. Teiseks on need odavad, mis on just
minule oluline. Mu ehituseelarve on
ju väike, päästetöötajana pole mu
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palk just suur!”
Kui Einar eelmisel aastal otsustas
oma perele kivimaja ehitada, avastas
ta siit-sealt küsides, et Eestis toodetud Rocklite-plokid on ühed soodsamad. See tuleb sellest, et Roclite
kasutab põlevkivituhka, liiva ja vett
ehk ei pea enam täiendavalt kalleid
maavarasid juurde hankima, mis
teeb konkurentide tooted kallimaks.

ROCLITE TUHAPLOKID TURUL
NELJANDAT AASTAT
Ökojalajälje vähendamine tuhaplokkide kasutamise näol on oluline
säästlikult mõtlevale inimesele, kuna
Eestis tekib aastas põlevkivi töötlemise ja kaevandamise jäätmeid ligikaudu 17 miljonit tonni, moodustades ligi 80% kõigist Eesti jäätmetest.
Teadagi on Eesti ökojalajälg suur just
põlevkivitööstuse tõttu. Seetõttu on
rõõmustav, et Viru Keemia
Grupil õnnestus kolme aasta eest
taaskäivitada 2011. aastal pankrotistunud Silbet Ploki pärand — põlevkivituhast ehitusplokkide tootmine.
Sündis uus bränd Roclite, parendatud tehnoloogiaga.
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Ehitusfoorumites ringikolades torkab silma, et kasutajad on
Roclite’iga väga rahul: poorbetoonplokid on täpselt ühes mõõdus,
helikindlad ja soojapidavad, lisaks
soodsad. Siiski pole eestlased laiemalt Roclite’i veel avastanud. Näiteks Einari eskiisprojektis oli soovitustena kirjas FIBO ja Aeroc plokid, Roclite’ist ei sõnagi. „FIBO jätsin kohe kõrvale, sest olen nendest
juba müüri ladunud,” kommenteerib
mees. „Aeroci ja Roclite'i vahel erinevust ma ei näinud, milleks võtta siis
kallim.”

ÜKSINDA SAAB EHITADA
Seisame Einari aias ja ajame niisama juttu, kui korraga keerab põõsaste vahelt hoovi mees seljakoti ja
rattaga – Väino. „Kuidas läheb?” takseerib uustulnuk meid ja vahetab
peremehega paar sõna. Seejärel lahkub kätt tervituseks tõstes, nähes,
et peremehel on külalistega mingi
asi ajada. „Mul käib siin 4—5 inimest
päevas vaatamas, mis toimub,” muigab Einar. Ilmselt on üksinda ehitav mees Rapla väikeses eramajade

TUHAPLOKKIDEST
HINGAV MAJA
Roclite ehitusplokid saadakse autoklaavmeetodil kõrgel temperatuuril liiva, põlevkivituha ja vee segust, millele lisatakse
alumiiniumpulbrit poorse struktuuri tekitamiseks, mis tagab poorbetoonplokkide head soojapidavusnäitajad. Poorbetoonblokid on ökoloogiliselt puhtad ega
eralda keskkonda kahjulikke ühendeid.
Roclite müüriplokid reguleerivad tänu
oma poorsusele hästi õhuniiskust, luues
elamiseks soodsa mikrokliima. Poorbetoon on sama hingav materjal kui puit.
Uus tehnoloogia võimaldab plokid liita
erilise õhukese liimikihiga. Müürid tulevad
väga soojapidavad. „Plokke on ka väga
kerge töödelda,” kiidab Einar. „Vahelagede
tegemisel oli palju saagimist — teemantsaega käis see aga kähku.”
Plokid ei kannata küll tugevat põrumist, aga kui nurk ära tuleb, saab kelluga
selle taas korralikuks mätsida. „Väga
väheste plokkidega juhtus mul üldse
midagi. Need on iseenesest ka väga täpsete mõõtudega, ei pea hõõrutiga parajaks lihvima,” kiidab Einar.

rajoonis silma jäänud. „See oligi ju
minu soov, et saaksin omapäi ehitada, kuna ma ei tahtnud välistööjõudu palgata,” ütleb Einar, „kraana
tuli siis appi, kui oli tarvis plokkide
alust kõrgele tõsta.”
Muide asjaolu, et Einar on tuletõrjuja, pole põhjuseks, miks ta
puumaja ei ehita. „Puumaja vastu
pole mul midagi. Ma lihtsalt ei oska
puitkarkassi teha. Küll aga müüri
laduda.” Ta käib ehitusel abiks juba
kümmekond aastat. „Seda teevad

Einar Klaas unistas oma kätega maja ehitamisest.
Roclite’i taskukohased tuhaplokid ehk
poorbetoonplokid aitasid igapäevaselt päästeametis
töötavat meest oma unistust ellu viia.

paljud päästeameti töötajad – muidu
ei elaks ära. Ega palk meid seal ametis kinni hoia, rohkem missioonitunne,” nendib ta.

LADUMISEL ABIKS VIDEOD
„Ma pole professionaalne müüriladuja, aga seinad said sirged. Esimese rea ladusin ära, käisin loodiga
kõik kohad üle ja selgus, et ainult
ühte nurka pidin natukene lihvima.
Roclite´i kodulehel olevatest õppevideotest oli abi — neid kiidan küll

väga,” räägib Einar. Just esimese rea
ladumine vundamendile on kõige
tähtsam ja kui sellega hakkama saad,
on edasine n-ö kökimöki. Kui lehekuu lõpuks olid Einaril kõik maja seinad püsti, selgus, et üksteise peale
oli mees kolme kuuga ladunud 1120
plokki. Kiire töö! „Kui esimest müüriringi tegin kaks ja pool päeva, siis
pärast oli rekordiks poolteist ringi
ühe päevaga. Kõigega sain ise hakkama, nagu soovisin,” on Einar
rahul.

LOODUSESÕBRALIK

WWW.ROCLITE.EU
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Levinud arusaam, et Eesti-sugusel põhjamaal
päikest energiatootmise vankri ette rakendada ei
tasu, on meil murenema haknud. Nii on viimastel
aastatel nii maal kui ka linnades majade katustele või
mujalegi hakanud ilmuma ulmelist karva paneelid,
mis päikesest sooja ja elektrit ammutavad.

PÄIKE

SOOJENDAB VETT
JA ANNAB ELEKTRIT
ULVAR KÄÄRT, MATS KANGURI FOTOD

„Optimaalse kaldenurgaga lõuna
suunas paigaldatud päikesepaneeli
energiatootlikkus on Eestis enamvähem sama tõhus kui Saksamaal,
mistõttu müüt, et siin ei ole aastaringselt energia tootmiseks piisavalt
päikest, ei vasta tõele. Päikesepaneel
ei vaja energiatootmiseks otsest päikest, piisab ka valguskiirguse olemasolust. Väikese kaotuse talvel, mil
pimedat aega on rohkem, kompenseerib suurem võit suvel,” ütleb Andres Ruusmann Eesti suurimaks päikesepaneelide tarnijaks ja müüjaks
olevast Solar4you OÜst.
„Laias laastus võib öelda, et üldisesse võrku ühendatud süsteemi ehk
päikesejaama rajamine on odavam
väiketuuliku püstitamisest, energiatootlikkus on aga reeglina suurem.
Erinevalt väiketuulikutest saab päikeseenergiasüsteeme paigaldada ka
tiheasustusalal ja sisemaal. Samas on
päikeseenergia süsteemid hooldevabad ega tekita püsikulu igapäevahoolduseks,” toob Ruusmann samas välja
ka päikesepaneelidega energia tootmise eelised tuulegeneraatoritega
võrreldes.
Just Solar4you OÜ kätetööks on
Eesti suurim päikesepark, mis sai sel
kevadel valmis Tallinnas Laagri Ärimaja katusel. Ärimaja päikeseelekt54

rijaama võimsus on ühtekokku 375
kilovatti ning selle toodang kulub ära
kohapeal.

TÄNU PÄIKESELE
VÄIKESEMAD ARVED
Tallinnas Mustamäel torkab teiste
kortermajade vahel omamoodi valge
varesena silma Mustamäe tee 181 asuv
üheksakorruseline paneelmaja. Eriliseks muudab 144 korteriga maja asjaolu, et alates 2009. aastast laiub selle
katusel suuremat sorti päikesepark.
Ühtekokku 64 vaakumtorudega päikesepaneeli, mille peale tuleb kokku
255 ruutmeetri jagu neeldumispinda,
soojendavad majarahvale tarbevett.
„Meie majas kulub päevas keskmiselt
15 kuupmeetrit sooja vett. Päikesega
saadud soe vesi praktiliselt katab selle
vajaduse,” osutab korteriühistu esimees Jaanus Raudsepp. „Isegi siis, kui
väljas on 15 miinuskraadi, on süsteem
andnud 45kraadist vett.”
Päikesega köetud sooja vee akumuleerimiseks on maja keldris
kolm 3,5kuupmeetrist spetsiaalset
mahutit.
Kortermaja soojusbilansist moodustab aasta jooksul päikesega toodetud soe keskmiselt kümme protsenti: vajaminevast 1000 MWh tuleb
kuni 100 MWh päikeselt.
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Tallinas Mustamäe tee 181 asuva
korteriühistu juht Jaanus Raudsepp
näitab enda üheksakordse kodumaja
katusel laiuvat päikeseparki, mis
soojendab majarahvale tarbevett.

Raudsepp selgitab, et päikesepargi rajamiseks kulus 2009. aastal võetud pangalaenust veidi alla
100 000 euro. Arvestades rajatud
süsteemi tasuvusaega, mis on kuni
10 aastat, peaks see end tänu väiksematele kommunaalkulude arvetele
peagi tasa teenima ja andma seejärel praeguste laenumaksete ulatuses
tulu, millega maja korrastada.
„Ka minu kodu katusel viiekordses
majas Tallinna kesklinnas hakkavad
sügisest pilku püüdma päikese elektripaneelid,” tutvustab päikesepaneelide teisi kasutusvõimalusi kortermajas Uus-Tatari 16 elav Helen Arusoo.
„Aga meil toodavad need elektrit otse
võrku, mitte ei soojenda tarbevett.
Arvestasime ühistuga välja, et umbes
130 megavatt-tunnisest elektri aastakulust katavad paneelid 30 megavatti
ehk ligi neljandiku ning see on meile
igati kasulik, kuna energia ülejäägi
saame iga kell võrku müüa.”

ERAMULE
PÄIKESEPANEELIDEST KATUS
Eestis elektriliste päikesepaneelide
tootmisega tegelev SolarEst OÜ on
välja tulnud uudsete paneelidega,
mida on võimalik kasutada katuse
kattematerjalina — täpselt nagu katuseplekki või -kive. „Sellise lahenduse

KREDEX TOETAB
KORTERIÜHISTU
TAASTUVENERGIASEADMETE
OSTU JA PAIGALDUST
Tarmo Seliste sihtasutusest KredEx
ütleb, et eramajapidamistel päikeseenergia seadmete ostmist ja paigaldamist asutus ei toeta. „KredEx toetab
üksnes korteriühistuid taastuvenergiaseadmete soetamisel ja paigaldusel rekonstrueerimistoetuse meetme
raames. Seda sõltuvalt rekonstrueerimistööde terviklikkuse mahust, kas siis
15%, 25% või 40% ulatuses ning IdaVirumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%
ulatuses,” viitab Seliste. „Rekonstrueerimistoetus on mõeldud ühistutele ja
kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu
võimalikult terviklikult. Toetust võib
kombineerida nii krediidiasutuste väljastatavate laenude kui ka kogutud
omavahenditega.”
Toetuse täpsemad tingimused
on leitavad KredExi veebilehel
www.kredex.ee.

Mustamäe tee 181 ühistu ühtekokku 64 vaakumtorudega päikesepaneeli
aastane soojatoodang moodustab kümnendiku kogu maja soojusbilansist.

korral kasutatakse meie toodetud
paneeliosa, mis on raamitud spetsiaalsete raamidega. Selliselt moodustub ühest paneelist suur „katusekivi”.
Katust on võimalik paigaldada nii osaliselt kui ka terve katusena. Üks väheseid nõudeid sellise lahenduse jaoks
on katusekalle vähemalt 15 kraadi,”
kirjeldab ettevõtte esindaja Kalev Päll.
Pälli kinnitusel on päikesest
elektrit tootev katus täiesti veekindel
ning peab vastu kauemgi kui plekkkatus ehk siis 30—40 aastat.
Millega peavad majaomanikud
arvestama, kui tahaksid sellise päikesejõujaamaga elektrit tootma hakata?
Esmalt toob Päll välja, et sellise süsteemi soetamise puhul võrdub 1 vatt
1 euroga. Seega näiteks ühekilovatise
päikesepargi rajamine läheb maksma

suurusjärgus 1000 eurot. „Mida väiksem on süsteem, seda suurem tuleb
kulu 1 vati kohta,” märgib ta.
„Asjal on mõte siis, kui eesmärgiks pole elektrit müümiseks toota,
vaid kui toodetud elekter oma majapidamises ise ära tarbitakse. Sellisel
juhul on süsteemi tasuvusaeg keskmiselt kümme aastat, hakates pärast
seda n-ö puhast tulu tootma,” osutab Päll.
Elektrivõrguga ühendatud päikesepaneelidega toodetud elektrit on
võimalik kasutada täpselt sama moodi
nagu n-ö tavalist traati pidi majja
tulevat elektrit. Päikeseelektri võrra
kulub vooluvõrgust tulevat elektrit lihtsalt vähem. „Piltlikult öeldes
paneb päikeseelekter voolumõõtja
tagurpidi käima,” tähendab Päll.

Päikesepaneelide müük
Päikesepaneelide paigaldus
Päikesepaneelide tarvikud
Inverterite müük
Inverterite paigaldus
LED valgustite müük
LED valgustite paigaldus
Suureformaadilised LED ekraanid
LED ekraanide paigaldus, remont

Hoia kokku kallineva elektrienergia
ja võrgutasude
ning aktsiiside pealt ISE ELEKTRIT
SOLAR4YOU OÜ
pakub päikesepaneelide süsteemi:
• ehituseks konsultatsiooni
• projekteerimist
• võrguettevõttele dokumentide esitamist
• tootlikkuse arvutust
• tasuvuse arvutust
• päikesepaneelide müüki
• inverterite müüki
• tarvikute müüki
• paigaldust
• üleandmiseks dokumentatsiooni

TOOTES!

muud kaubad:
• LED ekraanid
• Induktsioonlambid
• LED lambid 600x600 kontorisse

Küsi pakkumist: Solar4you OÜ / tel. 56 848 145, 680 1271 / info@solar4you.ee / www.solar4you.ee
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„Olime vanematega piknikul Tartu lähedal ja juba
hämardus, kui äkki kuulsime mingeid hüüdeid.
Jooksin tasakesi häälte poole ja äkki nägin eredaid
silmi – tundus, et need olid rohekollased. Ma ei
tundnud seda lindu, sain üksnes aru, et tegu oli
kakuga,” kirjeldab elavaloomuline viienda klassi
tüdruk Arina oma ainsat kakuelamust looduses.

Kakunäitus aitas
Arinal kohatud
lindu määrata
HELEN ARUSOO, MATS KANGURI JA TARMO PILVINGU FOTOD

Koos emaga on Arina jälginud Looduskalendri kodukaku kaamerat ja Klaara
poegade koorumisele kaasa elanud.
Tänu kaamerale teadis Arina niipalju,
et kodukakku ta tol õhtul ei kohanud.
Kodukakul on mustad silmad. Aga
millist ta küll nägi Eesti kaheteistkümnest kakust? Appi tuli juhus. Tallinna
Läänemere gümnaasiumi kunstiringi juhendaja Merje Kallas pani lapsed Loodusmuuseumi võistluse jaoks
pilte joonistama, Arina teiste hulgas.

Ehkki alguses oli tüdruk hädas, keda
joonistada, otsustas ta minna kompromissile. Ta maalis suurelt pildile ühe
valge lumekaku (piilus raamatust) ja
väikselt joonistas kohatud kaku, keda
ta ei tundud. Pilt saadeti võistlusele.
Kuigi Arina joonistus mingit tulemust
ei saavutanud, läks tüdruk näitusele
teiste töid vaatama. Muuseumi eksponaate uurides avastas ta kakuhäälte
kuulamise võimaluse, istus kohe laua
taha ja pani kõrvaklapid pähe. Vajutas

LOODUSESÕBER SOOVITAB
Loodusmuuseumi näitus „Öised tiivulised” on lahti kuni 25. porikuuni.
Lisaks lastesõbralikule interaktiivsele kakkude-ööliblikate väljapanekule näeb paremikku kuuesaja viiekümnest 4.–12. klassi lapse
joonistustest.

EMILIA GAIDAI

A
ANNA TŠELPANOV
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MICHELLE LAURISTE

POLINA SOKOLOVA

MERILI PAPPEL
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Arina Rõbakova joonistas oma pildile raamatu
abil suure lumekaku ning lisaks veel ühe väikese
kaku, mälu järgi. Mälu järgi maalitud liigi nime
sai ta teada alles näitusel „Öised tiivulised”.

Kui palju suudad sina oma pead
selja taha keerata? Näitusel
saad järele proovida, kui suur
on kaku nägemisulatus.

muudkui nuppe ja juba viis minutit
hiljem teatas õnnelikult: „See oli kõrvukräts!” Oi, tal oli hea meel, et linnu
ära tundis: „Ma olen lihtsalt nii rõõmus. See oli kindlasti räts, keda tookord kohtasin. Aitäh muuseumile!”
Nii mõni teinegi väike kakujoonistaja võiks käia näitusel „Öised tiivulised”. Paljud on sarnaselt Arinale
oma joonistusele maalinud lumekaku – liigi, keda Eestis on praktiliselt võimatu kohata. Unustage see
Harry Potteri lind ning tulge näitusele otsima kakku, keda te olete looduses päriselt näinud-kuulnud. Või
keda tahaksite kohata!
ALEKSANDER ŠU
ŠPANOV

HENRIK KURGANOV

ANNA SOBOLEV
A

TUULI TIIDOR
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KATI

SARAPIK
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ANNA RAUD-VINKEL

RAAMATUROTT

LINNUHOMMIK
ALTJA JÕE ÄÄRES
HELIPLAAT
PIKKUSEGA
78 MIN
Ivar Vinkel, 2014
Leidsin Austraalia roheliste ajakirjast „Simply Living”
helikandja „Breakfast with Kakadu” reklaami. Aasta võis siis
olla 1990. Mõte hommikusöögist kakaduu seltsis tundus
toona nii erakordne,
et kirjutasin maakera
kuklapoolele, paludes kassetti endale kingituseks. Veelgi erakordsem oli, et mulle
saabus Mullumbimbyst vastus kakaduupildiga postkaardil, mis algas sõnadega
„Amazing to hear about You …” Ja ümbrikus leidus ka kingitusena soovitud kassett. Täpselt see, mida reklaam lubanud
oli — linnuhääled Kakadu rahvuspargist,
soovitusega kuulata neid hommikusöögi
juurde: „Pure peace stress release …”
Eeskujuandvalt mõjus väljaandja Brett
Nielseni avaldus kassetiümbrisel. Credits:
Australian Native Birds.
Sain teada, et on olemas ka „Brunch
On The Barrier Reef” jmt, aga muidugi ei
julgenud ma Mullumbimbyst rohkem kingitusi paluda.
Kui Raamaturotile laekus nüüd Ivar
Vinkeli plaat „Linnuhommik Altja jõe
ääres” (heliülesvõte Lahemaa rahvuspargist), panin ka Kakaduu rahvuspargi linnukontserdi võrdluseks mängima.
Muidugi, nende kahe plaadi kõrvale
tekib mõttes teisigi seoseid, plaate. Näiteks Veljo Runneli 2005. aastal ilmunud
„Helipilte Alam-Pedjalt”, kus sisalduvad
helilõigud pealkirjadega „Rähnide paradiis” või „Pulmad luhal” (rukkirääk ja rohunepp). Või veelgi varasem (1989) Fred
Jüssi plaat „Helipilte Eesti loodusest”, kus
peal „Öömeeleolu koeraga” (Külvandult
Kõrvemaalt).
Ivar Vinkeli pagasis leidub tänaseks
kakskümmend plaati helisalvestistega
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Ivar Vinkel lindistamas.

füüsilist ärevust ja stimuleerib kognitiivset ajutegevust.

Eesti loodusest, laiema avalikkuse ette
on neist jõudnud umbes pooled. Ta kaitses 2009. aastal Tallinna Ülikoolis magistritöö teemal „Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest
enesetunde muutustest”. Tema tööks on
nii heli-alane nõustamine kui ka vibroakustiline teraapia.

RAAMATUROTT KÕLISTAS
IVAR VINKELILE JA ESITAS
MÕNED KÜSIMUSED.
Kas saab Altja-plaati võrrelda
rohupudeliga, mille kasutusjuhisega peab enne tarvitamist
tutvuma?
Plaadi juures leidub vaid soovitus
teraapilisema ja tõepärasema efekti
saavutamiseks kuulata seda keskmise või madalama helitugevuse
nivooga ja hoida tämbriregulaator
neutraalasendis. Plaanin küll poodide tarvis teha dokumendi nõuannetega oma plaatide kohta. Ise kuulan seda Altja salvestist, kui teen
hommikul trenni (joogaharjutuste ja
karate soojenduselementidega) ja siis
vaikselt kõrvaklappidest, kui pean
ülikoolis koostama mõnd spetsiifi list,
täpset teksti. See plaat võtab maha
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Kui palju olete heliülesvõtet enne
plaadile kandmist töödelnud (78
minuti pikkune salvestis on tehtud
10. juunil 2012 Altja jõe ääres Oandu
koprarajal kella 4.32—5.50)?
Ma ei teinud ühtegi väljalõiget ega
lisamist. Maha võtsin vaid ühe valju
krõpsu helinivool, mis tekkis, kui
kondensaatvee tilk kukkus puult
mikrofoni tuulekaitsele. Pärast seda
tõstsin kogu salvestise helinivoo
maksimumtipud ülesvõtte helinivoode omavahelist suhet säilitavalt
nii, et neist kõige intensiivsema tipp
jääks 0 dB lähedusse.
Kuidas suhtute, kui lindistusel
loodushäälte sekka satub inimtekkelisi hääli, mis võivad ka
ju sümpaatsete-rahustavatena
mõjuda. Näiteks laudaukse kauge
kääksatus.
Olen välja andnud ka plaadi Saaremaa väikekülade helimaastikest,
mille algne tiraaž läks Eesti koolidesse, lasteaedadesse. Plaadil on näiteks käsitsi lehmalüpsmine ja niitmine, vihtade tegemine, aga ka kevadise loometsa linnukoor ja sügisene
kurgedeminek.
Mis puutub aga mitteharmoonilistesse helidesse, siis nende vältimine
on omaette ülesanne. Laevamootorite madalsageduslikud hääled, mis
ulatuvad 30—40 kilomeetri kaugu-

sele, ülelendavate lennukite ja maanteede müra … Raske on Eestist leida
paika, kuhu selline müra ei ulatuks.
Muruniiduk võib ka kümne kilomeetri peale kosta. Olen salvestanud
kellaajal, mil segajaid on vähem.
Eelmisel kevadel lindistasin
Nõva rannas ühe tiigi ääres konnade
krooksumist, kuulda oli ka maa- ja
merelinde, ühel hetkel aga hakkas
kostma lennukimüra … Ja siis tulid
sellest läbi luiged, nende tiivalöögid.
Võib öelda, et selle salvestise helide
omavaheline sobivus on kunstiliselt
kaunis.
Kas võiks ka õnnestuda salvestada rabade vaikust? Olen kuulnud,
et seda vaikuse häält tekitab tuul
rabamändide latvades.
Selleks oleks vaja ülihead tehnikat,
et tehnika omamüra peale ei jääks.
Minul sellist praegu pole. Helisalvestiste tegemine on pooleldi hobi. Unistan küll, et kunagi võiksingi ainult
selle tööga leiba teenida.
Tuul okasmetsas teeb hoopis
teistsugust häält kui lehtpuumetsas.
Mul on ülesvõte Saaremaa Tagamõisa
poolsaare vanast okasmetsast päikeseloojangu ajal, üksikud linnud suhteliselt kaugel … See salvestis tuule
liikumise häälest seal on tekitanud
väga huvitavat une ja ärkveloleku
vahelist seisundit.
Võiks ju mõelda nii, et igale inimesel sobiks kõige paremini kuulata
plaat tema püsiva elupaiga ümbruse häältest. Maja taga voolav oja
ja ületeemetsa linnud.
Oleme loodushelidest paarisaja aastaga kaugenenud. Masinamüra summutab linnades looduse. Loodushelid toimivad meist enamikule siiski
universaalselt — nii märgiliselt kui
ka füüsiliste omaduste tõttu. Näiteks liikuva vee hääl mõjub rahustavalt, seostub eluga. Pole vett, pole
ju elu. Samas tormise mere häält
pole mõtet üritada kasutada inimese
rahustamiseks.
Või linnud — nad tähendavad ka
seltskonda meie ümber. Nad laulavad
oma tavapärast laulu siis, kui neid
ei ähvarda oht, ei lähene kiskja. Kui
nad laulavad, võime ka meie rahus
olla. Ja kõige intensiivsemalt laulavad nad päikesetõusu ajal. Ka need
signaalid on meie kõigi alateadvuses
täiesti olemas.

KÕGÕ ILMA MÕTS
Koostaja: Kaile Kabun
Pildid ja kaas: Kadi
Mõttus
Võro Instituut, 2015
Minu Võromaa on Võro
Instituudi korraldusel toimuv iga-aastane laste ja noorte kirjatööde
võistlus, mille paremik avaldatakse lasteraamatusarjas Mino Võromaa. Alates 21. võistlusest on kogumikke illustreerinud ajaloolise
Võrumaaga juurtpidi seotud kunstnikud.
Sel aastal oli kirjutajaid nii Vanalt Võromaalt kui ka Setomaalt. Välja pakutud teemadest olid kõige populaarsemad metsaga
seotud teemad. Minu Võromaa 28. kogumik
saigi pealkirjaks „Kogõ ilma mõts”.
See on terve raamatutäis laste ja noorte
tähelepanekuid loodusest ja elust enesest
kas siis luulevormis või jutukesena. Kogumiku lood paistavad silma autorite sügava
loodusetunnetusega ja armastusega oma
kodukandi vastu.
Kirjutajatel näib väga selge olevat, kuidas metsaga koos hingata ja elada, et
mitte millegagi üksteisele riivamisigi haiget
teha. Lugudega tutvudes meenub Albert
Schweitzeri põhimõte aukartusest elu ees ja
tema filosoofiline põhjendus eetilisest suhtumisest kõigesse elavasse, tulenevalt kõigele elavale omasest elutahtest.
Suhted metsaga tuletavad meelde
vanasõnu, nagu „Mets on vaese mehe ait”
või siis „Mets on vaese mehe kasukas”. Eks
need Võrumaa imelised palumetsad lausa
kutsuvad enesega suhtlema ja muidugi omi
rikkusi pakkuma. Väsimuse ja väikese stressi
ravib mets kiiresti, sest mis on parem metsarahust või metsamuusikast.
On lugusid noorte unistusteilmast ja
mõtteid, mis teisigi planeete jõuavad külastada. Loomulikult ei jäeta kõrvale metsloomi oma tegemiste ja vimkadega. Armastus maa vastu on väga kenasti välja toodud
vanema kooliastme võiduloos: „Ma olõ suhtõn maaga”. Selle kirjutas Vastseliina Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Mirko Janus.
Au sees on lugudes esivanemate tarkused ja muugi rahvapärimus. Eks on ka
Võhandu jõgi oma väge täis allikatega võrokestele palju hinge- ja loomejõudu kinkinud. Unenäoilma lood pajatavad igasugustest haldjatest ja teistest headest olenditest,
kelle hõlmas hea ja julge omi toimetusi
korraldada.
Kunstnik Kadri Mõttuse illustratsioonid
on pisut naivistlikud, pisut vimkaga. Tema
loomingut iseloomustab absurdsus, unenäolisus, tugev kontuur ja julge värvikasutus. Segatehnikas joonistuste lemmikteemadeks on kõik elus olev meie ümber.

On rõõm märkida, et nn võru liikumine, mis pärast laulvat revolutsiooni
eriti tuule tiibadesse sai, on igakülgselt
seisnud võru keele ja kultuuri säilitamise
eest. Võro keelt võiks nimetada SOOJA
SÜDAME KEELEKS.
Eha Valge,
Tartu Raatuse kooli raamatukoguhoidja
Taimi Paal

EESTI METSAMARJAD
SARI „ROHELINE EESTI”
Varrak, 2015
231 lk
Kohe sissejuhatuses on kirjas,
et raamat koondab peaaegu
kõiki Eestis looduslikult kasvavaid taimi, mille vilju rahvakeeli marjadeks nimetatakse.
Kasutajana olen sellise käsitlusega väga rahul, sest — kui
paljud meist ütlevad kadakamarja kohta käbi? Vähesed moosikeetjad nimetavad pihlakamarju õunviljadeks ja kibuvitsamarju
tõrsikuteks.
Raamat tutvustab esmalt taimeperekonda, sellele järgneb täpsem liikide kirjeldus. Näiteks taimede keemiline koostis, aga
ka andmed metsamarjade ekspordist ja
parimast korjeajast. Leidub palju infot marjataimede kasutamisest toiduks ja rahvameditsiinis. Juttu on nii tuntud kui ka mitte nii
tuntud taimede toimest ja väest. Autor nendib, et iga rahvaravitsejate soovitust ei tasu
järele proovida, sest katsetamine võib mürgiste taimede ja viljade korral kurvalt lõppeda. Eks ole ju teada päris pööraseid ravivõtteid taimedega.
Tuvastamist hõlbustavad fotod. Kas
teete ikka vahet metsmaasikal ja muulukal?
Raamat räägib ka metsamarjade kultuurvormide kasvatamis- ja aretustööst nii meil
kui ka laias maailmas. Kuigi raamat on üsna
suuremõõduline, tasub see siiski, eriti lastega metsa minnes, seljakotti pista – on igatahes abiks.
Üks pisike puudus oli raamatul minu kui
lapsevanema silmis ka. See, et mari/taim on
mürgine ja mittesöödav, oleks võinud olla
märgatavamas kirjas. See, et vilju söövad
ainult linnud ja närilised, ei tähenda laste/
õpilaste jaoks alati seda, et nemad seda
süüa ei tohiks.
Boonusena sisaldab üks Eesti mahukam ja teaduslikuma käsitlusega metsamarjade raamat ka soliidset kasutatud kirjanduse loetelu.
Liina Espenberg,
moosikeetja, Tartu Ülikooli raamatukogu
raamatukoguhoidja
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KÖÖGIFÜÜSIKA

LIUMÄE ROCK
AARE BAUMER, HELEN ARUSOO FOTOD

Üsna ammu, nii umbes reedel kella
10 paiku algas Ameerikamaal maailma kõige vahvam festival. Kohale
oli saabunud väga palju inimesi, kõigil kaasas rõõmus meel ja seljakott
võileibadega.
Esinejaid jällegi ootas suur kahe
poolega pöördlava, mida liigutati inimeste jõul ja kus ansamblid võisid
end ette valmistada ja siis keerati nad
esinemiseks näoga rahva poole. Pillimehed mängisid, habemed ees ning
elektrikitarrid käes. Mõned neist
kandsid suuri musti päikeseprille, et
silmad tunduksid peas suuremad, ja
kuulajad arvasid seetõttu esinejaid
tähtsamaks kui nad tegelikult olid.
Ahjaa, unustasin ütlemata, et
aasta oli siis 1969. See tähendab, et
muusikafestival, millest jutustan, toimus 46 aastat tagasi!!! Ehk siis vägaväga-väga kaua aega tagasi, igatahes veel enne, kui internet ja Google
leiutati.
Aga rahvast tuli järjest juurde.
Suur mäekülg kattus tiheda inimvaibaga, tossasid viineriküpsetuse
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korstnad ning valjuhääldajatest hüüti
äraeksinud inimeste nimesid. Ühesõnaga, peomeeleolu muutus järjest
paremaks, veel paremaks … ja siis
hakkas vihma sadama!
Algul katsid pealtvaatajad ennast
kiletükkide ja ajalehtedega. Kuid
need said kiiresti märjaks ning pakkusid vähe peavarju. Vett muudkui kallas ja kallas juurde. Väikesed
lõbusad nired liitusid omavahel suuremateks sulisevateks ojakesteks,
need veel suuremateks ja kõik see
koos voolas vulinal piki mäekülge
allapoole. Võiks ju arvata, et vaatajad lahkusid, aga kus sa sellega —
keegi ei lasknud ennast paduvihmast
heidutada ja ajaveetmiseks leiutati
mõnus, kole, naljakas, õudne, vahva,
porine ning kõigele lisaks veel libe
tegevus: mudaliug.
Kes tahtis, võttis hoogu ning hüppas mudasele, mäest laskuvale teele.
Pidevalt lisanduv vesi ning peenike
muda kandsid liulaskja kaugele allapoole, mille järel too jälle ülespoole
rühkis uuteks sõitudeks.
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Kuidas ikkagi liulaskmine käib?
Selleks on vaja vett, kilet ja seepi.
Kile võiks olla vähemalt 10 meetrit pikk ja paar meetrit lai. Sellise
tüki saab ehituskaupade poest. Vett
võtame kraanist, seebiks kõlbab
kõige paremini vedelseep.
Nüüd asjast. Kile asetame maha
ja jälgime rangelt, et liulaskmise teel
ei oleks mingeid takistusi ja teravaid
majanurki, või mis veelgi hullem,
teravaid oksi. Ka suuremad kivid
ning muud maast välja ulatuvad
mügarad on üleliia ja võivad põhjustada muhkusid või valusaid äralöömisi. Seega, ettevaatust, ettevaatust
ja veelkord ettevaatust! Kile rullime
lahti ikka pehmele rohule, eks!
Nüüd segame vedela seebi veega
ja valame kilele kogu ulatuses. Ja valmis meie liumägi ongi.

VAJAME:
•
•
•
•

10 meetrit kilet ehituspoest
vedelseepi
vett
suvist päeva

Nuputa!
1. Mitu korda on metssiga pärast
jääaega Eestisse elama tulnud?
2. Millal valiti Soomes
rahvusmaastikke?
3. Kui pikk on kasetriibik?
Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number.
Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: toimetus@loodusesober.ee

Kindlasti on vaja ujumiskostüümi
ning muusikat. Kõige paremini sobivad siia vanad, 1969. aasta rokilood.
Neid saab vanaisalt või vanaemalt
küsida. Pähe võib siduda lilledest
pärjakese või mingi muu kaunistuse.
Siis võtate jooksuga hoogu ja hüppate kilele. Kel soovi, võib välja töötada kõige kaugemale libiseva keha
asendi. Libisemine ise toimub ju tänu
sellele, et kahe keha vahel on õhuke
vee ja pikkade seebimolekulide kiht,
mis vähendab hõõrdejõudu kehade
vahel. Väikesed, silmale nähtamatud
ebatasasused puutuksid ilma veekihita üksteise vastu ja eralduks vaid
suur hulk soojust.
Aga muda toimis Woodstocki
pori-liumäel samuti kui seep. See
tähendab, et väikesed mullaosakesed olid ümbritsetud veekihiga ja kui
keegi üleni porine külastaja hooga
allpoole libises, siis oli hõõrdumistegur kehade vahel väike ja sõit pikk.

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

Pärnakuu/heinakuu õiged vastused
1. Seebecki efekti tulemusena tekib elektromotoorjõud
erinevate temperatuuridega elektrijuhtide vooluringis.
2. Kõrgeim Eesti mägi jalamilt on Vällamägi.
3. Sigadele antakse lisatoitu ligi 4000 tonni aastas.

AUHINNA VÕITIS DAGMAR MÄHAR.

HEAD LIBISEMIST JA
MAKE GLIDE, NOT WAR!
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JÜRI KAMENIK

Alates 2009. aastast on suviti äikesehuvilised ära hellitatud, sest aastail 2010—2014 registreeriti igal suvel
keskmisest tunduvalt rohkem välke.
2015. aasta on ses osas teistsugune.
Miks äike on oluline? Äikesevaene
suvi näitab, et jahedate, ookeani
pealt tulevate läänetsüklonite ülekaal
on suur. Vastavalt sellele on meil
siis vähem ka suvitusilma. Pärast
16. aprilli suuremat äikeselainet tuli
järgmine alles 24. juunil.
Pärnakuu esimene pool oli ebatavaline ka kuivuse tõttu, lisaks olid
ilmad jahedad ja tormised. Esimene
tõeliselt suvine päev tuli alles 13. juunil, kui sooja oli enamasti 20…26 °C.
Teine aspekt, mida tänavu on
eriti tähele pandud, on tuulisus: inimesed ei mäleta nii pööraselt tuulist suve, isegi sisemaal marutas rohkem kui keskmisel suvel mere ääres.
Kaunis šokeeriv oli prognoos, et 26.
heinakuul tuleb tõeline sügistorm.
Seda kardeti eriti Soomes ja Rootsis, aga selle asemel tuli korraks väga
lämbe päev. Üldiselt oligi juuli peaaegu samasugune nagu suve algus:
tuuline, sajune ja mõne äikeselise
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päevaga (11., 16. ja 17. heinakuul).
Märkimisväärseim erand oli heinakuu esimene nädal, kui mitu päeva
olid südasuviselt sooja rannailmaga,
ehkki 30 kraadini õhutemperatuur ei
küündinud.
Tänavuse suveilma põhjusi tuleb
otsida tsirkulatsioonist: märtsi teises pooles alanud tsüklonaalne tegevus on püsinud üsnagi stabiilselt
augustini välja. Seetõttu on antitsüklonid mõjule pääsenud ainult LõunaEuroopas ja vähemal määral ka IdaEuroopas (Ukrainas, Valgevenes,
PILLE LAAR

AJA LUGU

JUGAVOOL JA
LÄÄNETSÜKLONID
TÕID TUULISE
JAHEDA SUVE

Jaanipäevased raheterad Tartust
Karlovast.
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Venemaal). Eestit on aga mõjutanud
järjestikused läänetsüklonid, mis
on toonud jahedust, tuult, aga võrdlemisi vähe sademeid ja pea üldse
mitte äikest. Lehekuu lõpus ja pärnakuus avaldasid enam mõju ainult
suurematel laiustel liikunud tsüklonite lohud, mille vastastikmõju
Kesk- ja Lõuna-Euroopa kohal oleva
antitsükloniga põhjustas kuivi, tormiseid ja jahedaid päevi. Juuni lõpus
tsüklonite mõju korraks vähenes ja
tugevnes antitsüklon, mis tõi korraks siiagi kuumad rannailmad, kuid
endine olukord taastus varsti.
NB! Suve ilmastiku selgitamisel
on palju tähelepanu pööratud jugavoolule —tugevale õhujõele atmosfääri ülakihtides, sest selle asendist
sõltub ilmastiku iseloom: kas on jahe
ja tormine (talvel soe ja tormine) või
väga kuum. Kui jugavool „voolab”
lõuna pool, on jahe, kui põhja pool,
siis kuum. Eestis on valdav olnud esimene variant. Jugavool ise on tänavu
olnud väga tugev.
Pärnakuus algas ka polaarmesokate ehk helkivate ööpilvede
hooaeg.

PRIIT TAMMJÄRV

JÜRI VOIT

Tormipilved Kuusalu
lähistelt. 17.07

LILIAN ÕIS

Metskitserahvas sai tänavu hea järelkasvu. Kaksikud
varahommikul. 9.06.

RAINA REHE

Jaaniaegu liikus Türi kandis valge põder. 22.06.

TIINA KALLAS

Pärnakuus algas kauaoodatud helkivate
ööpilvede aeg.

AIVAR ANDRE

JÜRI VOIT

Heinakuu alguseks olid haigrupojad juba vanematega
ühesuurused.

Uhke vesipüks Väikeses väinas 16.07.

Heinakuu lumi Rakvere kandis.
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HELEN ARUSOO

VAATA IMET

LUULE PÕDER

Kuigi väiketülli poeg pole ennast kunagi
peeglist näinud, oskab ta end kohe pärast
koorumist paepealsetesse mustritesse sobitada.
Üksikud erksad kukeharjad tõmbavad hallilt
tibult ja hallilt maastikult tähelepanu endale.

INGMAR MUUSIKUS

Võilill on üks väge täis lill. Tal on tugev juur ja
suur elutahe. Seekord aga otsustas ta oma väge
hoopis hiiglasliku õie kaudu näidata.

Kui suur ja palav suvi ei ole end senimaani Eestis
näidanud ja mõned nurisevad, siis mitte kõik. Need
mustlagled otsustasid, et just siia võikski suvitama
tulla. Muidu satuvad nad meile rände käigus harva
ja kesksuvel nähakse neid suisa haruharva.
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2014. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna Sven Začek

Eesti Looduse fotovõistlus 2015
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. septembrist
1. oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu aja ja koha saab teada oktoobri
lõpul Eesti Looduse kodulehelt.
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 vaid
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
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 makrovõte),

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
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143

LOODUSKALENDER.EE

UUS AURIS
TEEB SIND
RÕÕMSAMAKS*.
*Reklaamis valetamine on ebaseaduslik.
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ARMU AUTOSÕITU UUESTI
Kombineeritud kütusekulu 3,5–6,2 l / 100 km, kombineeritud CO2 emissioon 79–143 g/km. Toyota Liisingu aastase ﬁkseerimata intressiga, milleks on 2,19% + 3 kuu EURIBOR,
on 14 690-eurose netohinnaga Aurise krediidikulukuse määr 2,36% aastas. Sissemakse 15%. Krediidi kogusumma 60 kuu jooksul on 15 680,85 eurot. Krediidi kogusumma
arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ega ﬁnantseerimise eeltingimuseks oleva kasko- ja liikluskindlustuse makse suurust. Pakkumine kehtib 30.09.2015 või seni, kuni kampaaniaautod on saadaval. Finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Tutvuge liisingutingimustega
toyota.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.

Avasta uue Aurise tõed toyota.ee/auris

