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Rändurid hõikavad kõrgel üleval, 
kaagatavad ööbimiskohtades, 
vuravad läbi õuede ja aia. Löö-

vad hetkeks seenelkäija metsa heli-
sema. Vihisevad öösel üle pea. Paljusid 
me tegelikult ei näe ega kuule. Nad 
rändavad otsekui salaja, vaikselt tulles 
ja vaikselt lahkudes.

Osa vaikseid rändajaid liigub aga soo-
tuks isemoodi. Nemad rändavad üksi. 
Mis veel imepärasem, ka pojad asuvad 
kindlas suunas looklevale rännuteele 
ihuüksi. Juba oma esimesel eluaastal, 
üksnes mõned kuud pärast  munakoo-
rest ilmavalguse nägemist. Liuglevad 
otse oma pesapaigast suurde maailma, 
aga mitte sugugi huupi, vaid ikka piki 
liigiomast teed ja ammu enne neid 
sobilikuks peetud talvitumispaikadesse. 
Ilma vanemate liigikaaslaste õpetuseta.

See kõik on teada, tundub iseene-
sestmõistetav, et linnud nii käituvad, 
aga kas oleme mõtisklenud üksirändaja 
lennu erakordsuse üle?

Kui lindude nokas ja silmades 
asetsevad tundlikud organid taju-
vadki täpset põhja-lõuna suunda nagu 
magnetkompass, kui nad oskavadki 
jälgida öises taevas õigeid tähti, kui 
nende DNA koodi on ka kirjutatud nii 

Loodusesõbra toimetus Juhtkiri

lahkumiskihk, teeleasumise suund kui 
ka päralejõudnuna kindel veendumus 
peatuda, kas sellest siis piisab noorele 
linnule üksi teele asumiseks ja kohale 
jõudmiseks?

Kui see tee on nende geenides koo-
dina kirjas, miks nad ei rända mööda 
väga täpset joont, Via Lõunamaa? Miks 
on rändetee üsna käänuline ja ilmas-
tiku vingerpusside tõttu teelt kaldu-
mise korral arvutatakse teekond uuesti 
täpselt ümber?

Kui mina, Homo sapiens ehk nüüdis-
inimene, linnas koolis käinud looduse 
kroon, saaksin oma valdusesse kõige 
uuemad GPSi seadmed ja mõlemale 
randmele uhke kompassi, kas ma 
leiaksin üles üksnes südame sunnina 
eksisteeriva õige koha? Kes ütleb, kus 
see asub ja kuidas sinna saab? Kas 
ma läheksin sinna otsejoones, ilma 
suuremate segaste hulkumisteta, ja 
jõuaksin kohale üsna kindlal ajavahe-
mikul? Tundub, et ka kõige täpsemaid 
seadmeid kaasates jääb sellelt pildilt 
midagi väga olulist puudu.

Urmas Sellis kirjutab lehekülgedel 
32–39 lindude lõunamaale lennu imest 
ja selgitab, mida teadlased üksirända-
jate kohta on seni teada saanud.
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Porikuu ja kooljakuu looduses

Arne Ader
Autori fotod

Kooljakuu kingitus:  
kooljakuu-sinine kulupruuniga.

Maikellukese kaunid 
marjakobarad pakuvad 

silmailu seni, kuni lumi nad 
matab. Maikellukesemarjad 

on eluohtlikult mürgised. 
Linnud teavad seda.
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Pöialpoisid on osarändurid: nende asurkonnas on 
nii rändseid kui ka paikseid isendeid. Pöialpoiste 
sügisränne leiab aset sügiskuul ja porikuul. Ühe korraliku 
rännuööga muutuvad pisikesed linnud veelgi pisemaks: 
seitsmegrammisest kehakaalust jääb järgi viis.

Kährik on kõigesööja. Sügisene maisipõld pakub 
talle toiduks putukaid, hiiri ja maisitõlvikuid. 
Umbes kahekilone rasvavaru lastakse käiku 

paksema lumega külmaperioodidel. Kährik on 
meie kiskjalistest ainus, kes peab talveuinakut.

Sarapuulehed pole mitte ainult ilusad. Kui kuusikus kasvab sarapuid, siis suureneb rohurinde 
elurikkus umbes poole võrra. Sarapuude all armastavad kasvada salu-siumari, metstulikas ja 
karvane piiphein.
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Kooljakuu öö on toonud ohtralt vihma, nii et 
pisikesse kaussi on kogunenud vesi. Koduvarblaste 
paar ei piirdu siin janu kustutamisega. Pärast 
joomist läheb miniatuurses vannikeses lõbusaks 
supluseks.

Metskitsede punakaspruun suvekarv vahetub 
porikuul halli talvekarva vastu. Viimasena 

näeme suvetoone kitse sabapeegli ümbruses ja 
tagajalgadel.

Pehkinud kännul kükitavad pirn-murumunad.
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Sõnumeid meilt

Juba 19. sajandist alates Saku 
mõisapargi ajaloolistes tiikides vett 
hoidnud vana tammi asemele ehitati 
sel suvel Vääna jõe siirdekaladele 
liikumistee avamiseks maakividest 
kärestik.

Seda, et endine paisregulaator kuju-
tas endast kaladele olulist liikumis-
tõket, kinnitasid viimaste uuringute 
tulemused: sellest allavoolu oli kalastik 
nii liigiliselt kui ka arvukuselt rikka-
likum kui ülesvoolu. Vääna jõgi on 
kantud ka lõhejõgede nimistusse, sest 
selles käivad kudemas nii lõhed kui ka 
meriforellid. Tänavusest aastast alates 
seaduse järgi lõhejõgedes kalade üles- 
ja allavoolu liikumist enam takistada 
ei tohi, mistõttu tuligi hakata mõtlema 
kalapääsu rajamise peale. Sillaalune tamm asendus kärestikuga.

Vääna jõe kalad pääsevad 
Sakust taas ülesvoolu

Juba 2010. aastal alanud eeltööde 
tulemusena löödigi tänavu suvel lõpuks 
Sakus Tallinna maantee silla all kopp 
jõepõhja. Kaks kuud kestnud rekonst-
rueerimistööde käigus lammutati 
kalade rändetõkkena pinnuks silmas 
olnud laudkilpidega tamm ning rajati 
selle asemele mitme meetri laiune 
kärestikuline läbipääs.

Uue kalapääsu ehitamisega seotud 
projekti kogumaksumus küünib enam 
kui 66 000 euroni. Sellest üle 13 000 euro 
tuli omaosalusena välja panna Saku 
vallal, ülejäänud osa rahastas Euroopa 
Liidu ühtekuuluvusfond.

Ulvar Käärt
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Legendaarse ornitoloogi ja looduskait-
setegelase Eerik Kumari (1912–1984) 
ligi 93 000 sedelist koosnev Eesti 
linnustiku kartoteek on digiteerimise 
tulemusel peagi elektroonilisel kujul 
uuele elule ärkamas.

Suuremat sorti digiteerimisprojek-
tiga seotud ornitoloog Hannes Pehlak 
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudist märkis, et 
Kumari mahukas kartoteek seisab 
praegu suures kapis kabinetinurgas. 
Nüüd on käsil selles sisalduvate sede-
lite digiteerimine: iga kartoteegikaart 
skaneeritakse, sellel leiduv vaatluse 
kirjeldus „tõlgitakse” kaasaegse 
andmebaasi vormi ja seotakse geo-
graafiliste koordinaatidega. „Esimese 
etapiga on jõutud digiteerida enam 
kui 10 000 sedelit,” osutas Pehlak, kelle 
sõnul jätkuvad tööd ka eeloleval talvel. 
Pehlak selgitas, et Kumari kartoteegi 
digiteerimine on hädavalik, kuna 
lisaks kultuuriloolisele tähtsusele on 
tegu ka ornitoloogiliselt väga olulise 
andmekoguga.
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kKumari kartoteek muutub 
elektrooniliselt kättesaadavaks

Digiteerimise järel saavad karto-
teegis sisalduvad linnuvaatlusandmed 
teadlastele ja looduskaitsjatele kätte-
saadavaks PlutoF-nimelises elektrooni-
lises andmebaasis, kuhu on koondatud 
infot ka näiteks Eesti geoloogiliste 
kogude ja putukate kohta. „Kui mõne 
linnuliigi vaatluste vastu tekib kellelgi 
huvi, on kartoteegis sisalduv info 
edaspidi elektrooniliselt kättesaadav ja 
analüüsitav,” viitas Pehlak.

Esimesed Kumari kartoteegis 
sisalduvad linnuvaatlused pärinevad 
juba 18. sajandist. Kõige rohkem on 
andmeid 1950. aastatest, mil karto-
teeki püüti kanda kõik Eestis tehtud 
linnuvaatlused, lisaks olulisemad 
teated ja kirjandusandmed lähialadelt. 
Kartoteegi täiendamine jäi soiku pärast 
Eerik Kumari surma.

Ulvar Käärt

Eerik Kumari ajalooline kartoteek.
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Sõnumeid meilt

Eesti Ornitoloogiaühingu juures tegutseva linnuharulduste komisjoni 
esimees Margus Ots ütles, et kanaliste seire käigus leiti üks toitu man-
gunud habekaku (Strix nebulosa) noorlind ühes läheduses olnud vanalin-
nuga põimukuu lõpu poole Ida-Virumaal Iisaku vallast. „Tegu on väga 
haruldase leiuga, sest viimase saja aasta kohta on meil varasemast teada 
vaid üks tõendatud pesitsemisjuhtum,” märkis Ots.

Üks habekaku pesitsemisjuhtum registreeriti Ida-Virumaal ka 2009. 
aasta mahlakuus, kui ornitoloogid kohtasid samas piirkonnas üht pesal 
istuvat habekakku. Kuni selle ajani vaid oletati, et mõni selle meie mail 
haruldase liigi esindaja võib sealkandis pesitseda.

Toonane pesitsemine osutus edukaks ning lindudel sirgus pesas üles 
koguni kolm poega.

Habekakk kuulub Eestis kõrgeimasse ehk esimese kategooria kait-
sealuste liikide nimestikku ning tema täpseid leiukohti ei ole lubatud 
avalikustada.

Üksikuid juhukohtumisi selle suure kakulisega on meil peaaegu igal 
aastal, kuid nende pesitsemisele satuvad linnu-uurijad haruharva. Kõige 
sagedamini on habekakke nähtud Alutaguse ja Peipsi järve läänekalda 
põlistes okasmetsamassiivides, aga ka Lahemaal ning Kõrvemaal.

Habekakk on taigametsade elanik, kelle levila ulatub Euraasias Skan-
dinaaviast Kaug-Idani.

Meie mail pesitses liik püsivalt 19. sajandil. 
Olgu märgitud, et habekaku pesale on ohtlik läheneda, kuna tegemist 

on suure ja agressiivse linnuga, kes enamasti häirijat ründab. 

 Ulvar Käärt

Virumaal pesitses habekakk
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Tänavune sügiskuu 24. päev möödus 
väärika looduskaitselise sündmuse 
tähe all – Eesti väikseim, ligi 123ruut-
kilomeetri suurune Karula rahvuspark 
tähistas 20. hällipäeva.

Karula rahvuspark loodi Lõuna-Ees-
tile iseloomulike metsa- ja järverikaste 
kuppelmaastike, pinnavormide, looduse 
ja kultuuripärandi säilitamiseks 1993. 
aastal.

Valga- ja Võrumaa piiril Antsla, 
Karula, Mõniste ja Varstu valla maadel 
asuvale rahvuspargile omane kup-
pelmaastik on tekkinud mandrijää 
ebaühtlase sulamise tulemusena. 
Metsade, põldude ja heinamaaga kae-
tud küngaste vahele jäävad pisikesed 
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iaKarula 
rahvuspargi 
väärikas juubel

rabad, sood ja 40 järve. Karula rahvus-
pargi olulisemateks väärtusteks on 
iseloomulik looduse mitmekesisus ning 
pika ajaloo vältel kujunenud asustus, 
kultuuripärand ja taluarhitektuur. 
Kohalikel elanikel on säilinud väga 

tugev side maa ja loodusega. Karula 
rahvuspark kuulub üleeuroopalise 
tähtsusega Natura 2000 kaitsealade 
võrgustikku.

                              Keskkonnaamet

Karula Tornimäe vaatetornist.
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Sõnumeid mujalt ja meilt

Seekord juba üheteistkümnendat korda 
toimunud Matsalu loodusfilmide festi-
valil (MAFF) sai taas kord kinnitust Sak-
samaa loodusfilmimeistrite paremus. 
Festivali peavõidu pälvis sakslase Oliver 

Remek Meel saab MAFFi tänavuse 
žürii liikmelt Jan Haftilt kätte parima 
operaatoritöö ja publiku lemmiku 
auhinna.

Matsalu filmifestivali võit läks jälle Saksamaale
Goetzli linateos „Džungliraamatu karu”. 
Olgu märgitud, et Goetzl sai MAFFi 
grand prix ka kaks aastat tagasi filmiga 
„Põhjamaade loodus – Soome”.

Festivali tänavune žürii, kuhu 
kuulus ka mulluse peavõidu pälvinud 
„Rohelise universumi” sakslasest režis-
söör Jan Haft, hindas, et Goetzli uus 
huulkarude ekraniseering on suure-
pärane loodusfilm, mis demonstreerib 
kõiki vajalikke filmitegemisoskusi: 
kaameratööd, heli, muusikat, jutustust. 
„Filmi iseloomustab vahva lähenemine 
loomale, keda on harva lindile saadud, 
kuid kelle on meile lähedaseks teinud 
üks kuulus kirjanik, Rudyard Kipling. 
See film näitab hästi, kui palju lisainfot 
saame liikuvate piltide vahendu-
sel,” selgitas žürii, miks just see Briti 
rahvusliku telegigandi BBC tellimusel 
valminud linateos kõige paremaks 
tunnistati.

Seniolematut lähivaadet huulka-
rude elule pakkuvate kaadrite kõrval 
on võidufilmi üheks omaette väärtu-
seks ka asjaolu, et sellele loeb haaravalt 
teksti peale maailma üks tuntumaid 
loodusdokumentaalide hääli ja nägusid 
David Attenborough.

Samas lõid festivalil laineid kas 
otse või siis vähemal määral ka Eestiga 

Euroopa Komisjon tuli sügiskuu hakul 
välja ettepanekuga, millest loodetakse 
abi regiooni bioloogilist mitmekesisust 
ohustavate invasiivsete võõrliikide kiire 
pealetungi vastu. Ettepanekuga tahab 
komisjon moodustada kogu Euroopa 
Liidu (EL) jaoks probleemsete invasiiv-
sete võõrliikide loetelu, mille kohta 

seotud meeste filmid. Nimelt sai võist-
lusprogrammi kategoorias „Loodus” 
parima operaatoritöö auhinna meie 
oma noore loodusemehe Remek Meele 
esimene n-ö korralik loodusfilm „Eesti 
loodus: Alam-Pedja”. Žürii sõnutsi on 
festivalil esimest korda avalikkuse ette 
toodud filmi puhul tegemist „võrratu 
operaatoritööga, kus väheste tehniliste 
vahenditega on saavutatud suurepä-
rane tulemus”.

Meele filmi tunnistas viie 
Eesti linateose hulgast enda lem-
mikuks ka festivali publik ning 
keskkonnaministeerium.

Kategoorias „Inimene ja loodus” 
tunnustati aga parimaks operaatori-
tööks Eesti päritolu USAs Hollywoodis 
endale nime teinud operaatori Alar 
Kivilo lühifilm „Läbi jää ja aja”, mis 
portreteerib Kanadas asuvat mägist 
Jasperi rahvusparki.

Tänavune MAFFi filmiparemik tuleb 
peagi näitamisele Tartu keskkonnaha-
riduse keskuse uhiuues loodusmajas. 
Vana kombe kohaselt näidatakse filme 
kooljakuust mahlakuuni iga kuu teisel 
ja neljandal teisipäevaõhtul alates kella 
kuuest.

Ulvar Käärt
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Invasiivne võõrliik signaalvähk elab 
kahes Eesti veekogus.

Euroopa Liit võtab ohtlikud võõrliigid luubi alla
liikmesriigid koostavad omakorda spet-
siaalse riskianalüüsi.

„Invasiivsete võõrliikide tõrje on 
parim näide valdkonnast, kus kogu 
Euroopa jaoks on parem teha koostööd,” 
selgitas ELi keskkonnavolinik Janez 
Potočnik. Nimelt kulutavad paljud ELi 
maad juba praegu suuri summasid võõr-
liikide tõrjumiseks, ent sageli ei kanna 
nende n-ö ühe riigi tasandil tehtud jõu-
pingutused vilja: näiteks hiid-karuputke 
hävitamiskampaania Belgias ei anna 
tulemusi, kui liik Prantsusmaa kaudu 
aina uuesti sisse tungib.

Hinnanguliselt on Euroopas ligi 12 000 
liiki, mis on kohalikule looduskeskkon-
nale võõrad, ning neist umbes 15 % on 
invasiivsed ja kiiresti kasvava arvukusega.

Võõrliikide põhjustatud majanduslik 
kahju ulatub ELis arvestuste järgi vähe-
malt 12 miljardi euroni aastas.

Võõrliigid võivad ohustada nii ini-
meste tervist kui ka vähendada põllukul-
tuuride saagikust. Samuti võivad võõr-
liigid rängalt kahjustada ökosüsteeme, 
ohustada looduslikku tasakaalu ning 
põhjustada kohalike liikide väljasure-
mist. Näiteks must kirss on kahjustamas 
Euroopa metsade ökosüsteeme ja hall-
orav on välja tõrjumas punast oravat.

Invasiivseid võõrliike peetakse elu-
paikade hävimise järel tähtsuselt teiseks 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
põhjuseks kogu maailmas.

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
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Sõnumeid meilt

Juba aastaid enda kodukanti tikkuvate 
lubjakivikaevanduste vastu võidelnud 
Nabala piirkonna rahvas avastas, et  

      koguni kolm erinevat raudteetrassi 
oli joonistatud läbi kavandatava Nabala 
maastikukaitseala.

Ants Talioja mittetulundusühingust 
Tuhala Looduskeskus meenutab, et keskus 
tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku 
Nabala maastikukaitseala moodustami-
seks juba 2010. aastal. Ettepanek, mis sai 
õnnistuse ka Eesti Teaduste Akadeemia 
Looduskaitse Komisjonilt, võeti ministee-
riumis töösse. Sellega seotud uuringute 
tõttu pandi selle aasta jõulukuu keskpai-
gani seisma ka Nabala kandi kaevelubade 
menetlemine.

„Nüüd ähvardab Nabala karstiala juba 
uus oht,” nentis Talioja ja viitas ühtlasi kol-
mele Eesti üht suurimat karstiala ületavale 
raudteetrassile. Ametlikes dokumentides 
on need tähistatud kui variandid 10A, 
10B ja 10E ning lõikuksid otse läbi Nabala 
südame ehk metsloomade liikumise poo-
lest olulise rohevõrgustiku tuumala.

Talioja osutas ka, et Rail Balticu kesk-
konnamõjude strateegilise hindamise 
programmi eelnõu tekstis pole sõnagi 
selle kohta, et nimetatud raudteekoridorid 
Nabalas üle karstiala kulgevad. „Justkui 
polekski tegemist keskkonnatundliku 
piirkonnaga. Pole karsti – pole probleemi!” 
tähendas ta.

Kohe pärast trassivariantide avalikusta-
mist tõttas keskkonnaminister Keit Pentus-
Rosimannus oma veel sündimata poliitilist 
lapsukest ehk Nabalasse kavandatavat kait-
seala tuliselt kaitsma. Vastavas pressiteates 
ütles minister otse välja, et tulevase raud-
tee trassivalikute hulgast peab välistama 
need, mis võivad ohtu seada nii Nabala 
karstiala kui ka selle kandi kuulsaima süm-
boli Tuhala nõiakaevu säilimise. „Nabala 
piirkond on üks näide, kus loodusväärtus-
tele pöördumatu kahju tekitamisest tuleb 
hoiduda,” sõnas keskkonnaminister. 

Eesti Terioloogia Seltsi esimees Tiit 
Maran aga viitas, et praeguste arutelude 

Rail Baltic trügib Nabalasse
Niipea kui majandusministeerium põimukuu lõpus avalikustas plaanitava kiirrongi-
ühenduse Rail Balticu võimalikud kulgemisteed, puhkesid vaidlused selle, kas Eesti 
kaardile tõmmatud jooned ikka sobivad kõikjale. Üks käsi ei tea, mida teine teeb: 
keskkonnaministeerium tahab Nabalasse kaitseala, majandusministeerium kiirraudteed.

kõrval, mis keskenduvad eeskätt eri 
trassivariantide sobilikkusele, tuleks 
juba eos mõelda selle peale, et tulevane 
tarastatud kiirraudtee ei hakkaks segama 
meie metsaelukate liikumist. „Loomadele 
liikumisteede võimaldamine ning selle 
tarbeks parimate lahenduste leidmine 
on väga pikaajaline ettevõtmine,” märkis 
Maran ning meenutas, et näiteks Tallinna-
Tartu maanteetrassi puhul hakati selle 
küsimusega tegelema viimasel minutil. 
Otsus selle kohta, kas moodustada Nabala 

maastikukaitseala või mitte, peaks kesk-
konnaministeeriumis sündima jõulukuus. 
Seaduslikuks vormistamiseks aega kuni 
2015. aasta keskpaigani.

Praegune Rail Balticu kavandatav 
raudteekoridor läbib Harju-, Rapla- ja 
Pärnumaad. Porikuus toimuvad kohalikes 
omavalitsustes avalikud arutelud. Majan-
dusministeerium loodab, et Rail Balticu 
täpne kulgemistee saab paika 2015. aastal.

Ulvar Käärt
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6. Viru Folgi radadel kõndisime Käsmu kaptenite küla risti-põiki läbi, peatudes üksnes 

Lüü-Türri meeste laulusorinat kuulama või meremuuseumi esisel virulaste ja rootslaste 

muistsete suhete üle arutlema, et siis taas kiirustada metsa alla, kus loodusemehed 

õpetasid nahkhiiri tundma. Viru Folgil jääb vähe aega kontsertidel käimiseks!

Käsmu mändide all 

kulgevad Viru Folgi rajad
Helen Arusoo

Uus loodusfilm  
„Metsa poole”
Kas meil on veel mingit arvestatavat 
seotust metsaga? Relve arvab, et on. 

Ta põhjendab seda väitega, et me 
oleme juba kunagi oma suhet metsaga 
muutnud ja samas selle uuel kombel 

siiski säilitanud. Metsarahvast, puude-
rahvast muutusime ju kunagi põllu-
rahvaks ning nüüd omakorda millekski 
uueks – linnarahvaks. Põllumehel on 
korilasega võrreldes teistsugune suhe 
metsaga, nagu nüüd meilgi, linna-
rahval. „Meie suhe metsaga on nüüd 
hoopis muu. Käime metsas puhkamas,” 

ütleb Relve. „Käime ka marjul, seenel.” 
Teiste linnarahvastega võrdluseks 
toob Hendrik Relve näite Ameerika 
Ühendriikidest, kus ta äsja kohtus 
loodusjuhtidega, kes küll tunnevad ja 
nimetavad marju metsa all, aga ei söö 
neid ega korja. „Kellelgi ei tule pähe, et 
neid võiks suhu pista,” lisab ta. Eestis 
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suhe metsaga pole küll Põhjalas midagi 
erilist, aga asetades meie maa laiemasse 
konteksti, on pilt teine.

Filmis näeb ilmekaid lugusid eesti 
inimestest, kes ühel või teisel moel 
tänapäeval metsas asjatavad. Vaheldu-
vad lood rikkast mehest, kes hoolikalt 
hobusega kahe palgi haaval endale met-
sast küttepuid välja veab – nagu vanasti, 
või IT-mehest, kes ehitab viikingipaate 
ning samas on ka lugu mitmenda põlve 
metsamehest, kes loodab oma kolmest 
lapsest mõne ametipärija kasvatada, 
võttes neid aegsasti metsa kaasa. 
Sekka näeme linateoses kosutavaid 

Eestlase ja metsa suhted ekraanil
Hendrik Relve „Metsa poole” esilinastus 
Käsmus Viru Folgil täissaalile. Erinevalt 
maailmalõpust ja võõrandumisest 
pajatavatest loodusfilmidest jätab 
Relve linateos tänapäeva eestlase 
suhetest metsaga helge mulje.

vahekaadreid puude all jalutavast 
loodusmehest Relvest, kes kaamerale 
räägib oma tähelepanekuid eestlastest 
ja puudest.

Relve arvab, et kui neilt inimestelt 
küsida, miks nad metsa vajavad, ei oska 
nad seda nii väga selgelt välja öeldagi. 
„Eestlased on aastatuhandeid metsaga 
koos elanud nagu kirbud karu seljas,” 
ütleb Hendrik Relve. Kas kirp kujutab 
ette elu ilma karuta? Või saab ta aru, 
et ta üldse karu seljas on? Ilmselt ei saa 
me arugi, kui väga me metsaga seotud 
oleme.

Filmi „Metsa poole” eestlaste ja 
metsa suhtest näeb sügisel ka ETV 
ekraanil.

Lüü-Türr – folgi 
vägevaim
„Kõigist esinejatest vaieldamatult 
parim sel aastal,” kõlas Aarne Vaigu, 
Viru Folgi mitteametliku peavõõrus-
taja hinnang meremuuseumi ees, mil 
treppidele hakkas hämarduva taeva 
all inimesi kogunema, et Lüü-Türriga 
läbi Käsmu sammuda ja laulda.

Ainult meestest koosnev ansambel 
andis kolm „kontserti” omapärasel, 
ent regilaulu traditsioonile sobival 
viisil – kõnniti ühest kohast teise 
Käsmu peatänava Neeme teed pidi, 
seisatades siin-seal valgete aedade 
juures ja muudkui soristades öösorri 
kombel (lüü-türr tähendab lõunaeesti 
keeles öösorri) lõputuid viise vanadest 
sõjameeste-, meremeeste- ja kõrtsi-
lauludest. Kõik said kaasa laulda – ja 
seda me ju folgilt ootamegi! Nii kui 
Lüü-Türr kusagil seisatas ja linastes 
riietes meeste bassihääled üle tänava 
kõlasid, kogunes kuulama hulk inimesi 
ja tänavale tekkis läbimatu tropp. Jäi 
silma, et regilaulu värsi kordamine on 
rahva seas aina loomulikum – enamik 
kuulajaid ümises ansambliga ühes, 
samuti ei hoidnud suud kinni mööda 
teed kõndijad. Silma jäi isegi mitu 
nokamütsiga dressides meest, kes paar 
laulu Lüü-Türrile kaasa ümises.

Laval ei käinud ansambel kordagi, 
aga ilmselt sai just Lüü-Türri esinemi-
sest osa enim kuulajaid. Meeste laulud 
lõppesid alles hommikutundidel, ajal, 
mil ka öösorr lõpuks noka kinni paneb.

Laulumõnu on meeste ainsaks 
eesmärgiks. „Me käime ka nõnda koos 
harjutamas, üksteise pool, ikka saunas 
istudes, suvel vahel ka grillides – et 
elu mõnuga võtta. Me ei saa mõnes 
proovisaalis kokku, et laulda,” kõneleb 
Tiit Rähni. Vaid aastake vana ansambel 
Lüü-Türr on kogu meeskonnaga –pärit 
Arukülast, kus eestvedajaks on regilau-
luhuvilistele tuntud koosseisu „Harju 
meeste” lauljad Jako Reinaste ja Tiit 
Saare. Nad on oma kodukohas laulja-
teringi kokku kutsunud, et arhailist 
meestelaulu elus hoida ja ise sellest 
elujõudu ammutada.

Elus festival. Mänguga pooleks 
müüdud koogid ja võileivad, 
mänguga pooleks lauldud laulud 
kasvavad ajapikku kõlbulikuks 
festivali pealavale.

Laste lemmik. Pealava ees kõrguva 
mängulaeva mastist nägi kõige 
kaugemale.
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Käsmule tõid 
rikkuse suhted 
rannarootslastega
Käsmu meremuusumi õunapuude 
all istudes ja kuulates Viru Folgi 
keskkonnaprogrammis ajaloolase 
Ain Mäesalu juttu eestlaste ja roots-
laste suhetest, eksib pilk tüünele 
merelagendikule muuseumi taga. 
Nagu iseenesest joonistub silme ette 
pilt mööda vett libisevaist viikin-
gilaevust, mille laevanina upsakalt 
ülespidi. 

Et selline laev siin tuhande aasta 
eest seilata võis, peab Ain Mäesalu 
võimalikuks: „Viikingite veetee läbi 
Venemaa Bütsantsi ja idamaadesse 
kulges Tallinna lahest alates Põhja-
Eesti ranniku läheduses.” Käsmu lahe 
vana nimi – Kasperwiek on vanem kui 
küla ja nagu nimi reedab, pandud merd 

tundvate kristlaste poolt. Rahulikku 
lahte, Kasperi, meresõitjate pühaku 
kaitse alla arvatud soppi võis tulla 
tormivarju. „Miks mitte ei võidud teel 
Novgorodi siin peatuda,” arvab ka 
Käsmu Meremuuseumi hing Arne Vaik, 
„piki Soome rannikut ei sõidetud kind-
lasti, sealne veealune on karisid täis.”

Sõbrakaubandus ja läbikäimine 
kohalikega oli kindlasti tihe. „Novgorodi 
lähedalt nn Rjuriku linnuselt on leitud 
näiteks ka Irus valmistatud kaunis 
savikauss,” teab Ain Mäesalu. „Tollal 
eksisteerisid väga tihedad kaubandus-
sidemed Rootsi linnadega, eestlastel oli 
näiteks 13. sajandi algul siduv leping 
Visbyga, nõnda et kui ristisõdijad kut-
susid visbylasi sõtta eestlaste vastu, siis 
nad keeldusid.”

Viikingiajal – aastatel 800–1050 – 
Käsmus küll asustust polnud, siiski 
üldiselt Virumaa kontekstis olid naab-
ritega suhted tihedad. Eestlaste tuntud 

vallutusretkest 1187. aastal Rootsi 
pealinna Sigtuna vastu võisid osa võtta 
ka virumaalased, mitte ainult saarlased, 
ning sõjakäigul võis olla vägagi konk-
reetne põhjus, mis seotud eestlaste 
varasemate lepingutega. „Paavst andis 
tollal välja bullasid, mis keelasid kau-
banduse paganatega. Võib olla, et just 
Sigtuna peapiiskop Johannes oli agar 
neid ellu viima ja nõnda võis Sigtuna 
hävitamine lepingute murdmisega seo-
tud olla,” arvab Ain Mäesalu. „Kui 1990. 
aastatel käisin Sigtunas, kus senini 
vanade kirikute varemeid võib näha, 
öeldi mulle, et näed, mis su esivanemad 
tegid.” Põhjuseks, miks pärast seda, kui 
eestlased linna hävitanud olid, pealinn 
Stockholmi koliti, pole küll häving, kau-
bandus oli liikumas merele lähemale ja 
Stockholm sobis selleks paremini.

Ain Mäesalu sõnul on Eestis elanud –  
see annab senini tunda – kahte tüüpi 
rahvast: rannikurahvas Põhja-Eestis, 
saartel ja Läänemaal, ning sisemaa 
rahvas. „Need on erinevad kultuu-
rid,” ütleb ta. „Rannikurahvas on alati 
aktiivsem olnud naabritega suhtlema ja 
segaelanikkonda on siin rohkem.”

Tihe suhtlemine rannarootslastega 
on ka Käsmu rikkusele aluse pannud. 
„Käsmu õitseng põhineb soolal. Kui 19. 
sajandil Inglismaa kehtestas Krimmi 
sõja järel blokaadi, siis toodi Soomest 
väikeste paatidega salaja mitu korda 
odavamat soola,” jutustab Arne Vaik. 
Eriti tihedad sidemed olid Haminaga, 
Soome linnaga, kus elasid rannarootsla-
sed. „Haminast tulid siia 19. sajandil ka 
esimesed laevaehitajad, pärast hakati 
küll ise laevu tegema. Ehitusmeistreid 
tuli ka Saaremaalt.” Et Käsmu soolaga 
rikkaks sai, siis salapiirituse vedamisega 
20. sajandil polnud Käsmul enam asja, 
oldi juba rikkad. Rikkusest sündinud 
küla ilme – valgeks võõbatud häärberid, 
mis palistavad kivist rannaserva – on 
näha tänasele külastajalegi.  

Käsmu laht on ida suunas 
meresõitjale viimane kaitsev 
lahesopp, kuhu tormi tõustes pakku 
pugeda. Edasi on Eesti rannajoon 
tormidele valla.
Käsmu rannas ehitatud muinaslaev 
„Aimar” liigub tuulevaiksel Käsmu 
lahel Lüü-Türri meeste rammu jõul.
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Minu jaoks on sügis üks 
neljast lemmikaastaajast. 
Suvised kiired toimetused 
on tehtud, samas jõulude 
ning aastavahetuseni 
on veel aega. Olgugi, et 
väljas läheb oluliselt 
varem pimedaks ning 
vihma tuleb tavalisest 
rohkem, siis see kargus, 
niiskus ja värskus esitab 
otsekui väljakutse, 
mistõttu tekib just 
sügisel suurem soov 
ringi hulkuda. Looduses 
toimub sel ajal palju  – 
linnud lähevad, lehed 
langevad, ilm teeb 
trikke, udutab ja viskab 
hommikuti härmatist, 
raba tõmbub vaikselt 
punakaks ja metsloomad 
teevad ettvalmistusi 
talveks. Tundub nagu 
kõik tõmbuks vaikselt 
koomale ... 
Kuid siis, ühel lihtsal 
sügispäeval kostub kõrvu 
tuttav ja oodatud sirin. 
Jah, need on siidisabad! 
Lõpuks ometi! Lõbusad ja 
omapärased linnud, keda 
rahvakeeli kutsutakse 
nende laulu tõttu ka 
viristajateks. Järgnevad 
nädalad mööduvadki 
juba rõõmsalt 
tuttavaid pihlakaid ja 
marjapõõsaid kammides.

Silver Gutmann
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Kuidas minust sai looduseuurija

Lahemaa 
kiindumus tõi 

leiva lauale
Aasta esimene pool kulub ulukiandmete 

analüüsile, sügisel põdrajahi aegu 

läheb Jüri Tõnissoni elu ratastele.

Põdraseiraja Jüri Tõnissoni jutu pani kirja Juhani Püttsepp.

Põdrauurija Jüri 
Tõnisson pole ise 

jahimees, aga 
kõik jahimehed 

juhinduvad tema 
seireandmetest.
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Kuidas minust sai looduseuurija

Mu vanaisa oli metsavaht 
Holdre lähedal Hoomulis. 
Ema sündis seal 1921. aastal. 

Kant jäi pärast Vabadussõja järgset pii-
ridejagamist Lätile. Pere tuli Eestisse, 
Tõrva külje alla Lagesoo äärde, hiljem 
Ritsule, kus renditi maad ja peeti sula-
sepõlve. Isa poolt vanaisa oli Tõrvas 
kingsepp ja ka isa ise tegutses mõne aja 
kingsepana, enne kui sidesse, koopera-
tiivi ja teedevalitsusse tööle läks.

Tõrva põles sõjas, sakslased panid 
17. septembril 1944 enne taandumist 
käsu korras linna põlema. Ka isa kodu 
Valga tänavas põles. Mäletan varemeid, 
mis turnima ja alla hüppama kutsusid.

Pärast sõda ehitas isa Tõrva Oru 
tänavale maja. Oru tänav seepärast, et 
see asus Pokardi oru serval Tikste oja 
ääres.

Kõik pidasid seal tollal loomi, nii ka 
meie. Õde Helle oli minust ligi seitse 
aastat vanem, alguses käisin koos 
temaga karjas, hiljem üksinda. Meil 
olid lambad ja kaks kitse, nii kui ennast 
mängima unustasid, olid nad kuhugi 
läinud.

Kõige vajalikum asi karjapoisile 
oli taskunuga, sai nikerdada, lepapilli 
teha. Siis oli ka loll komme nimetähti 
kuuse koore sisse lõigata. Vigastatud 
puudel tekkis vaigujooks. Vaiku sai 
vähemalt ära kasutada, sellega pandi 
mahlapudeleid kinni.

Mul oli neid taskunuge mitu. Kaotasin 
ära, muretsesin uue. Siiamaani on pöidlal 

armid. Kord lõikasin kogemata ka süga-
valt põlve, siis oli huvitav vaadata, mis 
naha all on.

Pokardi oru põhjas asus allikas, kust 
kõik ümberkaudsed inimesed viisid 
vett, suvel kaelkookudega, talvel kelgu 
peal. Nii ka meie. Toona ei ostnud keegi 
poest mahla. Poisid võtsid allikast vett 
sonimütsi abil ja kui mütsi tühjaks jõid, 
võisteldi, kelle müts kaugemale lendab.

Kodus seisid kopsik ja pang nurgas –  
said alati juua. Selle allika vesi oli ja on 
väga hea, siiamaani käime seda sealt 
toomas.

Poistena kuulsime kuskilt, et Hel-
mest tuleb käik Tikste orgu. Tikste või 
Pokardi? Suurt vahet pole. Vesi oli allika 
kohale koopa uuristanud. Arvasime, et 
allika tagant viibki käik Helmesse välja. 
Hakkasime kaevama, jõudsime labida 
sügavuseni. Enam ei ole seda kaeva-
miskohta õnneks näha. Küll on hea, 
et loodus mõned pahanduse jäljed ära 
kaotab. Minu loodusehuvi kujunemisel 
oligi põhiline karjapõlve kogemus.

Sõprade koduuksed
Mu uudishimu, nagu teistelgi lastel, ei 
saanud aga miski taltsutada. Käisime 
sõpradega koos kõik võimalikud kohad 
läbi. Külastasin koos vanematega 
Helmes põllumajandusnäitust, kus eks-
poneeriti suuri kartuleid, viljavihkusid, 
maisi ning toimusid ratsavõistlused. 
Perekond Merivee tutvustas seal oma 
gladioole ja üks nende poistest, Ermer, 

näitas oma liblikakogu. Mina ronisin 
seal masinate seljas, mind huvitas 
tehnika – traktorid, kombainid.

Meie maja asus kohe vastu kolhoo-
simaa serva. Panin vahel dressipüksi 
säärde mugimiseks õunu, pükste 
allservas oli kumm, ja läksin põlluserva 
vaatama, kuidas töö käib. Kuulus trak-
torist Herman Anier võttis mind oma 
hambuliste ratastega Kirovetsi poritiiva 
peale sõitma.

Klassiga uudistasime Jõgevestes 
Barclay de Tolly hauakambris. Kirstud 
või vähemalt pääs nende ligi oli siis veel 
avatud, aga muumia nägu ma küll ei 
mäleta näinud olevat.

Käisime vanaema Mariega ka Helme 
palvemajja. Seal oli küll tunne, et jutlus 
kestab neli tundi. Surnuaias püsis veel 
vana komme haudade peal süüa. Vana-
emal oli korpi kaasa võetud ja manner-
guga piima.

Käisin paljude oma koolivendade ja 
kooliõdede kodud läbi. Kui nüüd ärkan 
vahel öösel üles, rändan mõttes läbi kõik 
majad, kus mul lapsena Tõrvas sõpru oli.

Tõrva koolmeistritest on mul jube 
head mälestused. Keemiaõpetaja Arnold 
Jakobson tegi meiega 10. klassis pika 
jalgrattaekskursiooni. Tõrvast sõitsime 
Viljandisse, sealt Suure-Jaani, Eidapere 
koolis olime ööd, sealt edasi Sinti, siis 
Pärnusse ja sügispimeduses Tõrva tagasi.

Tagasi jõudsime revolvripühade paiku 
(revolutsioonipüha – toim), läks juba kül-
maks. Mäletan, et oli nii hea tagasi kodus 

Sündis 16. põimukuul 1946 
Tõrvas ja lõpetas sealse 
keskkooli.

1973–1996 töötas metsainstituudis, 
pärast selle asutuse sulgemist on 
jätkanud ulukiseirajana Lahemaa 
rahvuspargis ja praegu keskkonna-
agentuuri ulukiseireosakonnas.

Abielus kauaaegse perearsti 
Annega, peres on suureks sirgu-
nud kuus last.

Jüri on leidnud rohkem kui 
sada põdrasarve (valikut neist saab 
vaadata Sagadi muuseumis).

Tema hindava pilgu alt on läbi 
käinud kümneid tuhandeid põdra 
lõualuid.

Zooloog Jüri Tõnisson

Koos ema ja õe Hellega kodus Tõrvas. Er
ak

og
u
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olla, istuda köögis pliidi juures, ema riivis 
seal kapsaid.

Tol ajal oli koolides populaarne sport, 
lisaks jalgrattasõidule meeldisid mulle 
ka suusatamine ja ujumine. Vanamõisa 
järvele oli ehitatud ujula, kümnemeetrise 
hüppetorniga. Mina õppisin ujuma Õhne 
jõe käärus, aga Vanamõisa 50meetrises 
basseinis vedasin esimesel tõsisemal 
katsel hädavaevalt pool pikkust välja. 
Algul ujusime niisama ja mängisime vees 
kulli, aga kui ujumine juba lihtsamalt 
läks, sai käidud ka vetelpäästekursustel 
ja võistlustel.

Võimlemisõpetaja Ernst Pertel oli 
soomepoiss olnud. Tegi spordi 

paljude lemmikuks. Võttis 
meid talvel sappa ja 

läksime Keisripallu 
traadiga suusa-

radasid välja 
mõõtma. Ta 

ehitas ka suusahüppemägesid. Meil pois-
tel oli kombeks hüppe peal hüüda „Surm 
siin või Siberis!”. Suusaninasid läks ikka, 
aga need parandati plekiga ära.

Klassivennad Rein Merivee ja Mati 
Talve olid loodushuvilised, nemad 
teadsid lindudest. Oru kohal kasvas suur 
kõver kask ja Mati oskas mulle näidata: 
„Vaata, seal on peoleo pesa!”

Pidasin Matist nii lugu, et kui tema 
otsustas minna õppima bioloogiat, läksin 
minagi proovima.

Avastusretked matkapundiga
Oli üllatus, et ülikooli sain sisse. Loo-
duse ja bioloogia juurde jäi vaatamata 
elu keerdkäikudele ka hea sõber Mati 
Talve. Ta töötas aastaid ülikooli zooloo-
giamuuseumis taksidermistina, hiljem 
Saku maaviljelusinstituudis. Just tema 
sisemine aus ja sügav loodushuvi on 
mulle alati olnud eeskujuks.

Esimesel kursusel, 1964. aasta sügisel 
valiti ..., pigem pandi mind kursuseva-
nemaks. Olin juba kooli ajal matkanud ja 
seltsielu istus. Ülikooli peahoones kella 
all lugesin kuulutust ja sattusin Karpaa-
tidesse siirduvasse matkapunti, mida 
vedas Peep Keskküla.

Järgnesid talvised matkad Uraali-
desse, Sajaanidesse, suviti ka mujale. 
Geograafiaõppejõud Heino Mardiste 
võttis mind kaasa praktikaretkedele Koo-
lasse ja Kaukaasiasse. Nii sai ühe hoobiga 

ka  alpilaager läbi tehtud. Tagasi tulime 
Moskvani kaubavagunitega seigeldes.

Lisaks veel oma zooloogide 
õppereisid. Nägime Venemaal 

vangilaagreid ja ööbisime met-
satööliste muldonnis. Ometi oli 

vahva vabadust nautida. Kõik 
suved olin väljas, sain elu 

näha.

Meie talvise matkapundi kooskäimis-
kohaks oli Must Kass, Tartu kaubastu 
reklaamigruppi kontor. Must Kass kujun-
das kaupluste vaateaknaid ja hea sõber 
Peeter Einasto töötas seal fotograafina. 
Paar tuba oli fotolabori päralt. Seal jõime 
musta kohvi, kõrvale ampsasime riia 
leiba ja rokfoori juustu, võid panime kah 
alla, ja arutasime maailma asju.

Jooksu pealt Aakresse
Hirmus tormamine oli õppimisega, 
et matkaaega vabaks saada. Viimasel 
ülikoolisuvel, seljataga niigi mitu retke, 
olin kõigepealt välipraksis Alutagu-
sel, sealt sõitsin jalgrattaga Tartusse, 
et Tõnu Tamme, nüüdse Leigo talu 
vanaperemehe, matkarühmas Baikalile 
minna. Tagasi jõudes jätkus Alutaguse 
praks. Mäletan, kuidas lõpetuseks 
sõitsin sääreväristajaga Porkunisse, 
kust juba viis autosõit edasi Lääne-
maale – osalema halljäneste püüdmises 
võrkudega, Anne Kirgi uurimistöö 
tarvis. Anne uuris mõnda aega Porkuni 
metskonnas tarandikes ja peegelpuuri-
des jäneste tegemisi.

See oli ökoloogia, tol ajal maagiline ja 
uudne teadus, mis mind ülikoolis kogu 
hilisemaks eluks joone peale panigi. 
Spetsialiseerusin loomaökoloogiale, 
juhendajaks sai Harry Ling. Pärast 
neljandat kursust hakkasime kursuse-
venna Mati Kaaluga faunistilisi andmeid 
korjama eri liikide kohta – jahimeeste 
käest, metskondadest.

Mati sai sellest andmestikust ühe 
väga kopsaka nööbi – oma diplomitöö 
karu kohta. Minule jäi kuub, andmed 
kõigi ülejäänud liikide kohta. Kartoteek 
lendoravast põdrani, kes juba tol ajal 
metsas kahjustusi tekitas.

Jõud paraku ei käinud nii mahukast 
materjalist üle ja diplomitöö jäi pooleli. 
Otsustaval 1969. aastal oli ka naisevõtt.

Eh
a 

Jä
rv
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Olin tuttavaks saanud Jaan Naaberiga 
(zooloogiamuuseumi direktor aastail 
1964–1967 – toim) ja läksin suunamisega 
tema jälgedes ning juhendatavaks tööle 
Aakre katsemetskonda, mis ühtlasi oli 
jahimajand.

Aakres asus nii kümme hektarit 
loomatarandikke, kus elasid põdrad, 
metskitsed, metssead, rebane. Hiljem 
tekkis sinna ka oma hirveaed.

Minu ülesanne oli jälgida loomade 
toitmist ja elukäiku.

Loomad olid seal pooltaltsad, põdrad 
võtsid peost leiba. Aakrest pärit metskits 
osales „Viimses reliikvias”, episoodis, 
kus Ants Lauter vanatarga rollis Gabrieli 
haavu parandab.

1971. aastal kaitsesin diplomitöö 
teemal „Metssiga Kirde-Eestis” ja tegin 
ka ära riigieksami filosoofias. Komisjoni 
kuulus ka bioloogide hirmuks kutsutud 
õppejõud Makarov. Kartsin omajagu, 
aga taevataat tänatud, läks väga hästi ja 
lõpetasin ülikooli.

Tuhat korda Lahemaale
1973. asusin tööle metsainstituudi 
looduskaitse sektorisse. 

August Örd lasi mul välja nuputada 
põdrakahjustuste hindamise metoodika 
ja mul tuli see järele proovida. Esimese 
aasta välitööd oli Pärnumaal, järgmisel 
aastal Hiiumaal. Me ei vaadanud mitte 
ainult põtrade söömisjälgi, vaid ka 
näiteks kotkapesi ja linnusaari. Oli hea 
meel, et sain hakata uurima kaitsealu-
seid liike ja silmaringi laiendada.

Paljud bioloogid on olnud ülikooli ajal 
Lahemaal Palmses praksis, ka mina. 1974. 
aasta suvel tegi Edgar Kask looduskaitse 
sektorile ühe tutvumisreisi Lahemaale, 
sain 1971. aastal loodud rahvuspargist 
terviklikuma mulje ja algas pikk sinasõp-
rusele selle kandiga.

Lahemaa pole mulle mitte lihtsalt 
kena paik, vaid risti-rästi läbikäidud met-
sad, tutvus sealse loomastikuga, inimes-
tega, looduskaitse mõtte omaksvõtmine. 
Tean, et olen umbes tuhat korda Tartu ja 
Lahemaa vahel edasi-tagasi sõitnud, et 
sõraliste andmeid koguda ja kaitsekor-
ralduses vajadusel sõna sekka öelda. See 
eluviis, välitööd, on mulle istunud.

Kui 1970. aastatel vaatlusi 

alustasin, oli põtru Lahemaal hirmus 
palju, vahest ligi tuhat. Neid on seal 
praegu ka, kuid vananevate metsadega 
kaitsealale enam nii palju ei mahu. Kui 
põtru on liialt, võivad nad kaitsealalt 
välja liikudes sattuda teedele ja liiklusõn-
netustesse. Kahjustustele majandusmet-
sades ei vaadata hea pilguga.

Sügisel, kui põdrajaht hakkab, läheb 
mul elu tegusaks. 1987. aastast tänini 
jõuavad minu kätte kütitud põtrade lõua-
luud. Nende põhjal saab ütelda loomade 
kasvu kohta. Hammaste kulumise astme 
järgi saab määrata vanust. Andmeid sõe-
ludes olen teinud igal aastal ettepaneku 
põtrade küttimise kohta Eestis. 2013. aas-
tal võib küttida 6400 põtra, põtru endid 
on enne jahti hinnanguliselt 18 000.

Malle Mardiste, ääretult tubli inimene, 
on mind aastaid aidanud põdra and-
mebaase pidada ja korras hoida. Tänan 
teda ja kõiki teisi, kellega koos läbi elu ja 
tööde tuldud, eriti aga oma peret.   

Pooleteiseaastase pullmullika lõualuu Zoomeedikumi anatoomiakogust.

Jüri lapsepõlverada, Pokardi oru karjamaa.Talimatkadel tuli Jüril tassida 
püssi ja telgi raudahju.

Sõber Mati Talve, kes Jüri 
bioloogiasse tõmbas.

3×
Er
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Sügisesed 

noodid
Remo Savisaar
Autori fotod

Sügise saabumine tekitab minus teinekord kahetisi mõtteid. Esmalt valdab 

kurbustunne, et suvi on jälle kiirelt möödunud. Ei olnudki justkui aega olla ja 

seda nautida. Lindudestki tühjeneb loodus nüüd iga sammuga. Tagatipuks veel 

sookurgede kurblikult kõlavad hüüded. Nii on sügismasendus kerge tulema.
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Selline nukrustunne möödub 
õnneks kiiresti ja kasvab üle 
suuremaks ootusärevuseks. Mil-

liseks kujuneb sügis tänavu ja milliseid 
üllatusi on sel varuks?

Sügisesel ajal on looduses lihtne 
märgata ka väiksemaid muutusi. Näib, 
justkui käiks igal ööl keegi puude ja 
põõsaste lehti ükshaaval üle värvi-
mas. See on aga suur töö ja võib kesta 
nädalaid. Viimaks on enamik puid ja 
põõsaid saanud selga rõõmsavärvilised 
rüüd. See on ilus aeg, mille nauti-
miseks on hea ette võtta pikemaid 
rännakuid.

Sean sammud metsa. Täna olen 
plaaninud teha pikema retke ja alustan 
juba enne päikesetõusu. Väljas on veel 
pime ning pilk termomeetrile annab 
lootust hallaseks hommikuks. Õue jõu-
des tunnen meeldivat kargust, vaikust, 
õhu puhtust. Tõmban kohe mõnuga 
kopsud värsket õhku täis. Ah, kui hea!

Auto täistulede valgel näen juba 
hallaseid teeääri. Sõit metsa kestab 
veel oma paarkümmend minutit. 
Teeääres märkan vilksamas üht 
silmapaari. Aeglustan ja olen valmis 
pidurdama. Noor kährik!

Kohale jõudes on läinud juba nii 
palju valgemaks, et olen ümbritse-
vast võlutud. Kõik maapinna lähedal 
olev on hõbedases härmarüüs. Jään 
imetlema külmavana näpistatud taimi. 
Õhk on muutunud veelgi kargemaks, 
pannes mind taskust välja otsima ja 
kätte tõmbama õhukesi sõrmikuid. 
Nüüd on kohe mõnusam olla. Pilgu-
heit kellale – kohe-kohe tõuseb päike. 
Naudin läbi fotokaamera maas lebavaid 
puulehti, valin neist mõned vaate-
välja ning vormistan nähtu pildiks. 
Vahepeal on tõusnud päike, pannes 
põõsastel oleva härmatise särama. See 
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ei ole aga tavaline härmatis. Täna on 
see teistsugune. Täis värve ja pärle. 
Sellistel hetkedel unustan end tihti, 
olles lummatud. Peagi on see ilu kadu-
nud. Pildid aga jäävad.

Suundun edasi metsasügavustesse, 
kust kostub pasknääride kisa. Mõtlen 
endamisi, kelle kohalolu neid seal küll 
pahandab. Sellised ärevushääled tõm-
bavad mind kui magnetiga, sest seal on 
miskit teoksil ja lootus näha ning saada 
osa millestki põnevast. On see nüüd 
mõni kakuline või hoopiski metsnugis, 
kellest valjuhäälselt teada antakse? 

Selliseid oletusi teen oma varasemast 
kogemusest. Vaikselt lähemale hiilides 
märkangi kahte pasknääri, kes püsima-
tult ühelt kuuse oksalt teisele hüp-
pavad. Püsin vagusi ja ootan, kuid ei 
näe veel midagi. Otsustan muuta oma 
asukohta ning viimaks märkangi halli 
sulerüüga kakulist. See on händkakk. 

Pasknäärid kargavad väsimatult 
oksalt oksale ja näivad närvilised. Kakk 
suhtub olukorda aga stoilise rahuga. 
Justkui ei oleksi seda tralli ümber tema. 
Pärast paarikümmet minutit kärkimist 
on pasknäärid olukorraga leppinud. Et 

„nende” metsas konutab kakuline, ei 
meeldi neile, kuid midagi pole parata. 
Tegelikult võib seda metsa pidada hoo-
pis kaku omaks, sest viimane pesitseb 
siit vaid väikese jalutuskäigu kaugusel. 
Pasknääre näeb siin aga põhiliselt 
sügisel, kuna lähedal elab üks vana ja 
väärikas tamm. Sinna sean oma sam-
mud hiljem.

Saanud kaku vaatamisest küll, suun-
dun edasi kuusikusse. Tegelikult on 
minugi üheks siinviibimise põhjuseks 
sügisannid. Eks ole selleks ka viimane 
aeg, sest öökülmad võtavad juba 
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kaugemale, kükitan ja tõusen taas 
püsti. Otsin pildi tegemiseks õiget 
kohta. Viimaks klapib kõik ja kõlab 
klõpsatus – ongi pilt tehtud.

Jõudes kuusiku serval kasvava 
tamme lähedale, kuulen juba tut-
tavaid hääli – pasknäärid. Lähenen 
aupaklikult ja võtan eemal istet. Siit 
on tammevana hea jälgida. Pasknäärid 
toimetavad usinasti. Koguvad üksteise 
võidu tammetõrusid ja lendavad neid 
siis ära peitma. Toetan väsinud selja 
mõnuga vastu puutüve ning asun 
einestama. Siin puu all on hea istuda. 
Tunnen, kuidas rammestus võtab või-
must ning sulen vaikselt silmad. Tajun 
õrna tuulepuhangut ja naudin sügise-
seid lõhnu.

Virgun ootamatult, kuuldes oma-
pärast ning tuttavat häält! Koheselt 
ei meenugi, kes seda häält teeb. Hetk 
hiljem jõuab aga pärale – see pidi 
olema orav! Jälgin tähelepanelikult 
tamme, kuid märkan loomakest tegut-
semas hoopiski maapinnal. Järgnevad 
paar tundi mööduvad mul roomates ja 
pildistades, mälestuseks fotod toime-
tavast oravast ja portreed pasknääri-
dest. Päike on laskunud juba madalale 
ning tühjaks läinud kõht annab endast 
taas tunda. Koju ma veel ei lähe, sest 
plaanin ära oodata ka kuutõusu. Sõidan 
selleks puhuks teise kohta, kus olen 
ikka värbkakku kohanud. Õhtu on 
tuulevaikne, selge ja ka temperatuur 
on langemas. Just sellistel õhtutel on 
mul vahel õnnestunud värbkakku 
kohata. Tänagi on mul õnne ning päe-
vale panebki ilusa punkti kohtumine 
meie väiksema kakulisega. Koduteel 
olles tunnen juba korralikku väsimust, 
kuid ka võimast loodusest saadud 
laengut. Olen tänulik ja teen juba 
vaikselt plaane järgmiseks retkeks. 
Värvid rabas, tormine rannik, sügisene 
kaamos, esimesed talikülalised urvalin-
dude, vesipappide ja siidisabade näol. 
Kõik see ja palju muudki põnevat on 
veel ees!  

võimust. Tammetõrud mulle huvi ei 
paku, need jäävad pasknääridele. Minu 
huviorbiidis on seened. Ja mitte lihtsalt 
seened, vaid kuuseriisikad! Neist 
esimesi märgates valdab mind rõõm. 
Mitte igal aastal ei leia ma neid siit. 
Tänavu on nad aga kohal. Tunnikese 
pärast on mul korv täis ja meel hea. 
Neelud juba käivad, mõeldes, kuidas ma 
need õhtul kodus või sees ära praen. 
Maitse on neil tugev ja hea.

Korjanud korvi seeni täis, suun-
dun tagasi auto juurde. Haaran nüüd 
autost kaasa ka moonakoti ja statiivi 
ning võtan ette käigu tammehiiglase 
juurde. Enne suundun veel korraks 
tagasi kuusikusse, kus olin märganud 
kauneid kärbseseeni. Mul on plaan 
võtta need kaasa, jättes seened puutu-
mata. Leiangi punakübarad hõlpsasti 
üles. Seejärel teen tiiru ümber nende, 
lähen natuke lähemale, siis jälle samm 
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Matkarada

Rannajõe maastik metskitsega.
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Matkarada

Esimese rõdu esimene rida – 

Matsalu linnutornid
Ingmar Muusikus
Autori fotod

Sügis toob rändlinnud tagasi Matsallu. Pärast suvist ja enne talvist 

vaikelu muutub sügisene loodus mõneks ajaks jälle elavaks ja häälekaks. 

On õige aeg üks korralik linnuretk ette võtta ja seada sammud Matsalu 

poole. Sest Matsalu on linnuvaatleja klassika. Kusagil mujal Eestis ei 

koondu nii suurt hulka läbirändavaid ja rändepeatusi tegevaid linde.

Parema ülevaate saab looduses 
toimuvast, kui tõusta maapin-
nast kõrgemale – näeb avara-

malt ja kaugemale. Lagedal rannanii-
dul, luhal või roostikus poleks selleks 
palju võimalusi. Pealegi on Matsalus 
lubatud inimesel liikuda suures osas 
vaid tähistatud matkaradadel ja teedel. 

Vali meelepärane torn
Vältimaks külastajate sattumist liiku-
miskeelualadele ja võimaldamaks mee-
leolukat linnuvaatlust, on Matsalu lahe 
ümber sobivatesse paikadesse püsti 
pandud terve hulk vaatetorne. Lõuna-
kaldal asuvad Keemu, Suitsu, Penijõe 

ja Kloostri torn, põhjakaldal Haeska 
ja Jugassaare torn, lisakas madalamad 
Kiideva ja Rannajõe vaatlusplatvor-
mid. Tornid on paigutatud nii, et 
need pakuksid vaateid erinevat tüüpi 
maastikele: Matsalu lahele, Kasari 
luhale, roostikele, metsale ja rannakar-
jamaadele. Võimalus näha erinevaid 
biotüüpe suurendab võimalust kohata 
suuremal arvul erinevat liiki linde.

Kes millal rändab ja kus kedagi 
näha võib?
Nii kaua, kuni varasügisel püsivad ilu-
sad soojad ilmad, pole õiget rännet veel 
loota. Piisava koguse toidu olemasolul 

tegelevad linnud põldudel rasvava-
rude kogumisega, sest rändamine on 
energiamahukas ettevõtmine. Kui tuul 
pöördub põhjakaarde ja ilmad külme-
nevad, paneb see linnurahva liikuma.

Sookured tulevad!
Rändel peatuvate sookurgede arv on 
Matsalus suurim sügiskuu viimastel 
päevadel. Ühed tulevad, teised lähe-
vad, porikuu esimesse nädalasse jääb 
kurerände kõrgaeg, kuu lõpuks lahkub 
enamik lindudest.

Veel sada aastat tagasi lendasid 
sookureparved Eestist ühe hooga 
läbi, tegemata ainsatki peatust. 
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Emotsionaalses mõttes on tänapäeva  
kurevaatlejal vedanud, sest sookurgi 
näha ja kuulda on kahtlemata alati 
elamus.

Siin rändepeatust tegevate sookur-
gede päevakava on lihtne. Varahommi-
kul lennatakse ööbimiskohast, milleks 
on madal lahesopp, kõrrepõldudele 
toituma, õhtul päikese loojangu ajal 
põllult tagasi ööbimiskohta. Matsalu 
lahe ümbruses on 4–5 suuremat 
ööbimispaika.

Head kohad kurgede ülelennu jäl-
gimiseks võiksid olla Rannajõe (ainus 
vaatluskoht, kuhu saab ka ratastooliga) 

ja Haeska torn, kust võib ühe õhtu või 
hommikuga üle lennata 5000–6000 
kurge.

Varustus kaasa ja soojad riided selga
Korralik binokkel või vaatetoru on 
vaatlejale vajalikud abivahendid. Ilma 
nendeta jäävad linnuparved vaataja 
jaoks liiga kaugele. Ka tuule ja vihma 
eest kaitsvad soojad riided pole sügisel 
kunagi liiast. On ju Matsalu suhteli-
selt lage ja tuuline kant. Kuna linnud 
tavatsevad rännata just siis, kui ilmad 
viletsaks pööravad, oleks niru riietus 
just see põhjus, mis paneks vaatlejat 

tuultele avatud kõrges tornis end eba-
mugavalt tundma.

Pildistamise edukus sõltub lisaks 
tehnikale ka sellest, kui vara hommi-
kul või hilja õhtul kureparved lendu 
tõusevad. Kured loojangutaeva taustal 
või viimase päikesevalguses on kena 
motiiv, eriti tore on väljasirutatud 
jalgadega maandumisfaas. Teinekord 
aga venib lindude õhtusöök pikale ning 
lennatakse ööbima peaaegu pimedas. 

Valgepõsk-lagled löövad massi ja 
kisaga
Kui sookured hakkavad porikuus 

Hallhaned Haeskas.
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hommikutel võib kokku lugeda kuni 
pool miljonit metsvinti. Roostikud on 
täis kuldnokaparvi ja rästad rabistavad 
enne minekut pihlakate kallal. Mõnel 
sügisel tabab järsku ka pasknääre 
suurem rändetung, siis minnakse eba-
kindlalt laperdava stiiliga üle vee. Kui 
pasknääril on sügisel tõru noka vahel, 
siis on ta siiajääja, kui tõru ei ole, siis 
rändaja. Mõnes kõrgemas, näiteks 
Suitsu tornis (Matsalu kõrgeim – 21 
meetrit) või Kloostris, mille lähedusse 
jääb metsa või põõsastikke, on värvu-
liste rännet sobiv jälgida.

Lagedate maastike vaatlemine
Kui linde parajasti liikumas ei ole, võib 
tornist ka niisama maastikku jälgida. 
Sügisilmad on piisavalt muutliku 
meelelaadiga. Tumedad pilved lahe või 
roostiku kohal, vihmale järgneb päike, 
mõlemad ühekorraga toovad taevasse 
vikeraare. Hommiku- või õhtuval-
guses sookurgi oodates värvib päike 
kõrguvaid rünkpilvi. See kõik on sobiv 
alus mõne õnnestunud maastikupildi 
sünniks.

Matsalut juba maha jätma, siis valge-
põsk-laglede rohkearvulist armeed 
saab kuu lõpuni kindlasti vaadelda. 
Suure kisa saatel Siberi tundratest 
Hollandi rohumaadele teel olevad 
lärmakad parved peatuvad Matsalu 
rannaniitudel ja põldudel lume tule-
kuni. Siit läbi rändavate laglede hulk 
ulatub sügiseti 70 000 linnuni, olles 
sellega kõige arvukam haneline. Kaa-
gutavate lauk- ja rabahanede rände 
tipp jääb porikuusse. Paljud neist meil 
sügisel peatust ei teegi. Hallhaned 
on varasemad, lahkudes põldudelt ja 
rannakarjamaadelt juba porikuu algul. 
Haeska ja Keemu torn on Matsalu 
lahel peatuvate laglede vaatlemiseks 
ühed paremad paigad.

Keemu torn on Matsalu tornidest 
hetkel populaarseim linnuvaatlus-
koht. Lahe vastaskaldal olevale Haeska 
tornile kuulub omakorda kevadise 24 
tunni linnuvaatluse rekord 128 liigiga.

Ka värvulised on teel
Ehk jääb suurte ja häälekate kurgede ja 
laglede vaatlusel tähelepanu alt hoopis 
välja värvuliste liikumine? Parimatel 

Põdrapull lehmaga Kloostri luhal.
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Põtrade pulmad luhal
Minu enda üheks Matsalu lemmiktor-
niks on kujunenud Kloostri torn. Torni 
alt voolab läbi Kasari jõgi, otse ees üle 
jõe algab ulatuslik Kasari luht, vasakult  
paistab idapoolne osa roostikust. Lem-
mik ei ole see mitte niivõrd lindude 
pärast, vaid suurepärase võimaluse 
tõttu vaadelda kõrgelt ees laiuvale 
luhale. Kui luhale minek nõuaks 
keskkonnaametilt saadud eriluba, siis 
14meetrisest tornist saab ümbrust 
jälgida ilma kelleltki luba küsimata.

Sügis- ja porikuul peavad põd-
rad pajupõõsastikega liigendatud 
Kasari luhal pulmi. Nende pulmapeo 
jälgimiseks on see kõige ülevaatli-
kum paik. Hea pildi tegemiseks jääb 
luhal toimuv natuke liiga kaugele, aga 
vaatlustel saadud kogemused on väärt 
pagas põtrade käitumise mõistmiseks.

Öö tornis
Mõnel sügisõhtul, kui on Kloostri 
tornis pimedani oldud, aga tahaks 
hommikul varakult uuesti alustada, 
olen jäänud ülesse ööbima. Seinad ju 
ümber ja lagi pea kohal. Magamis-
kott ja matt kaasa, torni põrandaluuk 
kinni ning selle peale saabki end 
horisontaalasendis sisse seada. Siis 
on öösel hea mõelda, kuidas seesama 
torn oma eelmist elu Põõsaspea lähe-
dal Spithami rannas piirivalvetor-
nina elas. Ja kuidas ta ligi 20 aastat 
tagasi Matsallu ümber asustati. Enne 
uinumist on ainus mure see, et mõni 
varane loodusfotograaf või linnu-
vaatleja hommikul luuki altpoolt 
prõmmima ei hakkaks. 

Siiani olen ise esimesena üles 
saanud. Ega nii heas kohas ei raatsigi 
hommikut maha magada.  

Vaade Suitsu tornist.

Noor musträstas pihlakal. Kloostri.

30  porikuu/kooljakuu 2013  loodusesõber autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Matkarada

Sügisrände fenomen
Matsalu rahvuspargist rändab sügisel läbi ligikaudu 

2 miljonit veelindu. See teeb Matsalust ühe parima 

lindude rände vaatlemise koha Euroopas.

„Enamik meilt läbi rändavaid 
linde pesitseb Põhja-Jäämere 
rannikul Valgest merest 

kuni Taimõri poolsaareni. Rändepea-
tust meelitavad linde tegema siinsed 
rannaniidud ja madalad lahed, kus 
lindudel on head toitumisvõimalused,” 
kiidab Matsalu olusid ornitoloog, Silma 
Õpikoja loodusõppe juhendaja Marko 
Valker. „Rändel peatuvate lindude hulk 
on aastati väga erinev, sõltudes sobi-
vatest rändeilmadest ning pesitsemise 
edukusest.”

Eriilmelised on ka kevadine ja sügi-
sene ränne. Mõnede, näiteks eri liiki 
partide arvukus on mitu korda suurem 
sügiseti, seevastu luikesid ja laglesid on 
rohkem hoopis kevadel.

Valker usub, et nende liikide 
arvukus, keda sügisrändel on rohkem, 
sõltub tõesti peamiselt noorlindudest. 
Sügisesed väiksemad arvud on tingitud 
põgusamatest peatustest või erinevu-
sest kevadises ja sügiseses rändetee-
konnas. „Nii lagled kui ka lauk- ja raba-
haned peatuvad meil sügisel lühemat 
aega kui kevadel. Luiged aga rändavad 

kevadel rohkem mööda mererannikut, 
sügisel kulgeb suur osa rändest Peipsi 
järve kaudu,” sõnab Valker. „Hanede 
peatuspaigad sõltuvad väga palju maa-
kasutusest. Neid tõmbavad kevadel ligi 
orase- ja sügisel viljapõllud. Mõnel aas-
tal liiguvad nad rohkem rannikualadel, 
teisel jälle rohkem sisemaal. Aastati on 
siin suured erinevused.”

Suuri erinevusi aga ei ole Matsalut 
külastavate loodushuviliste arvus, teab 
RMK Lääne-Eesti piirkonna külastus-
juht Marju Pajumets. „20 000 külastus-
korda aastas. See arv püsib stabiilne ja 
tõuseb iga aastaga õige pisut.”

Arvukatele loodushuvilisele on 
kõige märgatavam, kuuldavam ja 
emotsionaalsem sookurgede sügisene 
ränne. Kevadel midagi sellist ei näe. 
„Kevadel on suured rändekogumid 
Rootsis, meilt liiguvad läbi väikesed 
salgad. Sügisel rändab sookurgede 
põhimass aga Eesti kaudu,” selgitab 
Marko Valker. „Kurgede sügisränne on 
jäänud viimastel aastatel tavapärasest 
hilisemaks ning nad peatuvad meil ka 
veidi vähem aega.”  
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Üksirändamise ime
Kas teeleidmine on kotkastel ja must-toonekurgedel veres?

Urmas Sellis
Leo Lätti joonistus

Mitmed tuntud linnuliigid, kes talveks lõunamaale siirduvad, teevad seda 

perekonniti koos. Näiteks sookurgede perekonnad on veel talvituskohtades 

ühes ja rännegi toimub kogenud vanalindude juhtimisel. Esmaränduritel ei ole 

vaja palju muuga tegelda kui hoida vanalindude sappa ja mitte maha jääda. 

Kuidas saavad aga hakkama kaugrändurite pojad, kes peavad lendama üksinda?
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Teame, et üsna paljud kaugrän-
durid lähevad oma esimesele 
sügisrändele üksnes oma ins-

tinkte järgides. Näiteks kalakotkastel, 
konnakotkastel, must-toonekurgedel 
rändavad noorlinnud igaüks omaette, 
sageli isegi sama pesakonna pojad 
alustavad rännet eraldi. Muidugi võivad 
samal arenguastmel noorlinnud ka koos 
rännet alustada, aga see pole reegel ja 
pesakonna liikmete vahel ses mõttes 
tugevat sidet pole. Sookurgede ehk 
perekonniti rändavate lindude puhul 
tähendab poja mahajäämine enamasti 
peatset hukkumist – väljaspool pesitsus-
aega on sookured vägagi seltsingulised 
ja see annab oma eelised ellujäämisel. 
Kuidas toimub aga üksinduse harjuta-
mine üksirändavatel lindudel?

Kalakotkad harjutavad poegi 
üksindusega järk-järgult
Kalakotkastel näiteks lahkuvad 
rändele esimesena emalinnud, kelle 
roll poegade hooldamisel lõpeb sel 
hetkel, kui pojad ise kalasöömisega 
hakkama saavad. Kala toob isalind. Kui 
pojad ise juba hästi lendavad, hak-
kab isalind vähem saaki pessa tooma 
ja poegade iseseisvad lennuringid 
lähevad järjest pikemaks, kuni leitakse 
omale sobiv veekogu, kust kala püüda. 
Rändekihk sunnib samas lõuna poole 
liikuma ja hea õnne korral leiabki 

noor kalakotkas kuskil Aafrikas omale 
sobiva talvituskoha ning võib sellele 
truuks jääda kogu eluks. Muidugi, kui 
seal kala jätkub ja piisavalt rahu on. 
Isalinnud peavad end enne rännet 
pisut nuumama, sest mitu kuud on 
teiste eest hoolitsetud. Seetõttu lahkub 
isalind pesaterritooriumilt viimasena. 
Ka konnakotkastel ja must-toonekur-
gedel toimub rändele minek umbes 
sarnases järjekorras.

Kuidas siiski üks noor kotkas või 
toonekurg leiab õige rändetee?

Rändemeel – eriline kohastumus
Kaugrändurite mõne isendi üksirännet 
oleme saanud jälgida. Teooriaid on 
mitmeid, aga proovin lähtuda praegu 
meie raadiosaatjaga varustatud lindude 
rändest kogutud andmetest ja mõte-
test, mis aastatega kogunenud saatjaga 
lindudega tegeledes.

Kui panna end äsja lennuvõimes-
tunud kotka rolli, siis inimese meeled 

ilmselt õige rändesuuna leidmisega 
hakkama ei saaks. Meil pole lihtsalt 
seda oskust siin metsade vahel väga 
vaja läinud – kaugele ju jalgsi ei lähe. 
Kui aga tundmatusse kohta on vaja 
reisida, siis kaardid ja GPSseadmed 
aitavad pea alati. Muidugi on need 
abivahendid lähiminevikus kasutusele 
tulnud, tuhatkond või isegi viissada 
aastat tagasi pidid inimesedki kuidagi 
teistmoodi hakkama saama. Rända-
mine lindude kombel ei ole inimesele 
kunagi päris omane olnud.

Õnnestunud rändetee – juhuslik 
valik?
Nii või teisiti tekib tahtmine teada 
saada, kuidas linnud rände ajal orien-
teeruvad.

Hea küll, kirjutatakse maa mag-
netvälja järgimisest ja muust sellisest, 
aga kust esmarändaja teab, kuidas 
seda välja järgida, et ta ei satuks 
Lähis-Ida asemel hoopis Itaaliasse või 
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Hispaaniasse või vastupidi. Ometi pea 
eranditult liiguvad noorlinnud õiges 
suunas. Valdav enamik (peaaegu kõik) 
väike-konnakotkaid koonduvad Lähis-
Idas paarikümne kilomeetri laiusesse 
Jordani jõe orgu, et sealt edasi Lõuna-
Aafrika poole liikuda. Väga üksikud 
väike-konnakotkad satuvad mujale, 
Itaaliasse, Hispaaniasse, Kreekasse. 
Veel üksikumad rändavad põhja või 
ida suunas ja nende jaoks reeglina 
evolutsioon seal ka lõpeb, nad hukku-
vad valesse suunda lennates ja seega 
järglasi ei saa. Nende peamine üles-
anne elus jääb täitmata, geenid jäävad 
levitamata.

Kaasasündinud navigatsiooni-
seade
Konnakotkastel (nii suur- kui ka 
väike-konnakotkal) lennuvõimestub 
pea eranditult üks poeg ja ta ei rända 
koos vanematega. Seega peab ta kui-
dagi teadma, mis suunas lennata. Kui 
nad ei teaks, siis võiksid nad lennata 
võrdselt igas suunas, sealhulgas ka 
õiges suunas. Aga kas neist üksikutest 
õnnelikest jätkuks, et populatsiooni 
taastoota? Ilmselt ei jätku ja selge on 
see, et enamik noorlinde liigub enam-
vähem õiges suunas. Järelikult on neil 
sees kaasasündinud navigatsiooni-
seade, mis mõnel juhul jukerdab, aga 
üldiselt toimib hästi. Tõenäoliselt on 

see seade geneetiliselt reguleeritud.
Võtame näiteks paar konkreetset 

noorlindu, kelle abil oleme võinud 
saada mingit aimu esmarändest.

Must-toonekurg Priidupoeg 
(saatjaga on ka isa Priidu) alustas 
rännet Saaremaalt ja kõik läks väga 
kenasti, kuni Vahemere kirderannikul 
parasjagu puhuv tugevam tuul triivis 
Priidupoja mõnisada kilomeetrit ida 
poole tavapärast must-toonekurgede 
rändetrajektoori. Nii ei sattunud 
Priidupoeg isegi suuna korrigeeri-
mise järel õigesse kohta, kust Aasiast 
Aafrikasse minna. Selle asemel hakkas 
liikuma piki Araabia poolsaare Punase 
mere rannikut. Seal aga pole toiduga 
kiita ja Priidupoeg hukkus nõrkenult 
kõrbes. Seega, isegi kui esmarändaja on 
kõik õigesti teinud, võib mõni juhuslik 
mõjur ettevõtmise ära rikkuda.

Suur-konnakotkas Tõnn ja tema 
ema Iti on GPSsaatjaga varustatud. Iti 
talvitab igal aastal Türgi lõunaran-
nikul, Vahemere kirdenurgas. Võiks 
eeldada, et poeg talvitab kuskil samas 
piirkonnas, aga nii see ei ole mitte! Iti 
poeg Tõnn on saanud niisuguse genee-
tilise pagasi, mis sunnib teda valima 
talvituskoha peaaegu nii kaugel emast, 
kui selle liigi puhul võimalik – ta 
lendas Hispaaniasse, see on 90 kraadi 
erinevas suunas, vahemaad pidi umbes 
3000 kilomeetri kaugusele. Vähe 

sellest, Tõnni kõik vennad ja õed, keda 
on hiljem õnnestunud rõnga või saatja 
abil uuesti leida, on lennanud täpselt 
samas suunas. Üldtunnustatud reeglite 
kohaselt on see erandlik rändesuund, 
aga selle pesapaiga poegadel täiesti 
valdav!

Uued andmed suur-konnakotka 
pesitsusest
Kui lindudel on sisemine navigatsioo-
niseade, siis miks ühe pesakonna lin-
nud kõik on saanud „vigase” seadme? 
Võimalik, et vigasus on siin isegi 
eeliseks, sest idapoolsetel talvitus-
aladel (Balkanimaad, Itaalia, Sitsiilia, 
Lähis-Ida) on suuri probleeme suur-
konnakotkaste ellujäämisega. Võibolla 
oskasid Tõnni vanemad poegadele 
pärandatava navigatsiooniseadme 
ümber häälestada, sest suur-konna-
kotkad on selges hädas ja peale selle 
pesa polegi lihtne leida mõnd teist, kus 
oleks pesitsemas puhas suur-konna-
kotka paar. Võimalik, et talvituskoha 
häälestuse muutmisega on miskit 
veel paigast ära läinud – Tõnn veedab 
juba viiendat suve Skandinaavias, kus 
samast liigist paarilise leidmine on 
äärmiselt raske. Aga kuna varem pole 
õnnestunud noort suur-konnakotkast 
nii pikalt jälgida, siis võibolla nad ei 
hakkagi kolme-aastaselt pesitsema, 
nagu kirjanduses mainitakse. Igatahes 

Rändel olev üksik väike-konnakotkas.
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Tõnn alustas oma esimest rännet, 
justkui oleks ta juba aastaid seda teed 
käinud – tegi pikema, paarinädalase 
peatuse Prantsusmaal lambafarmi 
juures, kus ikka mõni lammas suurest 
karjast maha jäi ja andis võimaluse 
jõudu koguda. Ainukesi ekslemise 
märke võis näha Pürenee poolsaare ida-
osas, mil ta lõplikku talvituskohta otsis. 
Leidmise peale ei kulunud ka üüratult 
palju aega, kolme nädalaga oli parim 
koht tervel idarannikul valitud ja sinna 
ta jäi. Nüüdseks on Tõnn seal talvitanud 
juba kuus talve ja mujale talvel üldse 
ei lenda. Huvitav on ehk seegi, et Tõnn 
rändab igal aastal eri teed pidi, seega 
aerofotomälu järgi ta järgmisel aastal 
lennata ei taha, aga talvituskohast pole 
ta kunagi enam mööda lennanud. Seega 
tema sisemine navigatsiooniseade mitte 
ainult ei näita suunda, nagu lihtne 
kompass, vaid ka korrigeerib suunda, 

kui lind satub kuskile mujale triivima. 
See hea omadus on Tõnnil võimalda-
nud külastada 15 Euroopa riiki ja ikka 
õigesse kohta välja jõuda. Niipalju 
oskame praegu öelda talvituskoha osas, 
pesitsuskoha osas on asjad uurijatele 
veel segased ja me ei oska olemasolevat 
infot interpreteerida.

Pesitsuskoht ja talvituskoht 
jäävad samaks
Vanematel lindudel, pean silmas juba 
7 aastat jälgitavat must-toonekurge 
Raivot, on näha, et pesakoht ja tal-
vituskoht ning ka head peatuskohad 
rände ajal on kindlalt nende „navis” 
fikseeritud. Raivo lendab kevadel 
täpselt pesapuu peale ja talvituskohas 
just sama puu peale Keenia lõunati-
pus, kuhu ta igal aastal on jõudnud. 
Tõsi, viimastel aastatel on Raivo 
loobunud Lähis-Idast edasi lendamast, 

sest kalatiikidel saab süüa talv läbi ja 
pole mõtet pikka teekonda ette võtta.

Teine mõtlemapanev näide on 
kahest noorest must-toonekurest, 
juba jutuks olnud Raivo poegadest. 
Kaks poega said jälgimisseadme 
pesas ja nad läksid rändele eraldi. Kas 
juhuse tõttu või vanemate pärandatud 
geenikombinatsiooni sarnasuse tõttu 
liikusid nad vahel koos, aga enamasti 
eraldi. Samas on nende rändeteed 
väga sarnased ja isegi üsna sarnases 
kohas kadusid nad meie vaateväljast 
(võimalik, et hukkusid). Peamine 
rändepeatuskoht oli neil sama, kuigi 
nad jõudsid sinna eri aegadel ja eraldi. 
Samas olnuks võimalusi valida muid 
radu lõpmatult.

Tundub, et lindude orienteerumise 
vallas on meil veel palju teadmata 
ja võimalik, et me ei saagi täit tõde 
kunagi kätte!  

Sellest valgest munast koorub must-toonekure poeg, kes kaks ja pool kuud hiljem asub üksinda teele lõunamaa poole. 
Kotkaklubi must-toonekure kaamerapildis Looduskalendri võrgukeskkonnas kohendavad Tiit ja Tiina oma iga-aastast pesa.
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Loo autor pärast rõngastamist kurekaamera objektiivi puhastamas.

Raivopoeg saab saatja 
linnumees Ain Nurmlalt.

2.04.2012 – viis päeva pärast kodupessa saabumist. Koos kasvatakse, üksi lahkutakse.
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Üks pühapaik

Kivisõõrid 
tuulisel saarel
„Ära lõhu meie kultuuri,” palub spordijopes giid läti noormeest, kes 

maast lameda kivitüki kätte äsab. Poiss vaatab küsivalt giidi ja 

asetab siis häbelikult kamaka tagasi. Saan aru, et ta ei taibanud –  

labürint on täpselt nii kergesti lõhutav, nagu paistab.

Helen Arusoo
Mats Kanguri fotod
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Kuggörarna saare keskajast pärit 
labürint, mida bussitäis ajakir-
janikke on vaatama sõidutatud, 

asub Rootsimaa põhjaosas väikese 
saare tipul. Matk parkimisplatsilt pole 
just pikk, aga juhatuseta labürinti üles 
ei leiaks. Kivid kividel – liivatülli pesa 
sarnane – on see püsinud maadligi 
surutuna ja märkamatuna tuulisel 
maanukil sajandeid. Ehitise võiksid 
kümme inimest kolme tunniga laiali 
tassida, ometi on seda hoitud üle põlv-
kondade.

Mida on kohalikud siin klibusel 
maanukil hoidnud?

Kui vaadata Kuggörarna kaarti, 
näete suurtest teedest ja keskmaast 
eraldatud saarenukki. Paiga metsikust 
rõhutavad kivid – suured ja väikesed, 
kämblasuuruseid ja klibused – alluma-
tud igasugusele põllupidamisele. Tegu 
pole paigaga, kus saaks näiteks rukist 
kasvatada. Nõnda on siinkandis mere 
armul on olnud nii kalamees kui ka 
kaupmees. 

„Üle Rootsi on selliseid labürinte 
säilinud umbes 50,” teab arheoloog 
Katarina Eriksson, arheoloog Gävle-
borgi maakonna muuseumist. Kuidas 
neid aga kasutati? Kas labürindid on 
olnud siinsete elanike kivised palved 
tuulte ja mere poole, millest sõltus 
nende elu? „Ei teatagi tegelikult 
täpselt, milleks neid kasutati. Sisse-
pääsuks labürinti on valitud ilmselt 
aimatav tormi liikumissuund,” ütleb 
Katarina Eriksson. „Arvatakse, et neid 
ehitati tormi püüdmiseks, kalaõnne 
palumiseks, aga kindlasti ka mõtluseks 
või ajaviitmiseks. Labürinte on leitud 
näiteks ka asustamata saartel, kuhu 
ilmselt vahel tormivangi satuti.”

Katarina arvab, et tormiga saarele 
sattudes tuli merehädalistel mõelda nii 
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tormi eemalepeletamise kui meele-
lahutuse peale ja kui kivid olid käepä-
rast, sündisid labürindid. Aga need on 
vaid teadlaste oletused.

Labürindi sees
Mina proovin labürindis kõndimist, see 
tundub justkui iseenesestmõistetav, et 
ma sinna jalutan. Kas ka vanad roots-
lased nii tegid? Ei tea, ei teata. „Selle 
kohta on väga vähe ülestähendusi,” 
kinnitab Katarina. „Mõned tekstid 
ütlevad, et labürindis kõnniti – see 
oli teatud sorti palverännak. Teised 
tekstid arvavad, et neid kasutati tor-
mide püüdmiseks ja võib-olla sel juhul 
labürintides ei jalutatud.”

Teekonna ringi keskele võib nelja 
suure hüppega läbida. Või siis ettevaat-
likult, jalg-jala ette tõstes kividevahe-
list rohtunud rada mööda sammuda. 
Nõnda võtab see pool tundi. Astud, 
paned tähele teed ja hingamist. Kivi 
krudiseb tennise all ja tuul sosistab 
kõrvu omi plaane. Labürindi keskele 
jõuad aga üllatusega – omaarust 
sammusid äsja just kaugemal labürindi 
äärel, sest rada teeb trikke, kulgeb 
vääneledes siia-sinna, nii et kõndija ei 

taju, kui lähedal ta on keskpaigale.  
Ja äkki oled kohal. Mõte lipsab peast – 
kas ka elu nii äkitsi lõpeb – ja on selline  
tunne …, mille igaüks ise peab järele 
proovima. Et kas üldse on mingit 
tunnet.

Väga vana pühapaik
On pakutud, et Kuggörarna labürint 
võib olla 1400 aastat vana, aga rohkem 
teadlasi arvab, et see on ehitatud palju 
hilisemal ajal, pärast Rootsi kuningate 
ristiusu vastu võtmist.  

„Põhjusi, miks kirik ei hävitanud 
labürinte, on meie arvates kaks,” selgitab 
Katarina. „Esimene võimalus: kirik ei 
teadnud neist midagi, teine võimalus: 
seda kommet ei peetud kirikule suureks 
ohuks, vaid pigem mingiks imelikuks 
vanaks traditsiooniks. Usun omakorda, 

et lepiti vana kombega, mida ei määrat-
letud ilmtingimata religiooni poolt või 
vastu.” Siiski mainib Katarina, et Kuggö-
rarna labürint ehitati keerulisel ajal, mil 
kirik oli väga innukas vanu traditsioone 
hävitama. Siin see ei õnnestunud. „Palju 
on ülestähendusi, et tollal oli Hälsing-
landi raske valitseda ja organiseerida nii 
riigil kui ka kirikul. Siinsed inimesed olid 
isepäised, ei tahtnud makse maksta ega 
üldse mingitele reeglitele alluda – isegi 
kui korraldused tulid otse kuningalt või 
piiskopilt.” 

Olgu labürint vanem või noorem, üks 
on selge, saare nurgeline kivisõõr on 
olnud kohalikele tähtis koht pikki sajan-
deid järjest. Kuggörarna kivisel maanukil 
sõltus elu tuultest ja merest rohkem kui 
kuninga tujudest ja keskmaa reeglitest, 
siin oli tark järgida vanu traditsioone.

Mõõduriist. Samblikud katavad 
Kuggörarna kivivälju. Rhizocarpon 
geographicum’i, kaartsamblikku 
(pildil tumedama roheka tallusega) 
kasutatakse lihhenomeetrias. 
Asi käib nii: objekti ligikaudse 
vanuse määramine toimub 
aeglasekasvulise sambliku suuruse 
järgi. Lähtutakse eeldusest, et 
samblik hakkas kohe kasvama, 
kui hauakivi püsti pandi, või saar, 
näiteks Kuggörarna, jääajajärgselt 
merest kerkis.

Klaperni matmispaik – 
pronksiaja suurtöö. Klaperini 
iidsesse matmispaika mändide 
alla ronimine laseb jalgadel 
tutvust teha Põhja-Rootsi 
maastikuga – pole muud kui 
kivid-kivid-kivid. Teadlased on 
kive uurides leidnud, et osa neist 
on toodud kauge maa tagant, 
mitte lähikonnast. Selle teguviisi 
aluseks peetakse uskumust, 
et kõik oluline on pühapaigas 
oma esinduse saanud ja nii 
sobitub matmispaik ümbritseva 
maailmaga. Künka tipul näeb 
ülikutele kuulunud hauakujulisi 
auke, mis on sisse langenud. 
Künkad on tohutu suured, nende 
kokkukuhjamine kivi kivi haaval 
on olnud paljude inimeste töö 
pronksiajastul (2000–500 eKr).
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Kas ma ise oskaksin sellist labü-
rinti laduda? Tundub nii lihtne. Siiski, 
tähelepanelikult silmitsedes näen, et 
mustrid on keerulised. Kuggörarna 
hobuseraua kujulised sõõrid jõuavad 
keskpaika korrapäraselt. Sissepääsuks 
labürinti on vaid ehitajatele teada-
olnud tormi – või paljude tormide – 
liikumissuund. Ning kahe haruga ehitis 
meenutab kahemõõtmelist lahtikerivat 
galaktikat. Kõike seda tuleks ehitami-
sel arvestada, niisama ei suudaks seda 
keegi. Rootsipunased majad labürindi 
serva taga– nüüdsed mõnusad suvi-
lad – ilmselt ka ei tea, kuidas labü-
rinti laduda. Majad seisavad tihedalt 
üksteise kõrvale surutuna otse karedal 
kruusal. Aga nad valvavad paika. Mine 
tea, millal labürinti jälle võib vaja 
minna.  

Järvsta liukivi ja matmispaik –  
sünd ja surm kõrvuti.
Järvsta viikingiajastu kivisel 
matmispaigal, mis haarab enda 
alla sadu meetreid ja sisaldab 35 
hauda, hakkab kohe silma liukivi. 
Liukive tunneme meiegi Eestis, siingi 
lasevad liugu naised, kes tahavad 
saada lapsi. Liukivid on Rootsis aga 
tihti seotud just matmispaikadega. 
„Rauaajal oli tähtis, et surnud oleksid 
igal pool. Tavaliselt leiame suurte 
matmispaikade lähedalt ka eluaseme, 
nii rauaajal kui ka viikingiajal,” räägib 
Katarina. „Ei teata täpselt, miks. 
Ilmselt taheti elada perekonna – ka 
kadunud pereliikmete – lähedal.”

Teistmoodi Rootsi
Tavaliselt külastame Rootsis Stock-
holmi ja selle lähimat ümbrust ning 
naaseme kodumaale teadmisega, 
et Rootsis leidub vähe omanäolist: 
pealinnas tervitavad meid samad poed, 
tänavad, söögikohad, samad meele-
lahutused ja viisijupid, mis koduski. 
Aga nagu Tallinna külastaja ei saa pilti 
Eestist, nii ka Stockholmis käinu Root-
sist. Sammud tuleb seada põhja poole. 
Siin leiate labürintide kõrval sadu 
iidseid pühapaiku – allikaid, ruunikive, 
ohvrikohti, matmispaiku, infot leiab 
leheküljelt www.ancientsites.eu. (vt 
kategooria alt „paigad”), kust leiab ka 
muide meie ja Läti pühapaiku. Nimelt 
Hiite Maja osales Lätit-Eestit-Rootsit 
siduva Cult Identity projektis, mis 
käsitles muistseid paiku – kalmed,  
looduslikud pühapaigad, lohukivid jm –  

ning projekti käigus loodi korralik 
koduleht ning ühtlasi tutvustati aja-
kirjanikele silmapaistvaid looduslikke 
pühapaiku kolmes riigis.

Ehkki Rootsis on looduslikke püha-
paiku võrreldes meiega järel käputäis, 
on need vähesed, mis eelmise sajandi 
jooksul kaitse alla võetud, kenasti alal 
hoitud. „Meie juurde jõudis kristlus 
varem kui teile, eestlastele, ja mitte 
läbi võõrvõimu, vaid läbi oma kunin-
gate. Ristiusk võeti kiiresti omaks. See-
tõttu on vanu looduslikke pühapaiku 
kahjuks palju vähem, on unustatud 
ja hävinud,” tõdeb Katarina Eriksson. 
„Siiski on alles jäänud väga huvitavate 
lugudega paigad.” Pühapaiku on roots-
lastel piisavalt, et sisustada mitmenä-
dalane matkateekond uurimaks, kuidas 
elasid ja mida uskusid rootslased enne 
kristluse tulekut.
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Loodustalgud 
võidavad südameid

Kui 1998. aastal oli talgute korraldamine 
Briti looduskaitseorganisatsiooni BTCW 
toel üksnes katsetus, siis alates 2000. 

aastast on talguhooajad saanud iga-aastaseks.
„Õigupoolest kestab meie talguhooaeg nüüd 

juba läbi aasta,” muheleb Eestimaa Looduse 
Fondi loodustalgute ja -reiside projekti koor-
dinaator Tarmo Tüür. Tema sõnul on põhjus 
lihtne: looduses on igaks tööks oma aeg. „Ka 
linnainimene saab aru, et lumelt jälgi loendada 
saab vaid talvel ning lehekuu-pärnakuu ei sobi 
võsa ega roo lõikuseks lindude pesitsushooaja 
tõttu,” selgitab ta. Seda toetab suur huvi talgute 
vastu: kui kümnend tagasi oli 10–20 talgut aas-
tas, siis nüüd juba 60.

Täpseid arve talgute kohta on talletatud 
alates 2001. aastast. Need on muljetavaldavad: 
kokku on aastatel 2001–2012 ELFi korraldusel 
toimunud 321 talguüritust, millel on 5642 osa-
lise ühisel jõul tehtud 52 267 tundi vabataht-
likku tööd. Tänavune talguhooaeg veel kestab 
ning numbrite kokkulugemine käib. Porikuus 
on vabatahtlikud oodatud näiteks sügistalgu-
tele Nedremale ja harivesilike talgutele Haan-
jasse. Traditsiooniliselt lõpetavad talguaasta 
sügisesel koolivaheajal toimuvad Palupõhja 
peretalgud.

Tarmo Tüüri sõnul tulevad inimesed tal-
gutele ühelt poolt sooviga aktiivselt puhata 
ja selle käigus midagi looduse heaks ära teha, 
teisalt käia paikades, kuhu muidu ei satuks. 
Väikesaared ja laiud on talguliste seas nimelt 
eriti populaarsed.

Vähetähtis pole ka seltskond ning võima-
lus saada teadmisi loodusest ja selle kaitsest. 

Loodustalgud on kogu maailmas üha suuremat populaarsust 

võitev viis puhkuse ja vabatahtliku töö ühendamiseks. Nii ka 

Eestis, kus Eestimaa Looduse Fond on talguid korraldanud juba 

15 aastat. Praegusajal toimub aastas üle 60 talgu.

Silja Paavle 
Õhtuleht
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Viimased kolm aastat on suisa igaks aastaks teema välja 
kuulutatud. Seni on aastad olnud pühendatud loopealsetele, 
kõrele ja tänavu niidurüdile. „Teema-aasta on väga hästi 
vastu võetud, see aitab meil keskenduda ühele kooslusele, 
sellest rohkem rääkida, selle heaks rohkem tööd teha. Nii 
õpime igal aastal üht liiki paremini tundma,” räägib Tüür 
rahulolevalt.

ELFi talgud kestavad enamasti 3–5 päeva. Talgutel on 
kõige sagedasem eesmärk erinevate koosluste ja elupaikade 
taastamine ja hooldamine, kuid vahel ka külastamiseks sobi-
vate alade ligipääsude avamine ning puhkerajatiste hoolda-
mine ja ehitus. Kõige levinumad tööd on võsa lõikamine ja 
koondamine, heinategu, õpperadade ja karjaaedade ehitus 
ning elupaikade (näiteks kõretiikide) hooldus ehk tööd, mis 
sobivad oma olemuselt kõigile.

Tüüri sõnul on aastate jooksul inimeste loodustead-
likkuse kõrval suurenenud ka erinevate looduskaitsega 
tegelevate organisatsioonide huvi vabatahtliku töö vastu. 
On mõistetud, et terve hulk töid on selliseid, mis ongi kõige 
mõistlikum ära teha talguvormis lihtsa käsitööna.

Tulevate talgute kohta saab lisainfot veebilehelt tal-
gud.ee. Talgute järgmise aasta teema on juba ka teada, 
kuid Tarmo Tüüri sõnul kuulutatakse see välja jõulukuu 
alguses toimuval traditsioonilisel ELFi vabatahtlike 
tänuüritusel.  

Vormsi kadakatalgud 2012.

Abruka rüditalgud 2013.
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Käisin möödunud suvel Eestimaa 
Looduse Fondi talgutel esimest 
korda.

Õigupoolest olin mõelnud sellele 
aastaid, kuid ikka sai puhkus veedetud 
hoopis koduste asjade kallal nokitsedes. 
Nüüd olen mõistnud, et asju, mida tahad 
teha, tulebki teha kohe. Vabandusi mit-
tetegemiseks leiab nagunii.

Nii käitusin juuni (pärnakuu) 
alguses konstruktiivselt ja panin end 
kirja augusti (põimukuu) teises pooles 

Nõndaks

Talgud 
ongi puhkus!

toimunud rüditalgutele. ELF pühendas 
2013. aasta just rüdi kui ühe põneva liigi 
kaitsele. Seejuures tuleb tunnistada, et 
rüdist kuulsin esimest korda möödunud 
aasta lõpus.

Meie talgutööks sai Käina lahe kalda 
puhastamine kadakatest. See töö oli 
jõukohane kõigile: kes lõikas kadakaid 
kääridega, kes raius kiiniga, kes langetas 
jämedamaid puid saega, kes võsalõi-
kuriga. Töö oli torkiv ja palava päikese 
käes kohati väsitav. Ja kui päikesepaistel 
mätastel istudes söödud lõunasupp tõi 
unise olemise, siis õhtusaun pühkis 
väsimuse kui peoga. Ja lubas minna 

uudistama saare looduskauneid paiku ja 
osa saada imelisest päikeseloojangust.

Lisaks tundele, et looduse heaks 
on midagi head ära tehtud, on koos 
võhivõõraste inimestega talgutel käik 
hariv ka meeskonnatöö mõttes – seda 
nii tööde-tegemiste jagamise kui ka 
üheskoos elamise osas. Näiteks kasvõi 
pealtnäha tühine mure inimesega, kes 
norskab nagu traktor T-150 ja nii rahva-
maja saali põrandal magajate und häirib. 
Aga talgujuhtide eestvedamisel said 

viimasel päeval kõik ebakõlad selgeks 
räägitud ja mõru meelega ei lahkunud 
küll keegi. Pigem ikka päris mitme koge-
muse võrra rikkamana.

Mis kõige tähtsam – talgute lõppedes 
oli väsimus nagu peoga pühitud ja meel 
helge ning rõõmus. Talgud ongi päris 
puhkus neile, kes oma kärsitu loomuse 
tõttu rannaliival peesitada ei malda ja 
loodust tähtsaks peavad. 

Minul on järgmise aasta puhkuse-
plaanid tehtud.

Silja Paavle
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Enne tööleasumist viidi talgulised kurssi ümbruskonna looduse 
eripäraga, tutvustati rüdisid ja nende eluviise.

Rannaniidu kadakatest puhastamine on 
jõukohane nii suurtele kui väikestele

Rüdi elupaik peab olema põõsasteta 
lage rannaniit.
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Lähme pildistama

Tume täpike miljonite 
tähtede all

Sven Začek
Autori fotod

Käes on pimedate õhtute aeg. Oi, kuidas see mulle meeldib. Ühelt poolt 

jääb rohkem mahti kevadest ja suvest kuhjunud tubastele tegevustele, 

teiselt poolt hakkab kutsuma viimati varakevadel nähtud tume öötaevas 

oma miljonite tähtedega. Parim ööpildistamise aeg on taas käes.

Taluõu ja Linnutee Lõuna-Eestis kell 01:35. 

„Aeglane säritus” – Nikon D3s + Nikkor 16 mm, F2,8 kalasilm 
objektiiv. Ava F8, säri 7375 sekundit, ISO 200.

„Kiire säritus” –  Nikon D3s + Nikkor 16 mm F2,8 kalasilm 
objektiiv. Ava F2,8, säri 30 sekundit, ISO 6400 (suur pilt).
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Päike vajub nüüd jälle kaugele hori-
sondi taha ega valgusta enam meie 
öötaevast nii eredalt, et paljud 

tähed märkamata jääksid, nagu valgetel 
suveöödel. Samamoodi toimib ka Kuu, 
kui ta öisel taevavõlvil oma ringi satub 
tegema. Siis on kindel, et paljud tähed 
Kuult peegelduva valgusega võistelda ei 
jõua ja jäävad nii paljale silmale kui ka 
fotoaparaadi sensorile märkamatuks. 
Ideaalseks miljoni tähe elamuseks peab 
Päike olema lõpetanud oma suvise kõrge 
kaare ja Kuu peab tegutsema lõunapool-
keral. Sügistalvisel ajal on ka õhk üldiselt 
klaarim, sest temperatuurid on madala-
mad ja sajuhood tihedamad, mis justkui 
pesevad meie õhuruumi puhtaks, et näh-
tavust parandada. Kõik eeldused öiseks 
taevanautimiseks on olemas. Vaatepildist 
saadav emotsioon saab kindlasti olema 
ülev, kuid ka alandlikkust tekitav, sest 
maakera on kõigest üks täpike miljonite 
tähtede seas.  

Kuivanud rabamännid Lõuna-Eestis kell 23:41. Varem oli 
selline täheradade jäädvustamine ainuke öötaeva pildista-

mise meetod. Filmiajastul ja esimeste digikaamerate tulekul 
lihtsalt polnud võimalik sättida kaamera ISO tundlikkust 

4000 või 5000 peale, et napis valguses teha piisavalt kiire ja 
kvaliteetne jäädvustus, külmutamaks maakera pöörlemine. 

Nüüd on see uuemate ja kallimate kaameratega võimalik. 
Vahel on ikkagi põnev joonistada tumesinisele taevalõuen-

dile täheradasid.

Nikon D3 + Nikkor 14-24 mm F2,8 @ 14 mm.  
Ava F11, säri 4167 sekundit, ISO 200.

Mitu halba asja. Saaremaa rannamaastik Harilaiul, 
kell 01:21. Pilved võimendavad valgusreostust, 
toimides peegeldina. Lisaks linnakumale on 
pildistamise ajal üle kaadri kihutanud ka üks 
lennuk. Suurem osa Eesti õhuruumi läbivast 
lennuliiklusest liigub üle Saaremaa, mistõttu ei ole 
see hea paik ööpildistamiseks. Või tegelikult on 
küll hea, aga äärmiselt suures koguses ahastust 
tekitav.

Nikon D3 + Nikkor 14–24 mm F2,8 @ 14 mm.  
Ava F2,8, säri 229 sekundit, ISO 1600.

50  porikuu/kooljakuu 2013  loodusesõber autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Unistades

Kui möödunud sügisel toimus 
järjekordne terioloogia sügiskool, 
oli seal ühe teemana üleval või-

maliku Eesti rahvuslooma valimine. Väit-
luste tulemusel kujunes Eesti Terioloogia 
Seltsi ühtne seisukoht – selleks sobiks 
kõige paremini hunt. Eesti Päevalehe 
korraldatud rahvuslooma küsitluses oli 
hunt tugeval teisel kohal, siil oli muidugi 
temast kaugel ees. Aga siiski – arvestades 
hundi vastuolulisust ja pigem negatiivset 
käsitlust meedias oli see uskumatult hea 
tulemus.

Tänavu on mul seoses hundiaastaga 
tulnud küllalt palju käia üle Eesti rääki-
mas hundist. Ma ei kujuta ette, et keegi 
suudaks ühestki teisest liigist rääkida 
paar tundi järjest, ilma et see kuulajatele 
igavaks muutuks. Hunt on lihtsalt seda-
võrd huvitav tegelane.

Olen ka ise jahimees ja hunte küt-
tinud. Hundijaht on jahimehe jaoks 
kindlasti suurim väljakutse, kuna hunt 
on kahtlemata mõistuse poolest jahime-
hele võrdseim vastane.  Hundijaht eeldab 
selle korraldajalt head maastiku, hundi 
käitumise ja tema nõrkuste tundmist. 
Hunt liigub suurel territooriumil ning 
tema edukaks jahiks on vajalik erinevate 
piirkondade jahimeeste hea koostöö. 
Tahan sellega öelda, et hunt on ainus 
liik, kes on sundinud naabreid omavahel 
suhtlema, ühendanud inimesi ja teki-
tanud sellega vastavad sõpruskonnad. 
Näiteks meie jahimaade ümbruses, Järva-
maa lääneosas arenes tänu hundile 1990. 
aastate teisel poolel, mil oli viimane 
hundi arvukuse tippaeg, selle piirkonna 
Järva-, Harju- ja Rapla jahimeeste tugev 
koostöö. Toona tekkinud sõpruskond on 
püsinud tänaseni. Muuseas, vähemalt see 
jahiseltskond austab hunti väga kõrgelt 
ning hundi salaküttimine on siinmail 
sisuliselt välistatud.

Mõeldes rahvusloomale.  
Susi, kes siis veel?
Eestlane on ajaloos olnud enamasti suhteliselt siil, kuid kriitilistel aegadel on 

suudetud olla ka hunt.

Peep Männil, ulukiuurija

Üheks sümpaatia allikaks hundi vastu 
on kindlasti tema sotsiaalne eluviis, 
mis sarnaneb meie omale. Hunt on 
monogaamne liik, isa ja ema kasvatavad 
kutsikaid koos ning valmistavad neid 
ette iseseisvaks eluks. Hundid ei ela 
kolooniates, vaid iga pesakond vajab oma 
suurt eluterritooriumi, mida kaitstakse 
võimalike sissetungijate – teiste huntide 
eest. Ka eestlastel on reeglina tugevad 
peretraditsioonid ning kodud paiknevad 
külades pigem hajali. Viimane puudu-
tab muidugi peamiselt meie esivane-
maid – tänapäeval elatakse õnnelikult 
koos ka kolooniates kortermajades ja 
uuselamurajoonides.

Eestlast ja hunti seob ka nende 
sarnane, küllaltki ränk ajalugu. Sajandite 
vältel on Eesti alasid okupeerinud erine-
vad riigid, meie mehi on tapnud ja naisi 
vägistanud võõrad ning meile on peale 
surutud võõraid uske. Hoolimata kõigest 
sellest oleme olnud visad ja rahvusena 
säilinud. Hunte on sajandite vältel taga 
kiusatud, neile sõdu peetud, neid mürgi-
tatud ja hävitatud nende elupaiku. Hunt 
on aga suutnud sellega kohaneda, on 
olnud visa ja ellu jäänud.

Meie esivanemate suhtumine hunti 
oli austav. Hunt on konkurentsitult meie 
folklooris kõige enam kajastatud ulukiliik. 
Kuigi rahvapärimused on kindlasti kõige 
tugevam argument rahvuslooma valikul, 
ei taha ma siin sellel pikalt peatuda.

Hundi rahvapäraseid nimetusi olla 
kokku ligi 500.

Hunt on olnud inspiratsiooniallikas ka 
meie tänapäevases kultuuris. Temast on 
laulnud näiteks ansamblid Vennaskond ja 
Ajutine Valitsus, rääkimata Metsatöllist, 
kelle nimigi on üks hundi euforismidest. 
Anne Maasik on viisistanud ja esitanud 
meie esivanemate tehtud hundiloitse. 
Hunt on olnud inspiratsiooniks ka meie 

kirjanikele, luuletajatele ja stsenaristi-
dele. Mitte ühelgi teisel ulukiliigil ei ole 
kaugeltki midagi sellist vastu panna. 
Teised lihtsalt ei haara sedavõrd kaasa.

Eestlast püütakse sageli näidata nõr-
gana, allasurutuna, ning pahatihti teevad 
seda ka eestlased ise. Eestlase enesetead-
vuse nõrkust näitab ka Eesti Päevalehe 
küsitlus, kus suur osa vastanuist samas-
tas end pigem siili kui hundiga.  Kuigi 
eestlane on ajaloos olnud enamasti tõesti 
suhteliselt siil, on kriitilistel aegadel suu-
detud olla ka hunt. Võtame kasvõi meie 
muistsed vabadusvõitlused ristirüütlite 
vastu, vabadussõda või taasiseseisvu-
mine. Just hundiks olemise aeg on olnud 
see, mis on meie rahvuse eneseusku 
tõstnud ja meid jätkuvalt rahvusena 
säilitada suutnud.

Mina ei näe küll Eesti rahvusloomana 
hundile alternatiivi.   
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Hundiööl 13.08.2013 Tallinna loomaaias.
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Kevadel 2010 saabus Valgamaale 
Hellenurme-lähedasse Petteri 
tallu nelja käpa ja sabaga varus-

tatud üllatus. Nõo kooli õpilased kinki-
sid oma pensionipõlveks valmistuvale 
bioloogiaõpetajale Anu Pendrale kut-
sika. Koer sai nimeks Roki ja meenutab 
tänase päevani õpetajale koos lastega 
ettevõetud loodusretki Vapramäele ja 
Alam-Pedjale.

Pisikesest ja karvasest kutsikast 
on aasta 2013 sügiseks saanud toekas, 
sõbraliku loomuga õuekoer, kes elab 
kollases kuudis.

Petteri põlist talukohta ümbritsevad 
kõrged puud, vanad saared, tammed, 
kased, männid – suurepärased vaatlus- 
ja pesitsuspaigad lindudele. Kui Anu 
Pendra ja tema loodushuviline abikaasa 
Toivo 2006. aastal Petterile kolisid, 
panid nad peagi tähele, et talu ümber 
toimetab nagu omas kodus hallvareste 
paar. Kui tallu ilmus koer, hakkasid 
varesed toitu võtma koera kausist.

Peni leppis ja harjus oma söögilaual 
toimetavate hallivatimeestega. Petteri 
perenaise sõnul jälgib ta sulelisi isegi 
pisut armunult, pea käppadele toetatud.

Roki saab söögiks putru, kartuli-
makaronivormi, kodutoidu ülejääke, 
eraldi kausiga krõbinaid. Petteri vares-
tele maitseb kõik.

Toivo Pendra hakkas varestele eraldi 
toitu välja panema. Pruukis tal vaid kau-
siga õue minna ja hüüda: „Jaagu, Jaagu, 
sööma-sööma!”, kui Jaak tuligi otsejoo-
nelt. Härra sõi kõhu täis, pesa juurde 
tagasi siirdus aga jälgede segamiseks 

Varese ja koera sõprus 
päädis suguvõsa 
kokkutulekuga
Juhani Püttsepp

Talu varesed seavad oma noka koera kausi järgi 

ja kutsuvad suguvendigi pidusöögile.

ringiga. Siis tuli vareseproua kord 
sööma tulla, tema käitus samamoodi.

Nii kestis see idüll mitu aastat. Vare-
sed ehitasid igal aastal uue pesa, ühe 
talli taha, teise männi otsa. Igal aastal 
sirgusid pojad, igal aastal Anu Pendra 
tähelepanekul erineva iseloomuga. 
Varesed on ringi uudistanud ka talu 
vööruses. „Siis me kõneleme omavahel, 
et tulid üürikviitungit tooma!”

Toivo Pendra on tabanud varese 
ka nokaga autokumme kont-
rollimas või küljepeeglist end 
piidlemas-vaatlemas-edvistamas.

Pendra perele tundub, et vana vares-
tepaari käitumine annab neile kogu aeg 
signaali: „Siin elame hoopis meie ja teie 
olete siin üürilised!”

Välja kujunesid kindlad koera (ja 
vareste) söötmise kellaajad: kella 
seitsme-kaheksa vahel hommikul ja 
õhtul samal ajal. Teinekord tõstsid 
varesed juba pool seitse aovalguses 
saare otsas õudset lärmi. Toivo Pendra 
tõlkis nende kraaksumist enda jaoks siis 
järgmiselt: „Mis te näljutate vaest koera, 
tooge koerale süüa!”

Ela ise ja lase teistel elada
2013. aasta suvel olukord aga muutus. 
Lisaks Petteri omadele ilmus koera toi-
dule veel kakskümmend kaarlit. Rokile 
määratud ressurssidest jäi parvele 
väheks. Nokiti ära õunad, tikripõõ-
sasse jäi vaid paar marja. Ka astelpajud 
hõrenesid.

„Nimetasime seda suguvõsa kokku-
tulekuks koera arvel,” ütleb Anu Pendra. 

Toivo Pendra vareselugu 
Sädemes 1957. aastal.
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Peremees pidi koera kausi juures vahti 
pidama, et peni üldse midagi kõhtu 
saaks.

Mis põhjustas vareste kokkutuleku 
Petteril? Kas on ümbruskonnas vareste 
arvukus sel aastal lihtsalt suurem või 
soovib vareste vanapaar tõesti oma 
suguvendade seas heategija rollis esi-
neda? Ühest vastust vist pole.

Tartu Ülikooli professor, lindude 
käitumisökoloogia töörühma juhataja 
Raivo Mänd arutleb Petteri juhtumi 
üle: „Käitumisökoloogias on termin 
„tolerated theft”, mida eesti keelde võiks 
tõlkida „talutud vargus”. Varesed on 
väljaspool pesitsusaega kollektiivsed 
loomad ja eelistavad hoida parve. See on 
kasulik nii toidu leidmise kui ka julge-
oleku seisukohalt.

Kui mõned parve liikmed leiavad 
ressursi, ei suuda nad seda teiste eest 
kaua varjata. Teised panevad tähele, 
et mõned lendavad kuhugi ja tule-
vad tagasi täissöönud näoga. Kaua sa 
lendad vargsi! Odavam on reeta ressursi 
asukoht ja taluda teiste parasitismi, kui 
saada parvest välja tõugatud. Tegu võib 
olla ka vanapaari poegadega eelmisest 
aastast, kes mäletavad oma pesapaika.”

Loodusesõbra katse jäädvustada 
vareste pidusöömingut Roki kuudi 
juures lõppes läbikukkumisega. Autod 
jäid küll majast eemale, kuid kindlasti 
panid linnud võõraid tähele ja ilmselt 
seepärast ei julgenud läheneda.

„Meie varesed on väga ettevaatli-
kud,” märgib Anu Pendra. „Pool tundi 
pärast fotograafi lahkumist ilmusid 
kausi juurde vanalinnud, seejärel neli 
poega ja järgmisel hommikul kogu 
parv.”

Kanamunad varese pesas
Toivo Pendra elas algkoolipoisina Ote-
pää lähedal Arulas, tema isa töötas seal 
koorejaamas võimeistrina. Koorejaama 
lähedal kasvas väga ilus kuusk („Oleks 
sobinud Raekoja platsile!”), selle otsas 
asus varesepesa.

Toivol tuli mõte varese ja kana 
munad ära vahetada, ta tegigi selle 
teoks. Vares pesahoidjana haudus kana-
pojad välja (nendega seltsis oli pesas ka 
üks varesepoeg), kana pesahülgajana 
jättis aga varese omad sinnapaika. 
Kuidas see lugu edasi läks, võib lugeda 
vanalt ajaleheküljelt, aastast 1957.  

3×
In

gm
ar

 M
uu

si
ku

s

Petteri peremees Toivo Pendra koeraga.

Roki ja tema toidukauss.
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Loodus kodus

Leelo Sillaotsast sai kanaomanik 
maikuus. „Tahtsin, et lastel oleks 
mõni vahva lemmikloom, kelle 

eest hoolitseda. Mitmed mu tuttavad 
peavad suviti kanu ja need on pälvi-
nud alati laste tähelepanu. Ostsin siis 
meilegi neli kana – kaks musta ja kaks 
pruuni,” selgitab ta linnuomanikuks 

Tavatu linnalemmik – 
kodukana
Helen Rohtmets
Lauri Kulpsoo fotod

Leelo Sillaotsa rohelusse uppunud aias satuvad külalised silmitsi elukatega, kelle 

kohtamist Tartu linnaruumis võib nimetada pigem tavatuks. Aianurka ehitatud 

aedikus siblivad ringi kanad – linnud, keda paljud lapsed on tänapäeval näinud 

üksnes piltidel. Ajal, mil enamik kanu veedab oma elupäevad kitsastes linnufarmides, 

on kodumurul rõõmsalt ringi siblivatest kanadest saamas omamoodi haruldused.

saamise tagamaid. Ehkki uute lemmi-
kute toimetamist jälgib huviga kogu 
pere, kuhu kuuluvad lisaks Leelole 
abikaasa Juhan ning neli last, paistavad 
suurima kanahuviga silma pere pesa-
munad. „Nad korjavad kanadele või-
lillelehti ja tigusid ning pistavad neid 
aediku võrede vahelt sisse, ise vahvalt 

õpetades, et noh kana, ampsa nüüd 
seda,” muigab Leelo. Kanade toitmise 
kõrval pakub lastele lusti seegi, et nad 
saavad ise pesast kanamune korjata 
ning süüa enda lemmikute munetud 
mune. Seda küll mitte päris igal hom-
mikul. „Kukega muneksid nad tõenäo-
liselt rohkem, aga kukke ei saa linnas 
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Loodus kodus

pidada, sest hommikune kiremine 
häiriks naabreid,” selgitab ta, lisades, 
et munade saamine ei olegi kõige täht-
sam. „Oluline on, et lastel oleks tore ja 
nad saaksid kanadega suhelda.”

Suvel linnas, talvel maal
Ehkki Leelo lemmikutel on farmikana-
dega võrreldes tohutu liikumisvabadus, 
on ka nende tegevusväli piiratud traa-
dist võrguga. „Linnaelu seab kanapi-
damisele omad piirangud. Vabalt ringi 
siblimine oleks kanadele ohtlik. Nad 
võivad sattuda tänavale või jääda mõne 
hulkuva kassi või koera küüsi,” selgi-
tab Leelo. Juhani ehitatud aedikuga 
paistavad olevat rahul nii kanad kui ka 
nende perenaine – lindudel on mitme 
ruutmeetrine muruplats, kus ringi 
patseerida ja rohulibledega maiustada, 
ning Leelo ei pea muretsema, et linnud 
tema lillepeenrad segamini sibliksid. 
Pealegi näib kanadele õueelu sobivat. 
Kanakuuti ehitatud õrre asemel võtsid 
nad puhkepaigana kasutusele kuuti 
väljaspoolt toestava puusõrestiku, 
millele pererahvas lemmikute valikut 
austades kilest katuse peale ehitas. 
Tulemas on aga talv ning kanadel on 
vaja sooja talvekorterit. „Üks võima-
lus oleks ehitada maja alla keldrisse 
kanala, kuid linnud mustavad keldri 
ära ja kogu maja läheb haisema. Nii 
meile kui kanadele on parem, kui nad 
kolivad talveks maale, kus neid ootab 
päris ehtne laut,” räägib Leelo, kavan-
dades täiendada oma suvekanakarja 
tuleval kevadel valge leghorniga, kes 
olevat eriti hea muneja. „Mina tahak-
sin teda aga hoopis ilu pärast – siis on 
kanade seas esindatud nii pruun, must 
kui ka valge.”

Võimumängud kanaaedikus
Värviilu lisamise kõrval hakkaks uus 
kana asendama hiljaaegu kanakarjast 
lahkunud pruuni lemmikut. „Sel suvel 
oli paar-kolm hästi vihmast ja külma 
ilma. Ta sai ilmselt märjaks ning kül-
metas. Kõik käis väga kähku – mär-
kasin, et ta kõnnib veidralt ja teised 
kanad kipuvad teda nokkima, kuid 
loomaarstiga enam ühendust võtta ei 
jõudnudki. Kahju oli muidugi, aga mis 
parata. Tegime talle vähemalt kenad 
matused,” jutustab Leelo. Kanade 
omavahelistesse võimusuhetesse, kus 

positsiooni näib määravat sulestiku 
värv, ei toonud vikatimehe külaskäik 
olulist muutust. „Panin juba algu-
ses tähele, et toidu pärast võisteldes 
kipuvad pruunid kanad musti nokaga 
lööma. Ka õrrel olid nad tähtsalt 
kahekesi kõrvuti, samas kui mustad 
kanad kügelesid kumbki eraldi õrrel. 
Ehkki allesjäänud pruun on lasknud 
ühe mustadest kanadest enda kõrvale, 
võib tema hoiakust aimata, et talle 
kuulub nüüd ainuvalitseja positsioon,” 
seletab kanade omanik, tuues välja 
veel ühe olulise erinevuse, mis tema 
musti lemmikuid pruunidest eristab. 
„Mustad on oluliselt julgemad, ja eriti 
üks, kes tormab kohe traataia juurde, 
kui näeb mind õuel liikumas. Tema on 
ainus, kes nokib julgelt minu peo pealt 
teri. Mõnikord tuleb ligi teinegi must, 
aga mitte kunagi pruun kana, kes jälgib 
toimuvat alati ohutust kaugusest.”

Vähenõudlik lemmik
Päevad mööduvad kanaaedikus üsnagi 
rutiinselt. Nagu kanad ikka, tõusevad 
Leelogi lemmikud hommikul vara, sib-
livad päev läbi õuemurul ning lähevad 
õhtul vara magama. „Nad on vaiksed 
ja rahulikud linnud, kes ei tee lärmi 
ning keda on lihtne kodus pidada,” 
kiidab Leelo oma suliseid sõpru. 
Kaagutamist kostab aianurgast vaid 
juhul, kui nokaesine on künast otsa 
lõppenud. Nii ongi pererahva olulisim 
ülesanne jälgida, et lindudel jätkuks 
vett ja söögipoolist. „Toitu saab ise 
kokku segada, aga mina läksin lihtsama 
vastupanu teed ja ostsin valmissegatud 
täissööta munevatele kanadele. Lisaks 
söövad nad isukalt pudru- ja supijääke 
ning armastavad maiustada värske 
rohuga, mis tähendab, et kanaaedikut 
tuleb iga viie-kuue päeva tagant uuele 
murulapile ümber tõsta,” seletab ta. 
Pääsemine värskele murule on kanade 
elus üks oodatumaid sündmusi. „Kui 
maapind on ülessiblitud, liiguvad 
kanad palju vähem. Nad seisavad pai-
gal ja näivad nukrana,” selgitab lindude 
perenaine.

Kanajaht Tartu moodi
Kanaaediku ümbertõstmisel, milleks 
läheb tarvis vähemalt kahe inimese 
tõsist jõupingutust, on üks või teine 
kana ikka võimalust kasutanud ja 

traataia alt välja putkanud. Kui välja 
pääsenud lindu ei hirmutata, püsib ta 
oma kaaslaste ligidal ja siblib päev otsa 
aediku vahetus ümbruses. Perenaine 
teab, et kana aeda mööda taga ajama 
hakata on täiesti lootusetu ettevõt-
mine. „Nad jooksevad väga kiiresti. 
Põgeniku püüdmisega tasub tegelema 
hakata alles siis, kui õues hakkab 
hämarduma. Pimeda saabudes lendab 
kana aediku peale ning kuna ta ei näe 
hämaras hästi, saab talle selja tagant 
ligi hiilida,” jutustab Leelo. Kuidas 
püüda kanad kinni enne talvekor-
terisse kolimist, ta veel hästi ette ei 
kujuta. Mõte kanajahist mööda kitsast 
aedikut paneb perenaise muigama, 
kuid meenutab samas lähenevat lah-
kumisetundi – kanad on saanud perele 
suvega armsaks ja omaseks. „Nad on 
küll arad ega lase ennast silitada, aga 
emotsionaalne side võib loomaga 
tekkida ka ilma teda pidevalt sasimata. 
Mulle meeldib vaadata, kuidas kanad 
siblivad. See on väga rahustav,” kiidab 
ta, imetledes oma sulislemmikuid, 
kellest igaüks on eest kui ora, keskelt 
kui kera ning tagant lai kui labidas.   

Kodukana (Gallus gallus 
domesticus) kauge esivanem 
on faasanlaste sugu-

konda kuuluv puna-džunglikana 
(Gallus gallus). Aastatuhandete 
eest võitluslinnuna kasutusele 
võetud kanad siginesid aegamööda 
kodustesse majapidamisse, kogu-
des üha suuremat populaarsust 
heade munejate ning väärtusliku 
lihaallikana. Tänaseks on kana 
kõige levinum kodulind maailmas, 
kelle liha võib leida kõikvõimalike 
köökide menüüst.

Kodukana
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Kohtasin kriimu

Kui tüdrukud vanemaks said, saadeti poisid põllule ja 
karjahooled jäid tütarde kanda. Ma ei mäleta, mitu 
suve Leena karjas käis. Neid suvesid oli õige mitu. 

Enne oma peres ja pärast lelle juures, mõni verst kodunt 
eemal. Igatahes meeldis talle karjasolek suvel ilusa ilmaga, 
kui karjalapsed helletasid, omavahel kohtusid ja karjadki 
kokku ajasid, et ise koos olla ja mängida. Oli siis pullidel 
lastud jõudu katsuda ja pärast oli olnud tegemist karjade 
lahutamisega. Kodunt ei olnud lubatud karju kokku ajada. 
Karjused pidid hoolsad olema, hunte valvama. Nood kippu-
sid lammaste kallale, iseäranis olid neile meeldinud mustad 
lambad. Oli siis huntide peletamiseks lammastele püssirohu 
nutsakuid kaela seotud ja välja ajamisel sõnu peale loetud. 
Iseäranis jultunuks olid hundid muutunud sügisel, kui 
nende karvgi oli kulukarva ja nad sellega vähem nähtavad. 
Siis pidi Leenake olema veel üsna noor, kui ta esmakordselt 
hunti nägi. See juhtunud karjas olles metsa ääres sügisel, 
kartulivõtu ajal. Pere olnud kartulipõllul ja tema karjas. Ema 
oli teinud tol päeval leiba ja karjalapsele paistekaku karja 
kaasa andnud. Kari söönud ilusasti metsasihil ja karjalaps 
kõndinud sihi serval, nosinud põuest sooja kakukest. Teisele 
poole sihiserva aga tulnud „Lätiküla Tuks” (naaberküla 
koer) ja kõndinud karja ja karjasega kaasa, ise visanud silma 
volks ja volks nende poole. Karjalaps arvanud, et koer tahab 
ka leiba, ja visanud talle tükikese: „Säh, söö siis!” Tuks aga 
paljastanud hambad. „Ah sul ei lähe see leib sisse ja mina 
söön,” andnud laps vitsaga vastu hambaid. „Tuks” aga 
karanud lähedal söövale kirjakule sabasse kinni, et sundida 
looma pead tõstma ja kõri vabaks jätma. Nüüd karjalaps 
ehmunud ja taibanud, et „Tuks” on hoopis hunt. Esialgu 
pole häält saanud teha, kuid siis pannud kisendama, et hunt 
karjas. Vennad tõmmanud hobuse adra eest ja tulnud kihu-
tades hunti taga ajama, kuid hunt lippas juba metsa. Kahju 
piirdus ainult kirjaku verise sabaga.

Hundilugusid jutustas mu vanaema palju, sest sel ajal 
oli ka hunte palju. Kord oli hunt isegi rehetuppa tormanud. 
Küllap ta eksis aadressiga – tahtis lauta minna. Siis olid nai-
sed-lapsed kribinal parsile pagenud ja mehed hundi maha 
löönud. Kõrvad viidi mõisa. Nende eest saadi raha (vist 3 
rubla). Saba oli nänne isa endale jätnud ja hiljem sellega 
nalja teinud. Kui pulmades naised kobaras juttu ajasid, oli ta 
hundihänna keskele pistnud ja naised ära kohutanud.

Ühe korra jälle sügisel pimedal ajal, kui Leena kodunt 
eemal karjaseks oli, onu või kelle juures, ei mäleta, oli ta 
hobusega käinud oma ema vaatamas ja tagasi tulles pimeda 
kätte jäänud. Tee käis läbi metsa. Metsi oli siis palju rohkem 
kui praegu. Hobune oli tööst väsinud, käis sammu, pea 
ripakil. Tee ääres aga paistnud tulukesed, enne kaks, siis 

veel kaks. Leena arvanud, kes seal veel laternaga teed käib, 
jalgsi metsas, et aga tulukesed suuremaks ei läinud, ei ka 
kadunud, sai aru, et need on hundid. Siis ta oli küll kart-
nud ja püüdnud hobust sundida kiiremale liikumisele, kuid 
asjatult – vana loom teadis, et pea peab olema madalal, et 
hunt hobuse hambaid kartes kõrisse karata ei saaks. Leena 
aga roninud vankris hästi hobuse ligi, et juhul, kui hunt 
vankrisse hüppab, ronida hobusele selga. Muistsete seaduste 
järgi hunt hobust aiste vahel ei ole tohtinud murda. Nii nad 
siis rühkinud läbi metsa, üks hunt ees, teine taga. Kui kodu 
lähemale jõudnud, kuulnud koerad vankrilõginat ja hakanud 
kodus haukuma. Siis oli ka onu õue tulnud ja püssi lasknud. 
Nüüd oli teelinegi julgust juurde saanud. Kui mets lõppes, 
olid hundid metsaserva maha jäänud.  

Hundilood minu ema  
Liidia Timmi (sünd 1911) mälestustest 
Tegelane on tema vanaema (nänn) Leena Janits (sünd 1857), tegevuskoht 

Tartumaal Vana-Kuuste vallas. Välja kirjutanud Tarmo Timm (sünd 1936).
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Raamaturott

Soovitan raamatuid, 
filmi ja jutte

kingud karjuvad taeva poole, laaned lak-
suvad ning kõliseb mets – maastik on täis 
pärimuspaiku. Niidud ning luhad – paigad, 
kus ammustel aegadel kostusid helletu-
sed ja huiked, on nüüd vaid metselajate 
elupaigaks, hooti ja osaliselt 
ka jahimeeste tallermaa. 
Need laaned kannavad 
endas edasi ürg-
seid siin elanud 
inimeste lau-
lude rütme, 
õigemini 
võnkeid, 
mille sage-
duses omal 
ajal laulud 
sündisid.

Igal kin-
gul, metsatu-
kal, allikal ning 
rabajärvel oli kord 
oma nimi, saamis-
lugu ning sellega võis 
olla seotud hulgaliselt jutte. 
Tihti on maastik ka juttudesse ja lauludesse 
sisse kirjutatud. Vaatamata sellele, et ajad 
muutuvad, inimesed kolivad põlispaika-
dest linnadesse ja asemele tulevad uued 
asukad, kanduvad lood ja laulud ajast aega 

edasi. Vahel need küll teisenevad, vahel 
kaovad ka unustusse ning asemele tulevad 
uued.

Ammustel aegadel istusid inimesed 
õhtuti koos ja jutustasid või laulsid, aga 

tänapäeval jääb see üha har-
vemaks. Ja kuigi künkad 

kajavad ja soolau-
kad sosistavad 

ammujuhtunud 
asjadest, leidub 

neile nüüd 
juba üha 
harvem kuu-
lajaid.

Kuid 
leidub siiski, 
sest rah-

valuulet on 
üles kirjutatud 

mitme sajandi väl-
tel ja seda korjatakse 

siiani. Rahvaluulekogu-
jatel on see eelis, et neil on 

põhjus astuda sisse inimeste maja-
desse ja paluda tutvustada sealset kanti 
ja selle pärimust. Aga neile, kellel endal 
pole südikust, et koputada võõrale uksele 
ning pajatada veidi perenaisega, kuid kes 
sooviks teada, mida sealkandis räägiti või 

Maarja Aigro
folklorist, kultuurikorraldaja
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Looduses jalutades võib kuulda nii 
tuule liuglemist väljadel, putukate 
krabistamist põõsastes, vihmapiis-

kade suplemist veekogudes kui ka muttide 
müdistamist mullas ... Kuid siiski, mitte 
üksnes kõrred ei krabise tuules, vaid ka 

Kai Vellak, Nele Ingerpuu, 
Edgar Karofeld
Eesti turbasamblad
The Sphagnum mosses of Estonia
Tartu Ülikooli kirjastus, 2013
136 lk

Eelmine analoogne määraja, peal-
kirjaga „Eesti NSV turbasamblad” 
ilmus Liivia Laasimeri, Silvia Taltsi 

ja Elsa Varepi koostatult aastal 1954. Ilma 

fotodeta, kuid sisaldades originaaljooni-
seid ja kirjeldusi 38 liigi kohta.

2009. aastal võtsid suure töö uuesti 
ette kolm head kolleegi, kes kõik tööta-
vad Tartu Ülikooli botaanikaaia müüride 
vahel. Samas paigas, kus 19. sajandi teisel 
poolel professor Edmund Russow algatas 
Eesti turbasammalde lähema uurimise ja 
kirjeldamise.

Vastne raamat on varustatud värvifo-
todega kõigi 38 Eestist leitud turbasambla 
liigi kohta, kahjuks ei piisa siiski pildivaa-
tamisest kõikide liikide määramiseks.

Turbasamblad ei tunnista riigipiire ja 
Eesti soise maana toob meile sfagnofiile 
ka piiri tagant. Vastses raamatus on ka 
inglise keeles määramistabelid ja olulisem 
info kõikide liikide kohta.

Ega siis muud kui määraja kätte ja 
turbasammaldega tutvuma. Kui sohu pole 
kohe võimalust minna, võib määramisma-
terjali saada vana sauna palkide vahelt. 
Turbasammal ju iidamast-aadamast käe-
pärane soojustusmaterjal.

Marje Norman
Põnevad prügilood
Kujundanud Ege Taškin
Atlex, 2013
48 lk

Raamatu alapealkiri ütleb: „Loodus-
hoidliku mõtteviisi kujundamine: 
jutud, näidendid, prügitalgud, 

katsed, mängud.”
Prügitemaatika ja keskkonnahoid ei ole 

lasteaedadele päris uus asi. Alates „Teeme 
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lauldi, on õnn lehitseda väljaandeid, mida 
on kokku köidetud või ka internetti ripu-
tatud kui puhtaid riideid pesupäeval.

Nii ma soovitan enne eestimaiseid 
rännakuid sirvida mitte vaid teedeatlast ja 
odavate öömajade kataloogi, vaid tutvuda 
kindlasti ka kohaliku pärimuskultuuriga, 
nii saab paremini aimu selle paiga vanast 
hingest. Nimetaksin siinkohal näiteks 
Järvamaa pärimusest rääkivat „Arad 
veed ja salateed”, Urvaste kohapärimuse 
maiuspalu „Metsast leitud kirik” ja uue 
väljaandena „Raasakõisi Setomaalt”, mis 
sisaldab Jakob Hurda ülestähendusi tema 
Setumaa reisidelt.

Selleks, et paremini mõista, kuidas, kes 
ja millistel kaalutlustel on üldse rahva-
luulet kogunud, soovitan esmalt vaadata 
Eesti Rahvaluule Arhiivi 85. sünnipäevaks 
valminud lühifilmi „Peast päästetud” – 
http://www.folklore.ee/era/kogumine/
peastp.html. Lühifilm teeb linnulennulise 
ülevaate kogumisest alates esimeste bal-
tisakslaste talletustest ning jõuab järjega 
välja tänapäeva, andes ka kiire kokkuvõtte 
tuntumatest salvestusvahenditest.

Folkloorikogumise juures on alati 
palgaliste folkloristide kõrval olulist rolli 
mänginud ka vabatahtlikud kirjasaatjad. 
Et vana ja uue kogumine oleks veelgi hõlp-

sam, siis on Eesti Rahvaluule Arhiivil val-
minud uus kogumismoodul Kratt http://
kratt.folklore.ee/. Seal on lihtne küsimus-
tikke täita ja otse arhiiviga suhelda. Kui 
endal vaba aega napib, aga naabrinaisel on 
seda külluses, siis soovitage talle kind-
lasti panna kirja oma teadmised ja need 
arhiivile saata.

Kes on aga õhtuks liiga väsinud, et 
küsimustikke täita, siis neile soovitan 
mõnusat öökapiraamatut „Eesti muinas- 
jutud I:1. Imemuinasjutud”. See on suu-
repärane raamat – vitamiin puhuks, kui 
vähegi tuleb tüdimus peale või tuju on 

Raamaturott

halb. Erinevalt muistenditest või legen-
didest on muinasjutud õnneliku lõpuga, 
seega tasub ka kergelt õudusest õlgu 
võdistada, sest teada on, et see ei kesta 
lõputult ning unenäost ei saa košmaar. Mis 
mulle eriti selle kogumiku juures meeldib, 
on see, et tekste on valitud kogu Eestist ja 
sealjuures on säilitatud omaaegne kõne-
pruuk. Köide on kui parajalt paks mees 
parimais aastais ehk kogult piisavalt tüse 
ja täissöönud, et sisaldada endas ka vähe-
tuntud muinasjutte. Lood on just piisavalt 
lühikeselt pikad, et enne uinumist üks 
maiuspala hamba all krõbistada.

Kõikidest põnevatest väljaannetest, 
mis on teiste jutustatud lugudest kokku 
pandud, on samas huvitavamad ikkagi 
elavas esitluses lood. Ja eriti need lood, 
mis puudutavad sind ennast või sinu sugu-
lasi. Seega, minu küll viimane, aga kõige 
suurem soovitus on külastada oma ema, 
isa, vanaema, vanaisa, tädi, onu või mõnda 
muud sugulast. Paluge rääkida noorus-
põlvelugusid, nalju või laulda koos mõni 
laul. Jaa, jaa, mõnda lugu olete võib-olla 
kuulnud juba kümneid kordi, mina küll 
olin, aga siis tasubki jutt viia hoopis sel-
lele, mida tegelikult teada tahaks ... Jube 
põnev oli kuulata oma vanaema kuramee-
rimislugusid.

ära” kampaaniast oleme Peedu lasteaia 
ümbruses igal kevadel, siis kui lumi ära 
sulab, teinud lastega koristustalguid. 
Oleme ära korjanud paberiprahti. Lastel 
on kaasas rehad, millega nad riisuvad risu 
kokku.

Pärast oleme õues prahti põletanud ja 
pinkide peal lõunat söönud.

Vahel, metsajalutuskäikudel on ka meil 
prahikott kaasas olnud, kuhu oleme prügi 
korjanud.

Mängutoas leidub meil kaks prügikasti 
ja lapsed teavad, et sinisesse käib paber 
ja teise kõik muu. Taaskasutus on ka meil 

päevakorral. Oleme jäätisepulkadest meis-
terdanud lilli ja liiklusmärke.

Marje Normani raamatus on lihtsad 
ja lastepärased lood, mida saab kasutada 
mitmete teemade juures (näiteks sügi-
sene- või talvine mets). Näitemängudega 
saab teemasid elavdada ning näitlemine 
on lastele toredaks vahelduseks.

Raamatust saab huvitavaid mõtteid 
lastega meisterdamiseks. Enim meel-
dib mulle prügitähestik: J-jäätisepaber, 
K-kommipaber, A-ajaleht jne.

See on raamat eelkõige lasteaia- 
või algkooliõpetajale, kirjutatud oma 

töökogemuse põhjal Puhja lasteaias. Tore 
oli lugeda, et lasteaia keskkonnahoidli-
kesse ettevõtmistesse on kaasatud pered. 
Sellega laieneb nende inimeste ring, kes 
hoolivad meid ümbritsevast keskkonnast. 
Tänu Marje Normanile vajaliku teema-
käsitluse eest lastepärases võtmes!

Signe Aasmäe,
Peedu lasteaia õpetaja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Köögifüüsika

Kujuta ette, lähed välja, kureparv 
lendab mööda ja kõik on ilusasti 
ringi võtnud! Või hõljub mööda 

kuresilinder, ah? Kurekuup või hane-
prisma kõlaks ka huvitavalt.

Aga otsustasin natuke asja uurida ja 
kohe leidsin ka hulga selgitusi.

Ühe linnuliigi, nimelt kanada lagle-
dega, on tehtud suur hulk mõõtmisi ja 
kirjutatud mitmeid töid.

Kõigepealt, lendamine on üks raske 
töö. Ilm peab olema vaikne või puhuma 
ühtlane rahulik tuuleke. Selline olukord 
valitseb kõrgel taevas hommiku ja õhtu-
tundidel, mil päikese soojendatud õhk 
ei liigu kiirelt üles ega alla. Esimesele 
linnule aga langeb kõige raskem osa. 
Tema energiast saavad osa kõik ülejää-
nud linnud. 

Niisiis, lendamise füüsika selgitab, 
et tiiva peal on õhu liikumine kiirem ja 
tiiva all aeglasem. Mõlemad õhuvoolud 
ühinevad tiiva taga ja et kiirema õhulii-
kumisega piirkonnas on rõhk madalam, 
siis voolab tiiva alt õhk ülespoole ja 
tekitabki linnu tiibadele ning kehale 
mõjuva tõstejõu.

Kuid keerised, mis tekkisid ümber 
tiivaotste liikunud õhust, ei kao kuhugi, 
need vaid rebenevad tiibade küljest ja 
jätkavad oma teekonda iseseisvalt. 

Nüüd on nii, et kõik järgmised 
kasutavad pöörlevaid keeriseid ära, 
lennates just nimelt nende servadel, kus 

Kurekuup ja hanesirge
Aare Baumer
Autori fotod

Tavaliselt kirjutatakse sügisel, et linnud on kogunenud parvedesse 

ja valmistuvad ära lendama. Mina olen ikka ja jälle oma uudishimuga 

arutlenud, kuidas nad ikka aru saavad, kes peab olema ees ja kes külgedel 

ja kes taga. Ja miks nad lendavad kolmnurgas? Võiks ju proovida ka teisi 

kujundeid, näiteks ringi, nelinurka, silindrit, kuupi, prismat, sirget.

tõstejõud on kõige tugevam. Ja nii edasi 
kuni viimaseni, kellel on jälle raske, sest 
eemalduvad keerised justnagu sikutaks 
teda kogu aeg tagasi. Et linnud ei väsiks, 
peavad nad vahetama asukohti, sest 
keeriste tekitamine ja nendest välja 
lendamine on tõesti üks raske töö.

See õige ja parim lennukoht on 
imeõhuke ja kitsas. 1,4 meetrise siruula-
tusega hanele järgnev lind peab olema 
2 tiiva siruulatust taga ja saab liikuda 
ainult 16 sentimeetrit vasakule või 
paremale. Niipea kui hani näiteks sellest 
kohast kaugeneb, peab ta ligi kaks korda 
rohkem jõudu kasutama. Üleüldse võib 
keeristes lennates kokku hoida natuke 
rohkem kui poole energiast ja niisugune 
lahe lendamine teeb ju ainult rõõmu.

Et asjast paremat pilti saada, otsus-
tasin valmistada kanada lagle mudeli. 
Selleks läheb vaja pappi ja paberit. 
Lõikame algul papist ühe riba, mis 

peaks siis välja nägema nagu tiivad ja 
siis järgmiseks keha. Liimime mõlemad 
kokku ja tiibade peale liimime kumeralt 
paberi, et luua tiiva profiil. Pärast pisu-
kest tööd peaks tulemus välja nägema 
selliselt.

Nüüd riputame oma hane nelja 
niidiga kusagile tuulevaiksesse kohta ja 
võtame ventilaatori. Asetame ventilaa-
tori suhteliselt kaugele, et luua ühtlast 
õhuliikumist ja siis võtame oma täht-
saima töövahendi – pika kõrre, mille 
otsas peen niidike või sulg.

Liigutame niiti ümber hane ja 
muudkui mõõdame erinevaid keeriseid 
niidi asendi järgi otsustades. Et mudeli 
ehitamine on keeruline, võite seda teha 
koos klassiga bioloogia- või füüsikatun-
nis. Kindlasti õpetajad rõõmustavad ja 
hinded, need muudkui paranevad!

Head katsetamist!  

pikka kõrt, niiti,
pappi, paberit, liimi,
ventilaatorit.

Vajame:
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1. Kes on pildil?
2. Kes või mis on suklaroos?
3. Kus asub Ülendi püha niin?

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

 

Aare Baumeri 

köögifüüsika katsed
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Vaatame, mis välja tuleb!

Aare Baumer

Aare Baumer on töötanud kümme aastat Energia avastuskeskuse 

teadus- ja arendusjuhina ning toimetanud pea sama kaua ajakirja 

Loodusesõber Köögifüüsika rubriiki.

Aare Baumerit näeb sageli telemaastikul, kus ta on esinenud 

ETV hommikuprogrammides ning juhtinud saadet „2020” 

Eesti tulevikuvisioonidest. Viimastel aastatel on Aare rännanud 

ringi üle kogu Eesti – kuhu aga kutsutakse – oma teadusteatri 

etenduste programmiga.

Eesti Teaduste Akadeemia ja Sihtasutus Archimedes omistasid 

2010. aastal Aare Baumerile parima teadust ja tehnoloogiat 

populariseeriva teadlase/ajakirjaniku/õpetaja peapreemia.

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

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

Põimukuul naeratas loosiõnn 
Tiiu Käärikule.
Palume võitjal toimetusega 
ühendust võtta.

Põimukuu õiged vastused:
1.   Pildil on riiulpilve üleminek rullpilveks.
2.   Puuviljakärbes on pärit Aafrikast.
3.   Valge-toonekurge madu noka vahel kujutatakse Haagi linnavapil.

Loodusesõbrake

Sammud omas Eestis
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Loodusesõber võtab asja käsile

Kui Valio Alma eelmise aasta 
lõpus oma clean labeli märki 
kandva Koduse jogurti sarja 

müügile saatis, kaasnes sellega teavi-
tustekst kodulehel, kus selgitati uue 
märgi käsitust. Nende sõnul tähendab 
see puhast, lihtsat ja ausat toodet, mis 
ei sisalda säilitusaineid ega lisaaineid, 
mis koosneb võimalikult vähestest 
komponentidest ja mida on võima-
likult vähe töödeldud. Tõepoolest, 
uued jogurtid sisaldavad üksnes viit 
koostisosa: piima, marju, suhkrut, 
tärklist, juuretist. Ei mingeid kahtlasi 
lisaaineid, isegi mitte jogurtites nii 
tavapäraseks saanud lõhna- ja maitse-
aineid. Kogu maitse on saadud lisatud 
marjadest. Suurepärane! Paraku ei 
hakka see eeskujuliku koostisega toode 
piimatoodete tohutus kirjus reas silma, 
kuigi uus puhtusele ja aususele viitav 
märk on peal. Väike valgel taustal 
tekst clean label ei ole just silmahakkav. 
Teiseks ei pruugi see kohalikule ostjale 
midagi öelda.

Uus silt turul – clean label
Gunnel Koba
Mats Kanguri fotod

Kümmekond aastat tagasi Suurbritanniast alguse saanud ja nüüdseks 

mitmetes lääneriikides laialt tuntud clean labeli käsitus on jõudnud vaikselt 

ka Eestisse. ’Puhas silt’ peaks tarbijale andma kindlustunde, et tegemist 

on võimalikult puhta, lihtsa ja arusaadava koostisega tootega.

Meie kohupiim, 
hapukoor, keefir ja 
pett on tegelikult 
kõik maailma mõistes 
clean labeliga tooted. 
Puhas naturaalne 
piim ja vajadusel 
juuretis – rohkem seal 
midagi sees ei ole.

Kujundus kõikuv
Kuigi clean label märk on rahvusvaheli-
selt tuntud, ei ole sel ühtset kujundust. 
Põhimõtteliselt võib iga tootja või 
kaubanduskett oma ausa kauba märgi 
ise disainida. Ka võib riigiti sõnastus 
erineda. Uuringud on näidanud, et 
inimesed võtavad paremini vastu 
positiivselt sõnastatud teavet kui läbi 
eituse väljendatut. Väited ’looduslik’, 
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Loodusesõber võtab asja käsile

• toode ei sisalda lisaaineid /
säilitusaineid;

• toode sisaldab ainult neid kom-
ponente, mida leiad oma kapist/
poeriiulilt;

• tootel on võimalikult lühike 
koostisainete nimekiri;

• toode on lihtne, seda on võimali-
kult vähe töödeldud.

Allikas: www.alma.ee

Clean label märge 
tootel tähendab:

koostisainete ridu lugedes ei saanud 
inimesed aru, mida nad õigupoolest 
omale sisse söövad – lõputu hulk tund-
matuid lisaaineid. Osad toidutöösturid 
hakkasid oma toodete koostist lihtsa-
maks muutma ja loobuma mitmetest 
sünteetilistest lisaainetest, otsides 
neile looduslikke alternatiive.

Kas toode peab olema ainult loo-
duslikest komponentidest koosnev, 
täiesti e-vaba või võib seal siiski olla 
mõni tavainimesele arusaadav lisaaine, 
selles osas selgust pole, sest ametlikku 
definitsiooni ’puhta sildi’ mõistele ei 
ole. Nii näiteks võib puhtas tootes olla 
sooda, vanillsuhkur, pektiin, želatiin, 
äädikas, sidrunhape. Teine kohalik 
clean labeli märgi kasutaja, kookide ja 
pirukate tootja Smackers ütleb oma 
kodulehel, et nende tooted ei sisalda 
midagi, mida ei leidu köögikapis või 
poeriiulil. Nende toorjuustukoogid on 
tõepoolest väga lihtsa koostisega, võib 
küll öelda ’nagu kodus tehtud’. Siiski 
koogi põhja jaoks kasutatud küpsistes 
leidus paar tavainimesele arusaamatut 
lisaainet. Smackersi juht selgitas, et 
neid küpsiseid ei tooda nad ise ning 
möönis, et päris puhast toodet ongi 
raske leida. Kui järele mõelda, siis 
võivad poest ostetud küpsised olla köö-
gikapis küll. Ka koduste toorjuustukoo-
kide tegu algab küpsiste purustamisest, 
mitte nende ise tegemisest. Seega võib 
koostise puhtus varieeruda sõltuvalt 
clean labeli mõiste tõlgendamisest.

Võõrkeelne märk tekitab segadust
Ingliskeelne märk Eestis toodetud 
toodetel ei tundu kohane, eesti tarbija 
ei pruugi sellest aru saada. Smackersi 
puhul on ingliskeelse märgi kasuta-
mine isegi põhjendatud, kuna nad 
soovivad orienteeruda rohkem välis-
turule. Eestis toodetud ja turustatud 
kaupadel võiks olla siiski kohalikule 
ostjaskonnale arusaadava sõnumiga 
märk. Seda meelt on ka Maag piima-
tööstuse turundusjuht. Nimelt tuli 
ka Maag hiljuti välja modifitseeritud 
tärklise ning lõhna- ja maitseainete 
vaba jogurtiga, kuid erinevalt konku-
rendist Valiost ei pannud oma tootele 
erilist märki. Samas võib nende kodu-
lehelt lugeda, et neid on uute jogur-
tite väljatöötamisel innustanud just 
clean labeli põhimõtted. Turundusjuht 
avaldas lootust, et ehk õnnestub neil 
leida sobivam emakeelne väljend. 
Samas arvas ta, et maailma mõistes 
on Eestis väga palju puhtaid tooteid 
ja mõnel tootel erimärgi kasuta-
mine võib eksitada. „Meie kohupiim, 
hapukoor, keefir ja pett on tegelikult 
kõik maailma mõistes clean labeliga 
tooted. Puhas naturaalne piim ja 
vajadusel juuretis – rohkem seal 
midagi sees ei ole.” 

Tuleb nõustuda, et lettidel leidub 
veel lihtsaid tooteid küll, kõike ei 
peagi märgistama. Aga kui märgis-
tada, siis ikka nii, et torkaks silma ja 
sõnum oleks arusaadav.  

’naturaalne’ ja ’puhas’ müüvad pare-
mini kui ’lisaainete vaba’ ja ’säilitusai-
neteta’. Nii on clean label kahtlemata 
positiivne märk, mis aitab tarbijal 
parema valiku teha.

Pisut hämar käsitus
Nii nagu ei ole märgi kujundus ühtne, 
ei ole ka selle taga peituvad põhimõt-
ted tootjatel täielikult kattuvad. Kui 
Suurbritannias siltide puhastamisega 
algust tehti, oli see üha nõudlikumale 
ja lisaainete ohutuses kahtlevatele 
tarbijatele vastu tulemine. Pikki 

Eesti piimatooted on enamik clean labeliga tooted. Need ei ole 
lihtsalt vastavalt sildistatud.

Clean labeli tooted 
sõeluvad tarbija jaoks välja 
puhtaimad toiduained.
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Vaata imet!

Tõepoolest juhtus nagu 

vendade Johansonide 

laulus, et lükkasime 

Eestimaa lahti ja käisime 

oma suvega peaaegu et 

Poolas või Ukrainas ära.

Tänavune suvi oli Eesti üks teada-
olevalt soojemaid ja pikemaid. 
Näiteks meteoroloogilise ehk 

kalendaarse suve (pärnakuu–põimukuu) 
keskmiseks temperatuuriks arvutati 
keskkonnaagentuuris 17,4 °C, sellal kui 
norm on vaid 15,7 °C, seega enam kui 
poolteist kraadi üle keskmise. Samas 
põrgulikku kuumust (üle 30 kraadi) oli 
vaid mõnel üksikul päeval.

Eesti keskmine õhutemperatuur üle-
tas pärnakuul 2,8 °C, heinakuul 1 °C ja 
põimukuul 1,4 °C võrra pikaajalist kesk-
mist. Samas oli suvi kuiv, mõnel pool 
lausa põuane, sest pärnakuu–heinakuu 
sademetehulk moodustas normist 
vastavalt 70 ja 53%, kuid põimukuul 
oli peaaegu normikohane – 92%. Siin 
peab rõhutama seda, et sademeid tuli 
rünksajupilvede tõttu väga ebaühtla-
selt, näiteks Jõhvis sadas kolme kuuga 
219 mm, Valgas 202 mm, samas Sõrves 
üksnes 95 mm (18.05 üle 100 mm!).

Soe ja pikk suvi soodustas eksooti-
liste viljade, näiteks arbuuside valmi-
mist isegi avamaal. Seda soodustas ka 
ühtlaselt kõrge öine temperatuur suve 
jooksul. Alates lehekuust ei olnud Tõra-
veres öökülmi ja nii mõnelgi ööpäeval 
oli suuremas osas Eestis miinimum 
10–15 kraadi, mõnel ööl isegi kuni 17 °C. 
Edaspidigi oli suve jooksul (kuni 24.08) 
enamikel öödel miinimum 10 kraadist 
kõrgem. Troopilisi öid (miinimum 20 °C  
kõrgem) võis suve jooksul siiski vaid 
ühe käe sõrmedel üles lugeda ja seda 
mitte kaugeltki kõikjal. 

Klimaatiline suvi (periood, kui 
ööpäeva keskmine üle 13 °C) oli 

erakordne oma pikkuse poolest. Näiteks 
Tartus algas klimaatiline suvi 7. lehe-
kuul ja lõppes alles 22. sügiskuul. Isegi 
kui olla rangem ja mitte lugeda 17.–20. 
sügiskuuni olnud suviseid päevi neile 
eelnenud kolme jahedama päeva tõttu, 
tuleb ikka suve pikkuseks 130 päeva 
(7.05–13.09). Absoluutne rekord see 
pole, sest 1975. aastal kestis klimaatiline 
suvi Võrus Jaak Jaaguse arvutuste järgi 
koguni 144 päeva.

Astronoomilise ja klimaatilise sügise 
saabumisajad kattusid saartel, kuid seal 
algas see ka märksa hiljem kui sisemaal.

Jüri Kamenik

Suvi 

2013

Võimsad ja tontlikud mullilised 
kõrgkihtpilved (Altostratus opacus mamma) 
rippumas 22.09.2013 õhtul Harjumaa 
lääneosa kohal. Olukord viitab aktiivsetele 
atmosfääriprotsessidele, näiteks konvektsioon 
(äike) või suurele ilmamuutusele. Tõepoolest, 
viimase variandiga ehk klimaatilise sügise 
algusega oligi tegu.
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Tänavune viinamarjasaak Võrumaal.

M
ar

gu
s 

M
ut

s

64  porikuu/kooljakuu 2013  loodusesõber autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



 

Roheliste Rattaretk 25
Ajakiri Loodusesõber

20
13

/3

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

http://e-pood.horisont.ee/ajakirjade-tellimine/


autoriõigus MTÜ Loodusajakiri




