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professionaalne veetöötlussüsteem teie kodule.
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Täiuslik veepehmendus

eemaldab karedust põhjustavad ühendid, vabaned katlakivist.
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parandab vee maitset ja tervislikke omadusi.

Töötab ka siis, kui surve veevõrgus on madal

piisab 2 atm. survest.
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Kuri kult ja
kolm põrsakest
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Toimetus:
Peatoimetaja
Helen Arusoo
tel 610 4107
helen@loodusesober.ee

oodusesõbra toimetusele on aasta looma lugusid korjates jäänud kolmel korral silma, et
lugeja on oma metsaskäigul kohatud emist
pidanud kuldiks. Reeglina tuleb eksitus esile
lausest „Põrsaid oli terve kari, nende tagant
aga ilmus välja suur kult, kes mind ründas.”
Meil on hea meel, et ajakirjas nüüd see väike
suur asi metsamees Vahur Sepa ja
graafik Alari Paluotsa abiga selgeks saab: põrsaid kaitsvat või põrsastega koos olevat kulti ei ole võimalik kohata. Kult liigub üksinda.
Kui ta vahel satubki karjaga kokku,
siis ohu korral kult põgeneb kohe, jättes põrsad emiste hooleks. Põrsaid kaitseb ikka ja
ainult emis. Metssea rünnakud inimesele pole
Vahur Sepa kirjeldusel ka päris rünnakud, vaid
paar hoojooksu, mis peatuvad tegelikult vahetult enne inimest –sea hoiatus, mida ta lõpuni
ei vii. Loodame, et see müüt „kult põrsastega
ründas mind” saab tänavu loodusesõprade
jaoks suurte puust ja punaseks piltide abil klaaritud (vt lk 14). Metsas on ju mõnus liikuda, kui
pole enam valehirme.
Sigadest kõneleme ajakirjas veel, kutsume
lugejaid koos meiega ümarlauda, et süveneda
sigade Aafrika katku teemasse. Metssea lisasöötmise ja katku üpriski üllatav seostepundar,
mitte lihtne, on praeguseks asja viinud selleni,
et tänavused jahindust puudutavad keskkonnaministeeriumi käskkirjad on sündinud enneaegselt. Need võivad viia hoopis katku kiirema
levikuni ning sigade üldarvukuse kasvuni. Kuidas? Sellest kõneleb zooloog Ragne Oja. Meid
kõiki huvitab ju üks: et metssiga metsas säiliks
ja katk kaoks. Sellele on väga head lahendused
olemas. Kas neid mõtteid kuulda võetakse?
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mats@loodusesober.ee
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Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee
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Reklaam
Elo Algma
tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee
Tellimine
Kristi Mõis
tel 610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
Vastutav väljaandja
Triinu Raigna
triinu@loodusajakiri.ee
Väljaandja
MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn
Trükk AS Kroonpress
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Mai | Lehekuu
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August | Põimukuu
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September | Sügiskuu
Oktoober | Porikuu
November | Kooljakuu
Detsember | Jõulukuu

LOODUSFOTO

SÜGISTORM
Looduses on suurte muutuste aeg. Külmad
on tulekul ja sügise vägi kogub võimu.
Tormituuled annavad mõista, et neil,
kes pole mõeldud talveks siia jääma, on
viimane aeg teele asuda.

TIIT SERMANN
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TOOTEUUDISED • OKTOOBER 2015
Tooted on saadaval MATKaSPORT kauplustes.

Enne sügismatka tasub kriitilise pilguga oma riietus üle
vaadata. Lisaks tuule- ja soojapidavusele on oluline, et
keha ümber tekkiv niiskus saaks välja liikuda ning väljastpoolt tulev märg ei saaks sisse.
Hea oleks riietuda kihiliselt - kõige alla pikk spordipesu, siis kehasoojenduseks fliisjakk või vest ja
kõige peale vihmakindel kuid hingav jope. Nii riietudes on mugav liikuda ning pärast ei kimbuta ka
külmetushaigused.
La Sportiva pakub uudistoodetena kõik kolm vajalikku kihti – aluskiht, vahekiht ja pealiskiht – nii meestele kui naistele.

UUDSE
TEHNOLOOGIAGA
ALUSKIHT NIISKUSE
EEMALEJUHTIMISEKS JA
KEHATEMPERATUURI HOIDMISEKS
Kõrgtehnoloogilise konstruktsiooniga aluskihi
särk on loodud erinevat sorti aktiivseks liikumiseks kergemast matkast mägimatkamise ja
suusatamiseni.
Särgi loomisel on kasutatud uudset
Becool™ lõnga, mis muudab särgi väga hästi
hingavaks.
Becool™ tehnoloogias on kasutatud 4 kanaliga polüamiidi kiude, mis suurendavad hingavust kuni 30%. Niiskus ja kuumus juhitakse
kiiremini ja efektiivsemalt väljapoole ning õhuringlus on parem. Särk kuivab kiiresti ja tunne
on mugavam.
Ebameeldivate lõhnade teket pärsib ja
värske tunde annab Polygiene tehnoloogia, mis
põhineb naturaalsel hõbesoolal.
Särgil on erinevate kehaosade jaoks erinevad soojustus- ja venitlatsioonitsoonid ning 3D
võrkkonstruktsiooniga seljaosa. Samuti pole
särgil õmblusi, mis teeb selle väga mugavaks.
La Sportiva Troposphere 2.0 mudel meestele ja La Sportiva Neptune 2.0 naistele.

HÄSTI LIIKUV VAHEKIHT
KEHA SOOJENDAMISEKS
JA NIISKUSE
EDASIJUHTMISEKS
Soe ja hästi hingav jakk
sobib kandmiseks nii soojustava vahekihina kui
täiesti eraldiseisvalt.
Jaki sisepind on soe ja
pehme, välispind sile ja
vastupidav. Liikumisvabaduse tagab neljasuunaline stretškangas. Ebameeldivate lõhnade teket
pärsib Polygiene tehnoloogia, mis põhineb naturaalsel hõbesoolal. Jakk vastab
maailma rangeimale tekstiiltoodete standardile Bluesign®
La Sportiva Iris mudel naistele
ja La Sportiva Voyager meestele.

INNOVATIIVSE MEMBRAANIGA PEALISKIHT
TUULE JA SADEMETE EEST KAITSMISEKS
NING NIISKUSE EEMALDAMISEKS
La Sportiva Storm Fighter on kerge ja kompaktne pealisjope aktiivseteks tegevusteks. Jope on vee ja tuulekindel ning väga hästi hingav.
Storm Fighter'i headel omadustel on oluline osa GORE-TEX®
Active Shell® membraanil. Kergem ja õhem membraan on ühendatud tehniliste materjalidega, et saavutada parimat kolmekihilist
lahendust aktiivsele liikujale. Sisemisel kihil on kasutatud patenditud lamineerimise tehnoloogiat, mis seob tekstiili otse Gore-Tex®
membraaniga – hingab väga hästi ja on mugav.
Jopel on uus puusareguleerimise konstruktsioon ja Vislon Aqua
Guard® lukusüsteem. Kapuuts on piisavalt suur, et mahutada kiivrit.
Olemas nii meeste- kui naistemudel.
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PORIKUU JA KOOLJAKUU LOODUSES AUTOR ARNE ADER

Ükskord on see kohal – esimene talvehõnguline sügispäev, mil poripruun maastik saab kauni
lumivalge härmarüü. Rohukõrtel ja puuokstel säravad nüüd õhkõrnad lumekristallid kui maiustustele
puistatud tuhksuhkur. Üleöö on tulnud ilmale muinasjutuline tuhksuhkrumaastik.
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Kühmnokk-luige poegadel kulub sirgumiseks kogu pikk
suvi. Tavapäraselt lennuvõimestuvad nad sügiskuul, hilise
pesitsuse korral aga alles porikuul. Pildil näeme lendamas
valget luigeemandat ja viit helepruuni noort luike.

Kui järve kaldal kasvavad puud langetavad lehti
vette, saavad endile värviküllase erimenüü vees
tegutsevad teod. Uppunud puulehtedele tulevad
meelsasti einestama meie suurimad mageveeteod –
kuni 6 cm kõrguste kodadega mudakuked.

Sarapuupõõsas asub tillukese leethiire kodu.
Siin on julge askeldada, sest tihedalt asuvate
tüvede vahel on peidus turvaline urusuue.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Osmussaare pank on see imeline koht, kus meri ilmutab oma sügavustes peituvaid jõude.
Pärast sügistormi – siis, kui merepind on juba rahunenud – leiavad panga juures aset äkilised
veesööstud, mille käigus tõusevad pritsmed kuue kuni seitsme meetri kõrgusele.

Porikuuks on saanud sinikaaeg läbi: marjulisi on
nüüd ootamas vaid üksikud marjad. Sinikate ühed
usinamad noppijad on metsisetibud, kes tegutsevad
koos metsisekanaga sinika- ja mustikarohketel
sooservadel. Metsistele sobivad toiduks ka sinikalehed.
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Siis, kui sarapuud langetavad viimaseid lehti, on
nende isasõisikud juba kevadeks valmis. Urvad ripuvad
sarapuupõõsal läbi talve, et puhkeda varakevadel.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kulunud tiibadega kärbes pargitatra
õisikul – see on sõõm suvemeeleolu sügavas
sügises. Sahhalini pargitatar on üks
hilisemaid õitsejaid meie aedades, pakkudes
õiteilu ja nektarit isegi veel porikuul.
Kauni sügislille istutamisega oma aeda
tuleks siiski olla ettevaatlik: selle võimuka
taime edasi levimist on hiljem raske piirata.
Pargitatra risoom võib kasvada kuni 3
meetri sügavusele ja 7 meetri kaugusele.

Sügisrändel ei saa siidisabad hakkama
marjadeta. Talvitusaladele liikudes peatutakse
meelsamini pihlakatel, ent kui pihlamarjad on
otsas, maandutakse ka lodjapuudele, kadakatele,
viirpuudele või õunapuudele. Siidisabade tulekust
annab märku nende kaunis viletilin – otsekui
heliseksid puuvõrades pisikesed hõbekellukesed.

Üksikud kevadõied eksivad sügisesse
ikka. Kõduneva vahtralehe varjust
piiluv hiline võilill jääb ilmselgelt
viljatuks, ent mööduvate inimeste
imetlust pälvib see sügisene õieke
isegi kevadisest õitemerest enam.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kohtumine
tuhkruga
On üks vaikne paik raba
lõpus, kus on järv. Keegi
sahistas kõrkjates. Lähenesin vaikselt, kuni silmasin äkki musta nina, ja välja
ilmus väike loom. Tuhkur!
pärast kaameraklõpsu ta
märkas mind, tegi õhus
kukerpalli ja oligi läinud.
Els Seiko
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„Maa, armastan Sind!” — humoorikas
viis selgitada keskkonnaprobleeme
Viiel järjestikku reedel sügiskuul ja porikuul
sai Eesti Televisioonis (ETV) vaadata valikut osaühingu Fookus-Pookus toodetud
humoorikast sarjast „Maa, armastan Sind!”
Tegemist on keskkonnateemaliste lavastatud lühilugudega, mida õpetajad saavad
lisamaterjalina kasutada loodusteaduse tundides. Klippe on kokku poolsada ja need on
varustatud venekeelsete subtiitritega.
Keskkonnaameti keskkonnahariduse
osakonna juhataja Maris Kivistiku sõnul
on tegemist keskkonnaameti korraldatud
ideekonkursi võidutööga. Fookus-Pookusel
oli projekti teostamiseks aega veidi vähem
kui aasta, klippide kogupikkus on 3 tundi ja
45 minutit. Kivistik loodab, et sellest põnevast projektist on kasu nii õpetajatele, õpilastele kui ka kõigile, kellele keskkonnateemad korda lähevad.
ETV eetrisse jõudis valminud materjalist veidi üle poole: viieks 25-minutiliseks episoodiks koondatuna 28 lühifilmi.
Televaataja jaoks panid valiku kokku ETV
meelelahutustoimetus ning režissöör
10

ETV/ERR

SÕNUMEID MEILT

LUGEJA PILT

Episood sarja võtetelt.

Rasmus Merivoo. Igas klipis jutustatakse kõigepealt väikese vimkaga lugu,
sellele järgneb teemakohane teaduslik definitsioon. Kaasa löövad näitlejad
Merle Palmiste, Paul Laasik, Jim Ashilevi,
Marek Tammets jt, sarja produtsendid olid Pelle Vellevoog ja Ylle Rajasaar.
Sari on valminud keskkonnaameti tellimusel Euroopa sotsiaalfondi programmi
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„Keskkonnahariduse arendamine” kaudu.
Klipid, lisamaterjali ja töölehed leiab
portaalist www.keskkonnaharidus.ee, klippide kogumikud avanevad kanalis https://
www.youtube.com/user/fookuspookus
ja muidugi saab neid vaadata ETV veebilehtelt järelvaatamisest http://etv.err.ee/l/
meelelahutus/maa_armastan_sind.
Eesti Rahvusringhääling / Loodusajakiri

MAFFil võidutseid Emajõgi
ja Everglades
13. Matsalu loodusfilmide festivali lõpetamisel käisid lavalaudadel auhindu vastu
võtmas mitu korda ka kodumaa filmimehed. Remek Meel pälvis filmiga „Emajõe
veemaailm” parima režii preemia kategoorias „Loodus” ning mitu eriauhinda; Joosep
Matjus käis operaatorina esindamas kategooria „Inimene ja loodus” võidufilmi
„Ameerika rahvuspargid – Yosemite” ning
vanameister Rein Maranile omistati kaks
äramärkimist Eesti hiiekultuurist pajatava
linateose „Suvisted Tammealusel” eest.
„Emajõe veemaailma” puhul oldi rahul sellega, et väheste vahenditega on õnnestunud teha väga hea film.
Võidufilmi „Everglades – rohutnud jõgi”
seiklused toimusid samuti veemaailmas,

kus räägiti Florida lahte voolavast üliaeglasest (kohati vaid 30 meetrit päevas!)
jõest Evergladesist, mis tagab eluvõimaluse mitmetele kaitsealustele liikidel suurel soisel rohumaal. Sarnaselt Emajõele
saab Evergladesi alguse madalast järvest,
ent jõe tähendus ökosüsteemile on vaat et
suuremgi kui Emajõel. Läbi filtrina toimiva
rohuse maa (põliselanikud seminolid kutsuvad jõge Pa-hay-okee ehk „ rohune jõgi”)
voolates jõuab see Florida lahte suure
puhta vee kogumina. Filmi autorimaaks on
märgitud Saksamaa. „Aga võit jäi soomeugri perekonda, sest filmi rezisöör ja käsikirja autor ning operaator on ungarlane
Zoltan Török,” teatas zürii liige, soomlanna
Irja-Leena Eriksson.

„Eesti isevarustatus põhitoiduainetega on
märkimisväärne. Eesti tootis 2014. aastal
83 protsenti elanikkonna tarbitavast
kartulist ja 90 protsenti lihast.”
Statistikaamet, 15. sügiskuu, Läänlane

Killerkoti kampaania kutsub üles
vältima õhukesi kilekotte
Ettevõtlike Noorte Koja JCI algatatud Killerkoti kampaania avamisel 9. sügiskuul Eesti
loodusmuuseumis tutvustati TSN Emori
uuringut eestimaalaste kilekotitarbimise
kohta. Uuringust selgus, et 87% Eesti elanikke peab kilekotte keskkonnale kahjulikeks, kuid tarbijate käitumine on eelkõige
mugavuse või alternatiivide puudumise
tõttu teadlikkusega vastuolus.
Kilekottide tarbimist kavatseb vähendada 43% küsitletutest, nendest 9% oluliselt ja 34% kaalub tarbimist vähendada
mõnevõrra. 39% inimestest, kes peavad
kilekotte keskkonnale ohtlikuks, ei plaani
lähiajal kilekottide tarbimist piirata.
Killerkoti projekti peamised eesmärgid
on vähendada õhukeste kilekottide tarbimist Eestis, leida koostöös kaupmeestega
mõistlikud ja keskkonnahoidlikumad alternatiivid ning julgustada kaupmehi muutma
kilekotid tasuliseks. Maailma kogemus
on näidanud, et selline meetod vähendab
mugavustarbimist oluliselt.
Uuringu põhjal võib välja arvutada, et
eestimaalased soetavad endale 110 miljonit suurt ja 265 miljonit väikest õhukest
kilekotti aastas. Tegelikult on see arv suurem, sest inimesed hindavad oma tarbimist

väiksemaks, kui see
tegelikult on. Eriti
kahjulikud on
väikesed õhukesed kilekotid, sest nende
taaskasutus
on vähene ja
ümbertöötlemine pole
tõhus.
Kampaania eestvedaja Anneli
Ohvril kutsub
inimesi üles
kasutama kahjulike tapjakottide asemel riidest kotte ning
puu- ja köögiviljade jaoks väikeseid võrkkotte. Oktoobri lõpuni kestev kampaania tutvustab võimalusi, kuidas kilekottide
kasutamist piirata.
EL direktiivi kohaselt peab Eesti kilekottide kasutamist alandama 90 kilekotini
aastaks 2018 ja 40 kilekotini aastaks 2025
või keelustama kilekottide tasuta jagamise
aastaks 2018.
Killerkott/Loodusajakiri
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16%
155 600
HEKTARIT
EHK

ON EESTIS MAHEMAAD.

KUHU MINNA
LINDISTA SOOKURE HÜÜDU
Loodusmuuseumid kutsuvad mobiiliga
püüdma rändavate sookurgede kluugutusi. Sookurgede helivaatluse tegemiseks tuleb esmalt Android või iPhone
nutitelefoniga alla laadida „Minu loodusheli” äpp ja registreerida end selle kasutajaks. Järgnevalt tasub minna raba- või
põlluserva sookurgi otsima ning loodetavasti ei lähe püüdlused luhta. Kuuldud
linnuhääled tuleb lindistada ja panna äpi
kaudu teele. Sookurgede helivaatlusi
oodatakse kuni 31. porikuuni.

SAADA HIIEKUVASID!
Maavalla hiiekuvavõistlus ootab pilte
looduslikest pühapaikadest nii Eestis kui
mujal maailmas kuni 31. porikuuni. Lähemalt vaata: www.maavald.ee

„METSANOTSU –
TÕELINE SIGA”
5. kooljakuul (novembril) avatakse Eesti
loodusmuuseumis aasta loomale
pühendatud metsseanäitus, kus näeb
väljapanekut ka parimatest piltidest
ajakirja Loodusesõber ja Looduskalendri ühiselt korraldatud samanimeliselt fotovõistluselt.

„KAKS MEEST,
KAKS HÜLJEST”
RMK Viimsi looduskeskuses on porikuus
veel üleval ka eelmise aasta looma näitus viigrist ja hallhülgest.

„TERVIST, MAITSET, LÕHNA
JA ILU HUULÕIELISTELT”
Omapäraste õitega taimerühmast saab
Tartu botaanikaaias kuni 25. porikuuni
avatud näitusel mitmekülgse ülevaate.
Tasub kohale minna ka kogu klassiga.
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SÕNUMEID MEILT

Sellise Trooja hobusega
protestisid ERL ja tema
mõttekaaslased maikuus TTIP
vastu Tallinnas ja Tartus.

TTIP võib seada ohtu Euroopa
inimeste tervise ja keskkonna
Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) avalikustas sügiskuu keskel lühianalüüsi transatlantilise kaubandus- ja investeerimispartnerluse ehk TTIP mõjude kohta ELi ja Eesti
õigusele. Analüüsis järeldatakse, et plaanitavas leppes leidub vastuolusid läänelike
õiguspõhimõtetega. Pikemas plaanis võivad leppe tagajärjel tõenäoliselt alaneda
ELi standardid kemikaali- ja toiduohutuses
ning samuti geneetiliselt muundatud organismide (GMO) lubamises.
Mitmes inimeste tervist ning keskkonnakaitset puudutavas valdkonnas (nt

kemikaalide ja GMOde lubamise osas) on
ELi ja USA reeglid ning standardid praegu
üpris erinevad. Analüüsi ühe autori Siim
Vahtruse hinnangul tooks reeglite ühtlustamine sisuliselt kaasa madalamad standardid
mõlemal pool Atlandi ookeani. Rangemaid
standardeid säilitades riskiks EL aga kulukate vaidlustega vahekohtutes. Viimaste
otsused on sageli ettearvamatud ning kohtunike erapooletuses on tõsiseid kahtlusi.
Kemikaalide, toiduohutuse ja geneetiliselt
muundatud organismide valdkondi analüüsides leiti, et juba läbirääkimiste käigus on

ELi reeglites järele antud.
Analüüs koostati Eesti Rohelise Liikumise tellimusel projekti raames, milles tutvustatakse EL– USA vabakaubandusleppe
ja EL–Kanada vabakaubandusleppe ohte
ning kogutakse üle-euroopalise kodanikualgatuse raames allkirju läbirääkimiste peatamiseks (www.stop-ttip.org).
Analüüs on kättesaadav võrgupaigas www.k6k.ee/files/TTIP_m6jud_EL_ja_
Eesti_6igusele_l6plik.pdf.
Keskkonnaõiguse Keskus /
Loodusajakiri

Eesti imetajad: esmalt e-õpik, siis raamat
11. sügiskuul esitleti Tartus Tartu ülikooli
teadlaste koostatud raamatut „Eesti imetajad”. Selleteemalist raamatut polnud
ilmunud juba üle 60 aasta. Esmalt ilmus
kevadel samanimeline e-raamat. Kuna
tagasiside oli väga positiivne, otsustati teos
välja anda ka paberkandjal.
Ühe raamatu autori, TÜ terioloogia teaduri Epp Moksi sõnul pole raamat e-õpiku
väljatrükk: pigem on selle rõhk imetajate
tutvustamisel ja nende vastu huvi tekitamisel. Kui e-õpikus olid loomade kohta joonised, siis raamatusse lisati ka fotod, kuna
12

tagasiside põhjal tunti just nendest puudust. Lihtsamaks on kirjutatud liikide osa,
nii et see on loodushuvilisele kindlasti kergemini loetav kui e-õpik.
Peale Epp Moksi on raamatu autorid TÜ
ökoloogia ja maateaduste instituudi teadlased Jaanus Remm, Oliver Kalda ja Harri
Valdmann. Teose eessõnas kinnitavad nad:
„Imetajaid käsitlevaid tõlkeraamatuid on viimasel ajal ilmunud mitu, kuid ükski neist ei
vaatle loomapopulatsioonide olukorda Eestis. Viimane koguteos ilmus ligi 60 aastat
tagasi ning vahepeal on Eesti loomastikus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

toimunud väga suuri muutusi.” Eestisse on
kas ise tulnud või inimese asustatud mitu
uut liiki, muutunud on paljude liikide populatsioonide seisund, imetajate kohta on
kogunenud uusi teadmisi. Raamatus leiavad käsitlemist liigid, kes elavad või keda on
kohatud Eestis alates 20. sajandist, samuti
on välja toodud liigid, kelle levila võib Eestisse laieneda.
E-õpik on huvilistele internetis tasuta
kättesaadav aadressil http://dspace.utlib.
ee/dspace/handle/10062/45978.
Tartu ülikool / Loodusajakiri
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Taani autonoomse piirkonna Fääri saarte
majanduse tugisammas on ikka olnud
kalandus, aga selle sisu on viimastel kümnenditel suuresti muutunud: varem andis
põhiosa kalapüük ja sel moel saadud tooraine töötlemine, ent nüüd on tohutult suurenenud kalakasvanduste, esmajoones
lõhefarmide osakaal. Praeguses olukorras
on sellele suunale tohutut hoogu andnud
EL ja teiste riikide sanktsioonid Venemaa
vastu. Näiteks saarestiku suurima kalandusfirma Bakkafrosti aktsiad on aastaga kallinenud umbes 100%.
Euroopa Liidu riikide kõrval on Venemaa-vastaste santsioonidega ühinenud ka
Norra ja Island, kuid Fäärid on kala väljavedu Venemaale olulisel määral suurendanud. Tegelikult algas kasv juba enne
seda, kui Venemaa annekteeris Krimmi.
Bloombergi andmetel kasvas Venemaa
osa Fääri saarte lõheekspordis 2012. aasta
8,4 protsendilt 2014. aasta 17 protsendini.
Kalasaaduste väljavedu hõlmab Fääride

Selline vaade Fääride sügavatele fjordidele on praegu päris tavaline: väga
sageli võib näha lõhekasvanduste sumpasid. Foto on tehtud heinakuu alguses
Vestmanna linna juures.

ekspordist 98% ja see on sel aastal suurenenud 12%. Bakkafrosti väljaveost on
Ida-Euroopa osa tänavu teises kvartalis 53%, mullu samal perioodil ainult 5%,

kusjuures venelased on valmis maksma
Fääri saarte lõhe eest rohkem kui Euroopa
riigid.
Barents Observer / Uudistaja

Saksamaa on püstitanud uue
taastuvenergiarekordi

Liustikud sulavad kiiremini
kui kunagi varem

Sakslaste edukas üleminek sütt ja õli põletavatelt elektrijaamadelt süsinikuta elektritootmisele jõudis 25. heinakuul uue verstapostini, kui päike, tuul ja muud taastuvallikad võimaldasid katta
78% päevasest energiavajadusest.
Eelmine rekord, 74%, pärines mullu lehekuust, kinnitab üle
kümne aasta Saksamaa energiatootmist jälginud ajakirjanik
Craig Morris, kes saab oma andmed Fraunhoferi päikeseenergiasüsteemide instituudi rahastatud avalikust sidusandmebaasist.
Uue rekordi aitasid püstitada erakordsed tuuleolud. Kuna
tuuleturbiinide toodang oli väga suur, peatati osa söe- ja gaasigeneraatoreid. Morris lisab, et mõni päev enne seda oli veelgi
rõõmustavam moment: 22. heinakuu öösel, kui pimeduse tõttu
oli päikeseparkide toodang nulli ligi ja tuulgi polnud teab mis eriline, suutsid taastuvallikad – tuul, biomass ja vesi – anda ligi veerandi Saksamaa elektrivajadusest.
Saksamaa energeetika suurpöördest kirjutatud raamatu
„Clean Break” autor Osha Gray Davidson kinnitab, et Saksamaa
on kujukalt näidanud, kuidas ka kõrge industriaaltasemega riik
suudab ainult päikese ja tuule jõul tuled põlemas hoida. Keskmiselt toodab Saksamaa praegu taastuvallikate abil 28% elektrist. Davidsoni meelest võiks Saksamaa olla mudelmaa ka
USAle, kus tööstuse osa majanduses on väiksem. Elanikkonna
suurused on üsna võrreldavad: USAs 320, Saksamaal 80 miljonit – hoopis rohkem kui 5,5 miljoni elanikuga Taanis, kus taastuvenergia osakaal on veel suurem. Rahvusliku energiaameti
andmeil toodab USA praegu taastuvallikaist ainult kümnendiku
elektrivajadusest.
www.takepart.com / Loodusajakiri

Zürichi ülikooli juures tegutsev maailma liustike monitooringu
keskus on avaldanud ajakirjas Journal of Glaciology ülevaate
liustike muutustest viimase üle 120 aasta jooksul.
Koos rohkem kui 30 riigis tegutsevate kohalike vaatlejatega
on rahvusvaheline töörühm koondanud andmed 21. sajandi esimese kümnendi (2001–2010) kohta ja võrrelnud neid kõikvõimalike varasemate, küll in situ, lennukitelt ja satelliitidelt tehtud
vaatluste tulemuste ning pildi- ja kirjalike materjalide põhjal tehtud rekonstruktsioonidega.
Keskuse juhi Michael Zempi sõnul kaotavad liustikud paksust igal aastal poolest kuni ühe meetrini, mis on kaks-kolm
korda rohkem kui keskmiselt 20. sajandil. Zemp lisab, et täpsed
andmed on olemas küll ainult mõnesaja liustiku kohta, aga peale
selle on väli- ja satelliidivaatlustel põhinevaid kvalitatiivseid hinnanguid kümnete tuhandete liustike kohta kogu maailmas – ja
paraku kinnitavad needki tehtud arvutusi.
Autorite väitel on praegune liustike sulamise kiirus enneolematu vähemalt ajal, mil selliseid vaatlusi on tehtud, aga ilmselt
ka kogu ajaloo jooksul, millest on mingeid ülestähendusi. Pealegi
on liustikukeelte taandumine üleilmne fenomen. Kui vahel on
olnudki ajutisi vaheaastaid või -aastakümneid, mil jääd on juurde
tekkinud, on see ikka piirdunud üksikliustikega ja pole jõudnud
ligilähedalegi nn väikese jääaja maksimumidele 16. ja 19. sajandi
vahel. Näiteks Norra liustikud on 19. sajandi maksimumiga võrreldes kahanenud mitu kilomeetrit, 1990. aastate liustike taasteke piirdus vaid mõne rannikuliustikuga ja oli kuni paarsada
meetrit.
Zürichi ülikool / AlphaGalileo / Loodusajakiri
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SÕNUMEID MUJALT

Venemaa-vastased sanktsioonid on
Fääridele väga kasulikud

Metssiga – aasta loom

Kuidas teha vahet kuldil ja emisel?
Kogudes jutte aasta loomast metsseast, jäi Loodusesõbra toimetusele silma, et lugejad ei pruugi teha vahet kuldil
ja emisel. See tuleb ka sellest, et vilksamisi nähtud metssea sugu ongi väga keeruline määrata.
Teadma peaks, et kuldid tegutsevad enamasti omapäi. Reegel see muidugi pole. Vahel võib trehvata ka üksikut emist.
Aga põrsaid kaitsvaid või põrsastega koos liikuvat kulti mitte kunagi.
Metssigade soolised erinevused välisilmes on seda tugevamad, mida vanem on loom.
Vanade kultide kehapikkus on üle 2 m, turja kõrgus üle meetri ja kaal rohkem kui 300 kg.
Tõsi see on, et selliseid isendeid esineb metsas harva. Täiskasvanud kult kaalub enamasti 100–150 kg.
Emis ületab 100 kg piiri harva.

KULT

Turi
Kult on emisest
turjakam.

Pea
Kult on järsema
laubaga ja jässakama
kärsaga.

Kihvad
Vanematel kultidel
on selgelt näha
kihvad.

Suurus
Kult on võimsama
ja jässakama üldmuljega,
nende kaal jääb enamasti
vahemikku 100–150 kg.

“Pintsel”
Kuldil on erinevalt
emisest kõhu all
pintsel”.
“

Karjas
Kult on kas üksi või kui karja juures, siis hoiab veidi eraldi.
Kult põgeneb enamasti vaikselt.
Erutuse korral tõmbab kuuldavalt õhku kopsu.
14
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Sigade kaal oleneb palju aastaajast. Kõige raskemad on sead sügisel. Kehvadel aegadel võivad kaotada kuni poole oma
kehakaalust.
Sigade silmahambad kasvavad kogu elu. Emise kihvad on väikesed ja jäävad märkamatuks, ent nelja-aastase ja vanema
kuldi kihvad hakkavad juba kaugelt silma. Alalõualuus on nad pikemad ja hõõrduvad ülemiste lühematega.
Nii neid teritatakse. Mida vanem kult, seda võimsam kihv.
Allikas: Vahur Sepp

EMIS
Suurus
Emise kaal ületab
harva 100 kg.

Pea
Emise pea jätab
saledama mulje.

Nisad
Suvekarvas
emisel võib
kõhu all märgata
nisasid.

Kihvad
Emise kihvad
ei paista välja.

Karjas
Emised on häälekamad. Ohu korral hoiatavad nad liigikaaslasi
korduvate urahtustega. Erutuse korral tõmbavad kuuldavalt õhku kopsu.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Emis liigub
koos põrsastega.
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SAKi
ÜMARLAUD

Aasta looma toimkond
ja jahimehed said kokku,
et vaagida metssea
tulevikuväljavaadet. Kas
olukord on veel kontrolli all?

LEO LÄTTI JOONISTUS
16
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Ümarlauas istuvad
jahimeeste seltsi tegevjuht
Tõnis Korts,
tegevjuhi asetäitja
Andres Lillemäe,
metsavana ja
jahindusjääger ning
loodusretkede korraldaja
Vahur Sepp,
zooloog ja metssea
käitumismustrite uurija
Ragne Oja,
Looduskalendri toimetaja
Gennadi Skromnov
ning ajakirja Loodusesõber
toimetajad Helen Arusoo
ja Mats Kangur.

ÜMARLAUD 1 SEA PAIGALHOIDMISEKS ON VAJA LISASÖÖTA
Sigade Aafrika katk läheb laiali üle Eesti ja kogu riik muudetakse eritsooniks: nii võivad
asjaolud kujuneda, kui jahimeestele esitatud ebareaalsete nõuetega midagi ette ei võeta. Kuidas
täita kohustust küttida ühe hooajaga 29 000 metssiga talvise lisasöödata? Samal ajal tuleb
loota, et metssead paigal püsivad ja puuduva toidu otsingul üha rohkem ringi ei liigu.
Gennadi: Mida me teeme käsuga
lasta 29 000 siga? Mina tunnen siinkohal hirmu jahimeeste pärast: küll
on hiljem hea öelda, et jahimehed ei
saanud hakkama!
Andres: Öeldaksegi.
Gennadi: Vaatame, milliste jahipidamismeetmetega ning kuidas soovitakse ülesanne täita.
Helen: Käskkiri ütleb: Eestis on 1.
oktoobrist kuni 30. aprillini metssigade lisasöötmine keelatud, luba18

takse kasutada vaid väikest kogust
peibutussööta.
Andres: Mina viibisin sellel põllumajandusministeeriumi nõupidamisel, kus käidi lisasöötmise keeld välja,
seda on ju mitmelt poolt Euroopast ka
soovitatud. Avaldasin seal oma arvamust, et lisasöötmise vähendamine on
vaieldamatult väga efektiivne metssea arvukuse vähendaja külmal talvel,
kui meil on 25–30 kraadi alla nulli,
kui külm lööb metsa puhtaks. Paar
talve tagasi oli väga palju lund ja kui
siis suur kult suutis lisasöödani välja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

murda, liikus kari järele, kui ei, jäid
põrsad sinna, kus olid. Praeguse ootusega laseme põrsastel nälga surra: kas
see on humaanne? Teisalt, senikaua
kui meil on soe talv, ei ole lisasöötmise keelamine mingi toimiv lahendus. Siga leiab ise süüa, löögi alla satuvad murumaad ja põllumeeste talikülvid, seakari pöörab viljapõllu tagurpidi, metsa tagurpidi. Ehk siis lisasööda ärajätmine koormab ülejäänud
loodust. Ütlesin selle mõtte tol nõupidamisel välja, aga see vist ei jõudnud
kohale, sest järgnes käskkiri talvise
lisasöötmise keelu kohta.

MATS KANGUR

5X

Helen: Räägin ära selle jutu, mida
kuulsin Läti jahimees Linda Dombrovska suust, kes käis Euroopa Komisjoni kokku kutsutud SAKi-teemalisel konverentsil Itaalias Parmas, kus
arutati lisasöötmise keelamist katkupiirkondades. Tol istungil öeldi ka
välja, et keelamine ei pruugi soovitud
tulemust anda – sest sööda puudumine ajab sead liikuma. Lahendusena
sobiks see alles 3–4 aasta pärast.
Mats: Ragne, sa teadlasena oskad
öelda, kas see limiit – lubatud peibutussööt 10 kg ööpäevas – hoiab metssead paigal?
Ragne: Kui kari läheb 10 kg sööda
juurde, on see kahe minutiga läinud,
siis lähevad nad järgmisse kohta.
Sigade maod, mida olen kevadisel
perioodil lahanud, on väga suured.
Kõige suurem magu kaalus – ainult
toit – kaheksa kilogrammi. See kuu-

lus päris vanale seale, kes oli end täis
õginud. Metssead söövad palju.
Andres: Pakkuge, kui lähedal olen
näinud kulti magamas söödakohast?
20 meetrit! Praktiliselt magas ta söödakohas. Kui metsseal pole süüa,
läheb ta seda otsima ja tekib muidugi
suurem liikumisring ning katk võib
levida kergemini.
Vahur: Toidukogust ei tohiks küll
ühegi seadusega ette anda, selle
peab jahimees ikka ise võima otsustada, palju vaja on. Üks reegel on,
et metsseal peab söök olema kogu
aeg kättesaadav ja söögikohta tuleb
külastada nii vähe kui võimalik. 12
tundi vanu jälgi siga juba pelgab. Kui
lõunaajal viid süüa, siis siga sel ööl
sinna kohta naljalt ei tule.
Ragne: Talvine söötmine on praegu
keelatud, suvine lubatud – aga mis

suurendab tegelikult metssea populatsiooni? Sigimine toimub novembris, detsembris, ja selleks et põrsad ka
saaksid sigida, nuumavad nad ennast
praegu. Sügiseks on nad 25–30 kilo,
piisavalt rasked, et sigida. Mitte kusagil mujal Euroopas pole selliseid ilusaid pakse põrsaid nagu meil Eestis.
Nad on rasvas, Lõuna-Euroopa omad
on nende kõrval lausa koledad. Selleaastane sigimine tuleb ka massiivne
nagu eelmisel aastal. Kui talv osutub veel ka soojaks, siis sead ei sure,
aga liiguvad väga palju ringi. Muide,
mitte lumikate ei takista toidu kättesaamist, vaid maa külmumine. Tõenäoliselt käivad metssead elu lõpuni
neid kohti kontrollimas, kust nad on
varem süüa saanud, ehk et liiguvad
palju ringi. Mälu on neil hea. Seetõttu
peab talvine lisasöötmine jääma, et
saaks küttida.
Vahur: Lisasöötmisest kõneldes

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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TARMO SAMMAL

Läbimõeldud lisasöötmisega saab karju paiksena hoida, pidurdada katku levikut ning hõlbustada küttimist.

ütleksin: koht, kus söödetakse, seda
nimetatagu laskmiskohaks, teised on
kohad, kus lihtsalt söödetakse. Need
viimased kohad tuleb tulevikus ära
kaotada. Aga jahikantsli juures peab
jahimees ise võima otsustada, kui
palju sööta on vaja anda.

noorloomade küttimine. Tuleb jätta
suured püsti ja võtta tagant kari puhtaks, see on lihtne aritmeetika. Kui
karjas on 4 kesikemist, toob igaüks 4
põrsast, kokku teeb 20 siga. Kui jääb
üks emis üksinda, siis tema saaks
vaid 8 põrsast, kokku jääb sigu 9.

Andres: Punkt üks, olgu välja öeldud, et talvist söötmist ei tohi ära
keelata.

Ragne: Probleem on ka selles, et
reaalselt keegi ei tea, kui palju sigu
metsas tegelikult elab. Võib arvata,
et on 30 000 enne sigimisperioodi,
aga võib-olla elab 60 000. Erinevus
võib olla kordades.

Vahur: Meil on ka Eestis selliseid
metsseakarju, kes saavad ilma inimese
abita talvel hakkama. Kui viibin kevaditi metsisemängude inventeerimise
pärast mitu nädalat metsas, tunnen
sellise sea ära tema ekskrementidest.
Sea, kes pole inimese käest süüa saanud, ekskrement meenutab hobusepabulat: koosneb pilliroo juurest, kuuseokkast ja läbilätsutatud vaarikast.
Tõnis: Läti ja Leedu näitel on hästi
näha, et kuigi sigu kütiti nüüd intensiivselt, on arvukus endiselt kõrge.
Kui lihtsalt küttimissurvet tõsta, ei
kao kõrge arvukus. Tuleb rakendada
valiklaskmist, mida ongi juba tasahilju tegema hakatud. Muidu me jäämegi kolmekümmet tuhandet küttima, igal aastal uuesti.
Andres: Tegelikult aitaks üksnes
20

Gennadi: Kui me vaatame
kalendrisse, kas on tegu reaalse
küttimismahuga?
Tõnis: Eelmisel hooajal kütiti 25 000
siga ja saadi hakkama, ehkki osa jahi-

Talvise lisasöötmise
keeld pole mingi
toimiv lahendus.
Siga leiab ise süüa,
löögi alla satuvad
murumaad ja
põllumeeste talikülvid.
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seltse olid võimete piiril. Aga täna on
probleem selles, et pannakse püsti
eesmärk ilma toimiva tegevusahelata. Teekond, mis viib eesmärgini,
on puudulik. Võtame näiteks tänavused kohustused: saata analüüsiproov
laborisse, oodata sea kasutamise võimalusega – need on väga tähtsad olukorra muutjad, uued „pudelikaelad”
protsessis. Üks ministeeriumi ametnik ütles, et viis oma metssealoa
tagasi seltsi – sellepärast, et ta käib ka
tööl ega jõua enam uutes tingimustes
seajahti pidada. Mul on sama probleem: kui nüüd läheks nädalavahetusel jahile, siis reedel kütitud sea analüüsiproov tuleb tagasi alles järgmisel
kolmapäeval, sest esmaspäeval saadetakse see alles ära. Sellepärast on
tänavusuvine küttimine olnud takistatud, inimesed lihtsalt ei lähegi jahile.
Helen: See kõik on reaalne aeg,
mida kulub jahipidamisele eelmise
aastaga võrreldes lihtsalt rohkem.
Tõnis: Kui me lahendame kõik need
kitsaskohad, on 29 000 metssea küttimine reaalne, aga vaid sel juhul,
kui siga ikka on. Katkupiirkonnad on
metssigadest kohati üsna tühjad. Kui
me ei lahenda probleemi, võib katk
laiali minna.

Metssigade lisasöötmine on tänavu
talvel keelatud. Kas see annab loodetud
tulemuse? Lisasöötmise mõju metssigadele
sõltub nii sööda kogusest, inimesepoolsest
häirimisest kui ka aastaajast.

Mis on
lisasöötmine?
RAGNE OJA

ui varem seostati lisasöötmist peamiselt ulukihooldega, siis
nüüd on see
omandanud
pigem negatiivse varjundi, eriti nn
nuumsöötmine (inglise
keeles massive feeding),
mille eesmärk
on tõsta keskkonna kandevõimet ja
seeläbi suurendada uluki populatsiooni. Kõrge arvukus on jahipidamiseks hea, kuid soosib nakkushaiguste levikut. Söötmiskohtades on
ka suurenenud oht sattuda kokku
liigikaaslastega. Nii on sigade Aafrika katku tingimustes talvel suurte
kogustega lisasöötmine keelatud,
ent kas sel on vajalik mõju?

PEIBUTUSSÖÖTMINE
AITAB JAHTI PIDADA
Lisaks nuumamisele on meil laialt
kasutusel peibutussöötmine (inglise keeles baiting), millega meelitatakse metssead lühiajaliselt loendamise või jahipidamise hõlbustamiseks kindlatesse kohtadesse. Peibutuskoha lähedusse püstitatud jahikantslist või kõrgistmelt laskmine
häirib korraga vähemat hulka loomi
kui ajujaht. Samuti on peibutamisega võimalik meelitada püssi ette
looduskaitsealadele või jahipidamise
piiranguga varjupaikadesse taandu-

nud loomi. Vajaminev söödakogus
on väga väike ja sage häirimine peibutuskohas ei hoia metssigu püsivalt ühes piirkonnas. Suured karjad võivad ühe öö jooksul külastada
mitut peibutuskohta. Kui kõrvutipaiknevad jahipiirkonnad hakkavad
omavahel konkureerima, et metssigu lisaks peibutamisele ka oma
territooriumil hoida, võib lisasööda
kogus kiiresti kasvada ja peibutamine muutub nuumamiseks.

MEELITAMINE EHK
SUVINE LISASÖÖTMINE
Peibutussöötmisega sarnaneb mõneti
meelitamine (inglise keeles dissuasive feeding) ehk suvine lisasöötmine,
millega soovitakse kahjustuste vältimise eesmärgil metssigu viljapõldudelt eemal hoida. Meelitamine põhineb eeldusel, et metsast lisasööta
leidnud metssigadel ei ole põhjust
põldudelt toitu otsima minna. Selleks peab saadavalolev sööda kogus
katma täielikult metssigade päevase
energiavajaduse, kusjuures meelitamiskoha juures ei tohi olla häirivat küttimist, mis võiks metssigu
mujalt toitu otsima ajada. Kui aga
vili valmib, pole lisasööt enam pii-

Praegune talvise
lisasöötmise keeld ei
vähenda metssigade
arvukust.

savalt atraktiivne, et neid põldudelt
eemal hoida. Suvise ja sügisese toidurohkusega suureneb metssea karjades indlevate emiste osakaal, mistõttu kasvab järgmisel kevadel arvukus hüppeliselt. Nii on suvine meelitamine olemuselt nuumamine, kuigi
selle eesmärk ei ole tõsta populatsiooni arvukust. Mujal Euroopas ongi
leitud, et põllukahjustused on suvise
meelitamisega hoopis sagenenud,
sest metssigade arvukus on selle
tagajärjel tõusnud.

TALVINE LISASÖÖTMINE
Talvise lisasöötmise eesmärk on pakkuda metssigadele toitu ajal, mil selle
kättesaamine loodusest on raskendatud. Sööda kogus ei ole piiratud, mistõttu võib ka ulatuslik talvine lisasöötmine muutuda nuumamiseks.
Kui lumikate raskendab liikumist,
koonduvad metssead söötmiskohtade
ümbrusesse ja sageli toimubki päevane liikumine vaid söötmiskoha ja
magamisaseme vahel. Eelkõige aitab
talvine lisasöötmine vähendada karmide talvede mõju, mil põrsad nälja
tõttu hukkuvad või pesakonna kaupa
surnuks külmuvad. Kuna metssigade
jooksuaeg on talve algul novembrisdetsembris, mõjub see pigem arvukust stabiliseerivalt, mis teeb jahipidamise võimalikuks ka karmidel talvedel. Arvukuse suurenemise vältimiseks tuleb aga vähenenud talvine
suremus kompenseerida suurema
küttimissurvega.
Väikese toidukogusega on küll
võimalik metssigu soovitud kohta
peibutada, kuid mitte paikseks
muuta, eriti kui neid samal ajal
pideva küttimisega häiritakse. Piiramatu söödakogus suvel ja sügisel tõstab kevadel sündivate põrsaste arvu,
talvel vähendab eelkõige noorloomade suremust. Seejuures on oluline mõista, et söötmisest loobumise tagajärjel kaob küll metssigu
koondav mõju, kuid senise lisasöötmise toel suurenenud arvukus püsib.
Seega ei vähenda praegune talvise
lisasöötmise keeld metssigade arvukust. Kuid piirkondades, kus varasematel aastatel ületas lisasööda kogus
nüüd lubatud 10 kg ööpäevas, on
suured metssea karjad sunnitud ilma
koondava toiduta suurendama oma
ööpäevast liikumist, mis võib omakorda hoopis nakkushaiguste levikut
soodustada.
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ÜMARLAUD 2 JAHIMEES EI OTSUSTA
Oleme unikaalses olukorras, SAKi (sigade Aafrika katku) taolist haiguspuhangut pole Eesti metsades seni olnud. Nõupidamislaua ümber jahimehi küll kutsutakse, aga otsustajate sekka mitte. Niisiis ei saa jahimehed vajalikul määral
kaasa rääkida, kuidas tööahela kitsaskohti õgvendada.
Tõnis: Praegu seatakse ühiskonnas
ühed eesmärgid, aga ettekirjutatud
tegevused ei lähtu mitte alati selle
eesmärgi täitmisest.

rääkida otsuse sisu kvaliteedist, aga
sellest polnud kasu. Praegu on poliitiline surve nii suur, et ekspertide
kaasamine tuuakse sellele ohvriks.

Gennadi: Sellepärast täna siin
kõnelemegi.

Gennadi: Miks me eelmisel aastal
valisime aasta loomaks metssea – oli
selge, et katk jõuab Eestisse. Me seisame tegelikult ju katastroofi lävel,
aga siiamaani pole toimivaid otsuseid vastu võetud. Katk võib meid
väga kaua Eestimaal kimbutada –
kümme aastat või rohkemgi.

Tõnis: Et seda eesmärki aga võimalikult efektiivselt täita – lasta ühe
hooajaga vähemalt 30 000 siga!
– kuidas siis neid nõudmisi ikkagi
täita? Meil pole ühtegi professionaalset ja tõeliselt sisulist nõupidamist
olnud, kus jahimeeste käest oleks
küsitud: millised on teie reaalsed võimalused. Meie omalt poolt oleme
kogu aeg teada andnud, et me oleme
MTÜ ja tegeleme jahindusega oma
vabal ajal. Meil on loomulikult teatud seadusest tulenevad kohustused, mida me hoolega täidame. Aga
sel juhul peaksime vaatama selle tööahela koos läbi, kuidas eesmärke
teostada. Seda pole tehtud. Ja ongi
kujunenud olukord, et tänaseks tehtud otsused ei toeta eesmärki – küttida 30 000 metssiga ühe hooajaga.
Ka uus söötmise reguleerimise käskkiri ei toeta seda eesmärki.
Miks ei kuulata jahimehi, kui nad
ütlevad, et see nõnda ei toimi?
Tõnis: Mitte miks ei kuulata, vaid
miks ei küsita.Tänasesse otsustusprotsessi ei kuulu jahiekspertide
ära kuulamine. Tänased otsused
on olnud poliitilised. Ka meie jahimeeste seltsi esindajana käis Karolin Lillemäe sealsamas Itaalias Parmas ekspertide kokkusaamisel ja
ütles, et koos istusid tublid inimesed,
aga nende hulgas polnud jahiteadlasi
ega jahindusbiolooge, ent just nemad
otsustasid asjade üle! Meil on täpselt samuti. Ma ise olen esindajana
istunud keskkonnakomisjonis, kus
üks poliitik ütles, et me peame nüüd
kohe otsuse vastu võtma, sest rahvas
vaatab meie poole. Katsusime küll
22

Vahur: Jahinduse põhiülesanne on
hoida tasakaalu inimühiskonna ja
metsloomade vahel. Praegu oleme
jõudnud selleni, et jahimehed peavad
selle tasakaalu saavutama. Et sigade
arv on nii suureks kasvanud, on inimese süü. Kui seda katku poleks tulnud, oleks me pidanud nii ehk naa
midagi metsseaga ette võtma, sest
meie taimekooslused juba kannatavad
– siga sööb palju juurikaid. Praegu see
katk on justkui üks inimtehtu vigade
parandus. Me peame endale püstitama eesmärgi, kui palju meie looduses võiks metssigu elutseda. Kunagi
1970. aastatel, kui alustasin jäägriametis, oli Eestis umbkaudu 8000
siga ja metsseajaht oli üsna eksootiline ning kõigile jahimeestele looma
ei „jätkunud”. Aga ka karu ei jätku
piisavalt, ning ometi on karujaht väga
tore asi. Me peaksime paika saama
numbri, kui palju meil metssigu võiks
metsa jääda, ning meetodid, millega

Organiseeritud
jahimehed on
alati seisnud selle
eest, et riigi roll
oleks arvestatav
looduses elusressursi
suunamisel, see
aga pole nii.
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oleksime suutelised kiiresti arvukuse
selle numbrini viima.
Andres: Kas sa mäletad, kui meil oli
jahimaade korraldus?
Tõnis: Just, see on puudu. Kõik,
mis Vahur rääkis on õige, et metssigu on palju, aga miks see nii on,
see pole kohe kindlasti jahimeeste
süü. Sest organiseeritud jahimehed
on alati seisnud selle eest, et riigi
roll oleks arvestatav looduses elusressursi suunamisel, see aga pole
nii. Me pooldame selles osas n-ö
paksemat riiki. Kui riik ei reguleeri,
ei saa ka midagi teha, tekibki selline kaos nagu praegu. Jahimees on
alati tegutsenud riigi institutsioonide juhtimisel ja mina ei saagi aru,
miks ulukiuurijad pole eriti järeldusi teinud sigade arvukuse kõvera
kasvu jälgides ja pole midagi varasematel aegadel öelnud.

Talvine lisasöötmine on hädavajalik karmimatel talvedel, mil selle puudumisel
põrsad nälja tõttu hukkuksid või kurnatuna külma saagiks langeksid.

Kui nüüd viimase jahiseadusega
kaotati üldse ära jahimaade korraldus, mis tegelikult määras loomade söötmiskohad väga täpselt,
samuti nende arvukuse, siis nüüd
ei reguleerita asja pea üldse. Jahimehed ei ole olukorda selliseks
muutnud. Kui vaadata jahiturismi,
mida mõni kogukond maal korraldab – siis riik ei ole seda keelanud
ega pidanud vajalikuks reguleerida.
Nii ongi meil tekkinud olukord, et
kohati on metsa tekkinud „sigalad”.
Jahimeeste selts ütleb: selline olukord ei ole normaalne, aga me ei
saa tänasel päeval sellist ettevõtlust
ei suunata ega ära keelata, puudub
lihtsalt alus ja õigus. Seaduse järgi
on see kokkuleppe küsimus. Siinkohal ütlevad jahimehed: riik, palun,
ole siin kohtumõistja ja aitaja.
Vahur: Võiks ju nii teha, et jahimeeste seltsi mehed istuksid kokku

ja ütleksid: ärme jama, ärme aja seda
arvu nii kõrgeks.
Tõnis: See pole võimalik, sest me
oleme täna nn alt üles organisatsioon, ehkki oleksime hea meelega
ülalt alla organisatsioon, nagu näiteks Poolas. Me ei saa jahimehi käskida, ainult paluda. Me võtaksime
hea meelega kogu ressursi majandamise enda kätte, nii toimivad asjad
Rootsis. Jahinduses on palju ressurssi, saaks isegi teaduspoole ning
muud kulud, sh kahjude hüvitamise ära majandada. Aga meile öeldakse, et vabaturu tingimustes ei ole
see mõistlik. Miks me täna seda puuduvat riigirolli rõhutame – nimelt
ühe keskkonnaministeeriumi poolt
ette nähtud meetme osas läheb kohe
sõjaks. Meede näeb ette, et maaomanikele antakse praegu piiramatu voli
suuruluki, metssea küttimiseks. See
on juba tänaseks käivitanud omanike

hulgas uute söödakohtade rajamise.
Kui maaomanik otsustab söödaplatsi
rajada, pole jahimeeste seltsil seal
praegu mingit sõnaõigust. Ka ametitel mitte. Oma maa, ise tean, mis
teen. Jällegi üks samm, mis ei toeta,
aga hägustab eesmärki vähendada
metssigade arvukust. Praegu ei ole
vaja uusi söödakohti juurde rajada.
Aga seadusmuudatus seda just soosib. Kui tänaseks on seatud riiklik
eesmärk sigade arvukust vähendada,
siis oleks ka vaja teada, mis on see
teaduslikult põhjendatud miinimum
arvukuse osas. Seda aga ei teata.
Kobatakse pimeduses. Euroopa nõupidamistel lepiti 5 isendit 1000 ha
kohta, meil räägitakse mingist 1,5
isendist. Oluline pole keskmine tihedus üle Eesti. Oluline on isendite
arvukus sobival maa-alal. Tarastatud
lambakarjamaa on üks asi, lage linnaümbrus on hoopis teine jne. Rohkem professionaalsust.
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Metssigade liig kõrge arvukus on olnud tunda juba pikemat aega.

ÜMARLAUD 3 JAHIPIDAMINE JA HUKKAMINE
Sigade laskmise kohustus lasub igal maakonnal ja numbrid on suured. Jahimehed on mures: kas
tehakse vahet jahipidamisel ja loomade hukkamisel. Jahimeestele on see moraalne probleem.
Andres: On veel üks moraalne küsimus. Kui olin paras junts, ütles vanaisa, et mine löö kukel pea maha,
teeme suppi. Poiss läks. Pahh! Mul on
surmatunnini see meeles ... ja nüüd
ma küsin: kui palju te jõuate järjest
nendel kukkedel päid maha lüüa: 100,
200, 300? Enne, kui tekib tõrge.
Gennadi: Seda küsi, palun,
tapamajast.

Andres: Selliste kohustuste täitmisel
tekib moraalne tõrge.
Vahur: Kui ma töötasin 18 aastat
Tartu metsamajandis jahindusjäägrina ja olin sunnitud laskma aastas
sadakond metssiga, siis tulemuseks
on nüüd see, et mina näiteks suurulukite jahis tänapäeval praktiliselt ei
osale. Ma ei taha.

Andres: Jahimees on sellises seisus
aastaringselt, et peame kõigi meetoditega metssigu tapma. Oleme siin
omavahel arutanud, kus on nüüd
kõik need rohelised ja loomakaitsjad-looduskaitsjad ajal, mil metsseast
tehakse „patuoinas”. Teda võib limiidita, loata lasta, emaseid, põrsaid
nälga jätta. Inimese vea tõttu saabunud taudi tagajärjel kuulutame metssea lindpriiks ...

Andres: Teine tõrge on puhtpraktiline tõrge. Mina olen siin jahimeeste
seltsi majas 17 aastat õpetanud, et
ühegi looma surm ei tohi olla ilmaasjata. Mingi põhjus peab küttimiseks
olema: tahan süüa, tahan midagi
teha sellest või reguleerin arvukust.
Aga nüüd tekib mõttetu tapmine. Ära
süüa ei jõua, sest praegu tohib üksnes kohapeal tarbida, ära müüa ei
jõua. Lihtsalt pauku tegema ju ka ei
hakata.

Gennadi: Ühikskond on sunnitud
enda käest neid asju küsima.

Tõnis: Me kütime nii palju, kui on
vaja, ja kasutame kõik ära – see on
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meie põhimõte. Nüüd seda teha ei
saa. Kui ei kasuta, tähendab, toimub
hukkamine, ja see pole enam jahipidamine. Jahipidamine ja hukkamine – need on väga erinevad nähtused. Seda asjaolu seadusandlus
täna üldse ei erista – oleme kogu aeg
püüdnud sellest rääkida, ent pole
kuuldud. Eelnimetatu vajab seadusandluses erinevaid lahendusi.
Aga öeldakse ka nii: ühtegi head
kriisi ei tohi raisku lasta. Mõned aastad tagasi võitlesime uue jahiseaduse
pärast, soovides, et riigi roll oleks
reguleerijana suurem, siis meil oli
väga raske lavale saada, et end kuuldavaks teha. Täna topitakse meile
mikrofoni ning saame rääkida, mis
meil mureks on. Keegi ei ole tänu
sellele eriti halvasti jahimeeste tegemiste kohta öelnud. Meie panus katkukriisis on reaalne: lisaks arvukuse
reguleerimisele panustame katku
surnud loomade matmisse. Kuid jahimeeste probleemidele pole hetkel
ikkagi lahendusi.

ÜMARLAUD 4 KUIDAS PÜÜDA METSSIGU
Kuidas püüda kiiresti suur hulk metssigu, ilma et häiritaks metsaelu ja katk ei pääseks Eestis edasi liikuma? Lahenduseks oleks püünisaed. Mitte igasugune aedik, vaid eriline. Tõsi,
ka sinna püütud sead tuleks maha lasta, ent paraku ka teiste jahipidamisviisidega kaasneb tänavu hukkamine. Sest kohustuslikud küttimisnumbrid on suured. Siiski on püünisaedadel üks eelis: siga ei jookse üle riigi ringi ning katku levikut on võimalik kiiremini ohjata.
Gennadi: Räägime püünisaedadest.
Vahur: Algatuseks tahan küsida, kas
te teate, millest jutt käib? Kas keegi
teie hulgast on metssea püünisaeda
näinud?

loom – kui kaua pead seal passima?
Aedikuga püüdes metsaelu ei häirita.
Olen täiesti nõus, et juhuslik aed seapüügiks ei sobi. Ma ei ole kunagi näinud sellist asja, et kult oleks koos
karjaga aias. Mina püüdsin kesikuid,
aga emised jäid püünisaedikust välja.

Andres: Mina olen näinud.
Vahur: Milline see aed välja nägi?
Andres: See oli kitsuke tara, kus
oli rauast languks, nöör läks söödakohta, teivas oli vastu seina, seakari
läks sisse, uks langes kinni. Sisse jäid
suur kult, emis, 6–7 kesikut ja põrsad. Kult oli hommikuks oma kihvad
ära tagunud, ülejäänud kari oli jooksnud ninad vastu seina puruks. Emis
läks lolliks, kui esimene põrsas ära
kütiti, sest ta nägi, et ei suuda oma
põrsaid kaitsta – see oli jube pilt.
Vahur: Minul on konstrueeritud
teistsugused aiad, mis on teise tööpõhimõttega. Kuna ma Vene ajal
pidin umbes 100 siga aastas küttima,
siis ma ehitasin viis püünisaeda, mis
sai välja töötatud katsetamise käigus.
Need on ovaalse kujuga, kahes otsas
väravaga. Sellises aias on mul kõige
rohkem olnud sees 24 siga. Taoline
püünisaed töötab valikuliselt – karjast jäävad välja juhtemised! Sest
nad jäävad välja valvama. Miks aed
on ringikujuline: nelinurkses aedikus jooksevad loomad nurka kokku
ja saavad viga. 24 siga maha lasta –
olen nõus – see pole jahipidamine.
Aga kui sa lähed metsa 24 siga maha
laskma, kui kaua kulub selleks aega?
Andres: Kuu aega või rohkem.
Vahur: Ja sa segad metsaelu. Päris
kindlasti ei suuda keegi ainult kantslijahiga sea arvukust vähendada.
Lased ühe metssea ära, nädal-kaks
ei näita söödaplatsil ennast ükski

Tõnis: Toetan Vahurit. Aga miks
me oleme olnud selle püügivahendi
vastu – sest see eeldab professionaalide tegevust. Kui igal sellisel aial
oleks professionaalne jääger, siis
oleks hoopis teine lugu. Selline püük
oleks äärmiselt efektiivne ja viiks
metssea arvukuse alla. Asjaarmastajatel püünisaedadega tegutseda põhjust pole.
Gennadi: Jäägreid annab päris kiiresti välja õpetada. Tegu on nn ühekordse taudiaegse meetmega – hädaolukord! Üle Eesti kümmekond jäägrit, kolmepäevane praktiline koolitus, kuidas ehitada ja küttida söödaplatsidel ning kiirelt tegutseda, aga
kaasnevaid lahendamata küsimusi
jagub (SAK-i proovid, lihakehade säilitamine jpm).
Tõnis: Kasutada saab söödaplatse?
Vahur: Jah, ma söötsin aastaringselt neis aedades. Püünisaedade
osas tegin ettepaneku juba möödunud aastal ning lootsin, et võtaksime talvel 2014/2015 sigade arvu-

Praegu on kaks
valikut: kas laseme
katkul õiendada
metssigadega või
saame kontrolli
enda kätte.

kuse alla, nii et katk ei jõuaks lautadesse. Olin esialgu nördinud, kui
mind kuulda ei võetud, aga siis sain
aru, et see mees, kes oleks sellise
ettepaneku teinud ja arvukuse tõepoolest alla viinud, oleks ikkagi ära
lintšitud. Talle oleks siis öeldud: noh,
katk ei tulnudki! Aga mida sina tegid
...! Kellelgi on vaja sotsiaalset julgust,
et üldse selliste lahendustega välja
tulla.
Gennadi: Sarnaseid püünisaedu
kasutavad põhjapõtrade kasvatajad
sarnasel eesmärgil.
Vahur: Eelmisel aastal, kui tahtsin
oma jahindusringkonnas püünisaedikust juttu teha, öeldi mulle, et tead,
Sepp, ära seda praegu siin räägi,
äkki mõni võtabki kätte ja teeb. Me
ütleme sulle: see katk läheb ise üle,
see läheb ise üle!
Tõnis: SAKi probleemist arusaamine on piirkonniti väga erinev. Ühe
päevaga seda ei muuda. Kui vaatan
Eesti kaarti ja taudi leviku kaarti, siis
näen, kuidas inimeste arusaamad on
muutunud vastavalt katku levikule.
Erinevused on totaalsed. Valgamaal
ja Viljandimaal on meeste küsimused täna teistsugused, kuna katk on
juba üle käinud ja metssigu pole. Lilli
jahiseltsi mehed küsivad: kas me desinfitseerime söödaplatsid ära juhuks,
kui mõned muud metssead tulevad,
et nad ei nakatuks? Seal on mehed
kõigest aru saanud. Hiiumaalt või
Läänemaalt aga tuleb küsimusi, nagu
enne katku saabumist.
Vahur: Praegu on kaks valikut: kas
laseme katkul õiendada metssigadega või saame kontrolli enda kätte.
Viimasel juhul suudame säilitada siin
Eestimaal mõned piirkonnad, kuhu
katk ei jõua – hoiame sigade arvu
madalana, kuni katk sumbub.
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ÜMARLAUD V KOERTEGA JAHT – KASUTADA TULEKS „PONTUT”
Uue jahieeskirja järgi lubatakse metssigadele pidada ajujahti aastaringselt ning koerajahti 1. oktoobrist 31. märtsini. Arvatakse, et ajujahi ja koertega jahtides saab kiiremini ja rohkem sigu kätte. Ent
pole ette kirjutatud, milliseid koeri võib kasutada. Koeratõugude käitumine on aga ohtlikult erinev.
Helen: SAKi konverentsil öeldi, et
agressiivne koer võib emist lausa 20
kilomeetrit taga ajada. Sellega ta liigub ju katku ajal lubamatult palju!
Vahur: Sellega ajame koertega katku
üle Eesti laiali.

Andres: Laikat juba ümber ei
koolita.

Andres: Võtsid mul sõnad suust,
töökatseid võiks teha. Praegu need
koerad, kes on esimese-teise diplomi
väärtusega ja kelle üle jahimehed on
uhked, et nood ajavad looma taga
ja ründavad siga, neid ei saa kasutada. Praegu tuleks sellised koerad
jahist kõrvale jätta ja kasutada seda
kolmanda järgu koera, kes kallale ei
lähe, vaid haugub. Samas ajavad siga
edasi.

Ragne: Ma tean seda ise ka, et laikat ei koolita. Praegu on jahimeeste

Vahur: Ma olen kogu aeg seisnud
agressiivsete koerte vastu jahis. Kui

Ragne: Praegu tuleks jahil kasutada
„Pontut”!
Andres: Kasutada tuleks seajahis
koeri, kes kallale ei lähe.
Helen: Laikaga jaht pole tänavu ju
keelatud?
MADIS LIKK

Helen: Ragne, Sa esitasid jahimeestele SAKi konverentsil väljakutse –
kas nad on nõus oma koeri koolitama? Mõeldes, et koer kutsumise
peale jätab sea ründamise. Oldi üsna
vait.

mina jäägriametis olin, pidasin taksiga seajahti. Sel ajal sead ei jooksnud koera eest ära. Sead hakkasid
koera eest ära jooksma, kui Siberist
toodi laikad. Laikad on siberi koerad
ja peavad Siberisse jääma. Eestis on
hoopis teistsugune maastik, hoiame
oma Eesti hagijat ja neid koeri, kes
meil on. Aga praegu on meile üle
maailma mingid karukoerad ja muud
koerad sisse toodud, neile ei oska
nimesidki anda.

südametunnistuse asi, kas nad lähevad sellise koeraga jahile, kes ajab
siga taga, või ei lähe. Pikas perspektiivis pakun, et võiksid ju kõne alla
tulla töökatsed koertele.

Seajahis tohiks praeguses olukorras kasutada vaid neid koeri, kes seale kallale
ei lähe.
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Vahur: Ei ole. Sellega ajab katku
kindlalt laiali. Ma tean mitut laikameest, kes päevast päeva kihutavad neli-viis jahiseltsi läbi, koer on
kuudis kaasas. Koer tegeleb siis
igasugu sigadega – ja koer on ise
katkukandja.
Tõnis: Regulatsioon koertega jahist
vajaks täpsemat lähenemist. Me kõik
jagame seda seisukohta, aga kuidas
tänastes tingimustes oma soovi teostada. Me pole paraku otsuste tegemise juures. Meie võimalus tänastes demokraatia tingimustes on nõu
anda ja soovitada. Praegusel ajal
me riiklike lepingute puhul palume
oma organisatsioone kaasa töötada,
palume. Ainult veenmisjõuga saame
midagi teha – mitte midagi ähvardades. Igasugusele ähvardusele järgneb automaatselt vastutöö. Täna on
paraku roheline tee antud hoopis teisele käitumisele. Jahimeeste selts
on proovinud kogu aeg seda selgeks
teha, et jahindus on teadus nagu
metsamajandus ja põllumajandus
ning vajab vastavat lähenemist, mitte
kiireid otsuseid. Kui sellest kriisist
seda ei õpi, siis asi jääbki nii.

PILDI SÜND

KASED UDUS
SVEN ZAČEK
Vahel juhtub nii, et kõrvalsaadusest saab
pearoog. Pilti „Kased udus” ma ei läinud tol
udusel sügishommikul otsima, vaid hoopis
pulmi pidavaid põtru. Loomadega läks nagu
enamikul kordadel ikka, et just sel päeval
nad ei soovinud ennast näidata. Või äkki
soovisid, aga paksu udu tõttu jõudsin ma
kindlasti varem nende kuulmiskaugusesse
kui nemad minu nägemisulatusse, mistõttu ilmselt tõmbasid nad sõna otses mõttes uttu. Kui kõik potentsiaalsed kohad said
läbi käidud, siis avanesid justkui klappidega
kaetud silmad ka muule põnevale. Alles siis
märkasin ma, et udu ei laiuta mitte ainult
jõeluhal, vaid ka luhaäärses lammimetsas.
Neid kordi, kui udu on piisavalt tihe metsa
tungimiseks, polegi nii palju. Teadsin, et lainurkobjektiiviga pole mõtet kollases rüüs
pajude vahele ronida, sest siis kaoks uduefekt sootuks ära. Põdrajahil oligi mul ees
300mm teleobjektiiv. Teleobjektiiviga udus
pildistades tuleb udu kõige paremini esile.
Kadreeringu osas oli püstkaader väga loogiline valik, sest motiivi läbivad jooned kasetüvedena on samuti püstised.
Foto sai 2007. aasta Looduse
Aasta Foto konkursil II koha
kategoorias „Taimed ja seened”.

KAAMERA: CANON 1DS MARK II
OBJEKTIIV: CANON 300MM F2,8 L IS +
CANON 1,4× TELEKONVERTER
FOOKUSKAUGUS: 420 MM
AVA: F/4
SÄRIAEG: 1/100 SEK
TUNDLIKKUS: ISO 400
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LOODUSESÕBER VÕTAB ASJA KÄSILE

Taimekaitsevahendite jääkide seiretabelitest võib viinamarju
alati tabeli eesotsast leida. Viinamarjade kaudu jõuavad
mürgid ka veinidesse. Kuidas erineb mahevein tavaveinist?

Pilguheit
maheveinidele
GUNNEL KOBA

Üheks maheveini tunnuseks on asjaolu, et selles leidub oluliselt vähem
sulfiteid, mille suhtes osa inimesi on
ülitundlikud. Maheveinis leidub ka
rohkem antioksüdant resveratrooli,
mille tarvitamist seostatakse imeliste omadustega – see aitab südamehaigusi vältida, pidurdab vananemisprotsessi, aitab ära hoida Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe ja teatud
tüüpi vähkkasvajaid. Aine mõjub ka
ainevahetust kiirendavalt ja kolesterooli- ning veresuhkrutaset alandavalt. See loetelu täieneb pidevalt ja
on ka arvamusi, et kõnealuse antioksüdandi mõju on ülehinnatud ja tõstetakse esile hoopis mõnd veinis lei28

duvat flavinoidi. Ameerika Ühendriikides tehtud analüüside andmeil on
mahedalt kasvatatud viinamarjadest
tehtud veinis resveratrooli 32% rohkem kui tavaveinis. Ent kindlasti ei
maksaks veini jooma hakata igapäevase arstimi nime all. Nagu mis tahes
söögi või joogiga, tuleb siinkohalgi
manitseda mõõdukusele –
päevaseks tervislikuks koguseks peetakse 150–300 ml veini.

MAHEVEINI MÕISTE
POLE ÜHENE
Regiooniti on ökoveini mõistel mõnevõrra erinev sisu. Selles osas on kõik
ühel meelel, et veiniks aetavad viina-
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marjad peavad olema kasvatatud ilma mineraalväetisteta ja keemiliste taimekaitsevahenditeta. Tihtipeale arvatakse, et ökovein on valmistatud kultuurpärmita, selitus- ja säilitusaineteta, kuid sellistele tootmispõhimõtetele vastavad väga vähesed veinid.
Ameerika Ühendriikides võib mahemärki kanda üksnes see vein, mis on
tehtud mahedast toormest ja kuhu
ei ole lisatud sulfiteid. Juhul kui veinitootja peab muidu igati mahedale
veinile vajalikuks sulfiteid lisada,
ei ole enam Ameerika reeglite järgi
tegemist maheveiniga ja ökomärki ei
saa, aga sildile võib kirjutada „Too-
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detud mahedalt kasvatatud viinamarjadest”. Euroopa ja
Austraalia standardid nii
karmid ei ole ja lubavad
maheveini panna ka sulfiteid, tõsi, tavaveinist väiksemas koguses. Veinitegijadja sõbrad on üldiselt veendunud, et head veini päris ilma sulfiteid lisamata ei saa. Sulfitid ja SO2
(vääveldioksiid) toimivad käärimise
peatajana, säilitusaine ja antioksüdandina. Tänapäeval võidakse lisada
väikeses koguses sulfiteid ka koduveinile, kuigi enamasti on kasutuses
hoopis säilitusaine kaaliumsorbaat,
mis peatab käärimisprotsessi ja kaitseb veini järelvalmimisel oksüdeerumast. Koduveinitarvikute maaletooja
ja koduveinikonkursi korraldaja
Tiina Kuuler on korduvalt näinud
isetehtud veini, mis juba pudelisse
villituna on hakanud omatahtsi edasi
käärima. See tähendab plahvatavaid
pudeleid või parimal juhul põnevat vahuveini. Seega kindluse mõttes on käärimise peataja – sulfiti või
kaaliumsorbaadi – kasutamine soovitatav. Sulfitite kasutamise vajadust

kinnitab ka Eesti esimene ametliku
müügiloaga viinamarjaveinitootja
Jaak Eensalu. Temagi väitel on väävliühendeid lisamata veini säilitamine
väga keeruline, vein hakkab suhteliselt kiiresti oksüdeeruma, punase
veini värv muutub kollakamaks ja
maitse n-ö madeirastub. Samas on
ta arvamusel, et noort veini saab
ilma väävliühenditeta toota küll, kui
seda jahedas hoida ja kiiresti turustada, kuid küpsema veini saamiseks
on säilitusaine lisamine paratamatu.
Eensalu eelmise aasta punase viinamarjaveini sulfitisisaldus oli 98 mg/l,
mis jääb kehtestatud maksimumile
(150 mg/l) tublisti alla.

Uurijad on öelnud, et
kui võrrelda veinist
leitud mürkide jääke
joogiveele seatud
normidega, siis on see
ületatud 230 kordselt.

SULFITIVABU VEINE
ON MÜÜGIL VÄHE
Isegi laia sortimendiga veinipoodidest on sulfitivabu – õigemini ilma
lisatud sulfititeta – veine raske leida.
Veinimüüja Annika Liivamägi selgitab, et eelkõige on sulfitivaba vein
mõeldud inimesele, kes on selle aine
suhtes ülitundlik. Arvatakse, et selliseid inimesi on vaid 1% ja nendest
omakorda suure osa moodustavad
astmaatikud. Sulfitid võivad neil põhjustada hingamis- ja neelamisraskusi ja löövet, on teada isegi fataalseid juhtumeid. Talumatus võib välja
lüüa igas eas ja selle täpset põhjust ei
teata. On inimesi, kes seostavad veinijoomisega kaasnevat peavalu sulfititalumatusega, ent seda ei peeta
tüüpiliseks sümptomiks ning testimiseks soovitatakse süüa mõned
kuivatatud aprikoosid, mis sisaldavad sulfiteid kordades rohkem kui
mis tahes vein. Sellel, kes seda palju
vaidlusi tekitanud säilitusaine tarbitavaid koguseid tahab minimeerida,
tasub teada, et kuivas punases veinis
on sulfiteid kõige vähem ja magusas
kõige rohkem ning ökoveinis on luba-
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tud maksimumkogus väiksem. Tegelikult tekib vähesel määral sulfiteid
veini loomuliku käärmisprotsessi käiguski, kuid seda talub ka tundlik inimene. Tehnoloogia areng annab lootust, et peagi suudetakse kvaliteetset
hea säilivusega veini teha ilma sulfiteid lisamata. Saksamaal on häid
tulemusi saadud külmpastöriseerimisega ja teine teadlasterühm on
panustanud Euroopa Liidu rahastatud projekti „SO2SAY”, mis töötab
selle nimel, et pakkuda väävliühendite kasutamisele ohutut alternatiivi,
mida saaks kasutada mitte ainult veinis, vaid ka teistes tootegruppides.
Praegu hinnatakse loodusliku aseaine tõhusust nii kõrgelt, et edaspidi
loodetakse veinide SO2-sisaldust rohkem kui 95% võrra vähendada.

SÄÄSTA MAAD JA PÕLLUMEEST
Taimekaitsevahendite jääkide seire
tabelitest võib värsked viinamarjad
alati tabeli eesotsast leida, osa neist
jääkidest kajastuvad ka veiniproovides. Kui võrrelda värskeid marju veiniga, siis viimased on puhtamad –
nimelt on Itaalias tehtud katsed tõestanud, et fermentiseerimisprotsess
mõjub pestitsiidijääke vähendavalt.
Nii on värsketes marjades alati rohkem jääke kui veinis. Euroopas tehtud mõne aasta taguste analüüside
kohaselt sisaldab suurem osa veine
pestitsiidijääke, prantslastel õnnestus 2009. ja 2010. aastal saada ka
10% puhtaid proove. Veel 2008. aastal Pesticide Action Networki avaldatud raporti kohaselt sisaldasid kõik
34 üle Euroopa soetatud veini pestitsiidijääke, keskmiselt nelja erineva
kemikaali jääki pudeli kohta. Võrdluseks võetud 5 ökoveini mürgijääke ei
sisaldanud. Uurijad on öelnud, et kui
võrrelda veinist leitud mürkide jääke
joogiveele seatud normidega, siis on
see ületatud 230 kordselt. Kõige rohkem kasutatakse viinamarjaistandustes fungitsiide ehk seenhaiguste tõrjevahendeid. Prantsusmaa näitel on
vaid 3% põllumajanduslikust maast
viinamarjakasvatuse all, kuid samas
kasutatakse seal 80% kogu fungitsiididest. Prantslased teevad küll jõupingutusi, et 2018. aastaks kasutataks pestitsiide poole vähem. Lõpptarbijast rohkem ohustab sünteetiliste mürkide kasutamine hoopis põllumehi, kes viinamägedes päevast
päeva askeldavad. Paar aastat tagasi
30

Meinklangi liigirikas viinapuuistandus, kui kõik kasvab mahedalt.

tehti Prantsusmaal teatavaks, et on
leitud seos pestitsiidide pritsimise ja
põllutööliste Parkinsoni tõppe haigestumise vahel. Paljudel mürkidel
on lisaks vähki tekitav ja hormonaalset süsteemi kahjustav toime.

EESTIS KAHJUSTAJAID VÄHEM
Lõunapool pritsitakse viinapuid
10–15 korda hooaja jooksul, teab rääkida ka kohalik viinamarjakasvataja
ja veinitootja Jaak Eensalu. Ta tun-

nistab, et päris ilma sünteetiliste
mürkideta ei saa läbi temagi, kuid
pritsimisi on vaid 1–2 korda terve
suve peale. Eestis pole küll tervet
rida haigusi, kuid ebajahukaste vastu
peab võitlema siiski. „Meil ei ole võimalik kasutada väävli ja muid ökoloogilise kasvatamise preparaate,
mis on prantslastel ja itaallastel. Meil
neid ei ole ja osta ei saa. Kui sort on
vastuvõtlik ebajahukastele, siis ei ole
täiesti ilma tõrjeta seda võimalik kas-

Lõpptarbijast rohkem ohustab sünteetiliste
mürkide kasutamine hoopis põllumehi,
kes viinamägedes päevast päeva
askeldavad. Paar aastat tagasi tehti
Prantsusmaal teatavaks, et on leitud seos
pestitsiidide pritsimise ja põllutööliste
Parkinsoni tõppe haigestumise vahel.
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liimi. Veganitele on sellised
abiained vastuvõetamatud.
Annika Liivamägi teab, et viimasel ajal on hakatud kasutama ka veganitele sobilikke
selitusaineid, nagu betoniitsavi, lupja, kaoliini, räni ja
taimseid kiude. Üheks mooduseks on lasta veinil ise settida, sel juhul on sildil vastav märge „Not fined” või
„Not filtered” (ei ole selitatud või ei ole filtreeritud). Selliseid veine liigub
väga vähe, sest isesettimine
võtab kauem aega. Meil ei
ole vastavat regulatsiooni,
mis näeks ette loomsete
ainete siltidel välja toomist.
Liivamäe väitel on Austraalias kohustus etiketil ära
märkida, kui vein sisaldab
albumiini või kaseiini. Seda
tehakse allergikute hoiatamiseks ja see tähenda, et
MIDAGI ENAMAT
seal pole kasutatud muid
KUI MAHE
loomseid aineid. Ainus
Biodünaamilise põllumatäistaimetoitlaste lootus on
janduse viljelejad arvesotsida pudelitelt silte kirtavad lisaks mahetootjaga „Vegan friendly”. Neid
mise põhimõtetele veel
leida pole kerge, seda kinkuufaasidega ja pööram. Saksa keelt mõistvad
nitab ka veganrestorani
vad tähelepanu põhikulMeinklangi maheistanduse skee
i,
s viinamarjadele ka rukkilap
lugejad leiavad kaardilt lisak
„V” kogemus, kuid sealtuuri ümber olevale öko,
niku
hun
kivi
a,
väetisekuhil
saialilled, lodjapuu, päevalilled,
sed töötajad rõõmustavad
süsteemile. Tallinnas ja
ristikuvälja jne.
tasapisi laieneva vegaTartus leiab jaekaubannitele sobivate veinide
dusest ka valiku Austvaliku üle.
kaliku maitse ja aroomiga. Veinid valria ettevõtte Meinklang biodünaamimivad kultuurpärmide abita ja üldse
liselt toodetud veine. „Nende läheneon nende põhimõtteks kasutada nii
mine on hoopis teistsugune kui tavaÖKOVEINIDE VALIK
vähe abiaineid kui võimalik. Nii sobipärastes viinamarjaistandustes ja
TAVAPOODIDES KASIN
vad need veinid ka veganitele.
need veinivalmistajad on väga uuenKeskkonnast, endast ja viinamägedusmeelsed. Näiteks laagerdub nende
des töötavatest põllumeestest hoolivein massiivses munakujulises betooval inimesel võib tavapoodide veiniIGA VEIN
nist mahutis,” toob veinidega tegelev
TÄISTAIMETOITLASELE EI SOBI riiulite vahel väga kaua aega kuluda
Agnes Männiste esile tootmisprotsessi
enne ökoveinini jõudmist. VeinipooVäheteada on fakt, et veinitootmierilisust. Meinklangi viinamarjaistandidest võib mõne ökoveini leida ja
sel kasutatakse mitmeid loomset
duse aladel valitseb tohutu liigirikkus
seal osatakse kohe ka soovitada ja näipäritolu aineid. Veini parema välikoos viljapuude, ürtide, köögiviljade
data. Uurida tasub ka väiketootjate
muse ja läbipaistvuse saavutamining lilledega. Isegi umbrohud on
jooke, kuna tihtipeale on nendegi veiseks eemaldatakse heljuvad osakeleidnud seal oma austusväärse koha,
sed, selle hõlbustamiseks kasutatak- nid puhtast toormest toodetud. „Veikuna pakuvad lindudele ja putukatele
segi selitusaineid, nagu kaseiini ehk nitootjate vahel valiku tegemist võib
häid elutingimusi. Veinimõisas kasvavõrrelda ka toiduainete ostmisega.
piimavalku, koorikloomade kootatakse veel veiseid, hobuseid ja sigu,
Näiteks väikeettevõtja ja -farmeri juurrikust saadavat kitiini, munavalge
nende sõnnikust piisab viinamarjade
viljad ja lihasaadused on tavaliselt
albumiini, kalaõli, želatiini ja kalaväetamiseks. Selle viinamarjaisparema kvaliteediga kui suurtanduse üheks huvitavamaks eriettevõtja omad, kus saagi kvaliEUROOPAS LUB ATAV
päraks võib pidada viinapuude
teedi
ja kvantiteedi tagamiseks
MA KSI MA ALN E SUL FIT IKO
GUS
vabalt, ilma tagasilõikamata kason kasutatud pestitsiide ja muid
Veinitüüp
Tavavein
Ökovein
vatamist. Marjad on seetõttu väisünteetilisi kemikaale,” annab
Punane kuiv
150 mg/l
100 mg/l
kesed ja vähese mahlasisaldusega,
Annika Liivamägi näpunäiteid
Valge või roosa kuiv
200 mg/l
150 mg/l
kuid selle eest pidavat olema rikparemateks valikuteks.
Magus vein
400 mg/ l
300 mg/l
vatada. Kui keegi väidab vastupidi, siis on
see soolapuhumine.
Paljud sordid on aga
selle haiguse vastu
kaitstud ja ei nakatu
ka siis, kui kõrval
teine taim on haigestunud,” selgitab veinitegija taimekaitsevahendite kasutamise tagamaid. Sortide valikul
aga ei ole haiguskindlus esmatähtis – kõige
olulisem on valida sort,
mis siinse lühikese
suvega valmis saaks,
teiseks peavad marjal olema head maitseomadused ja veiniteoks sobima ning alles
kolmandal kohal on haigustele vastupidavus.
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Tänavukevadise Roheliste rattaretke „Kuidas elad, Haanjamaa?” eel tõdesime,
et kaarti, kus peal oleks Eesti–Läti ühine Haanja–Alūksne kõrgustik tervikuna,
ei ole kusagilt võtta. Ent idee see kaart siiski koostada ei andnud meile rahu ja
Loodusesõbra palvel kartograafia dotsent Raivo Aunap selle ka koostas, abiks
kõigile, kel soov minna lõunanaabrite poolset kõrgustikku tundma õppima.

Kaardihuvilistele:

Haanja–Alūksne
piiriülene kõrgustik
32
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Haanja kõrgustiku mõiste ei olegi
väga vana. Kõrgustikest hakati rääkima siin, üldiselt tasastel aladel,
ikkagi siis, kui kõrgussuhted suudeti
täpsemalt välja mõõta ja need laiemalt kaardil piiritleda. Esialgu pakkusid huvi ju üksikud mäed, mille
nivelleerimine, st kõrguse väljamõõtmine oli jõukohane. 19. sajandi keskpaigaks võtsid kõrgussuhted tasapisi
kaartidel oma tänaseid vorme – välja
joonistusid selgemad kõrgustikud
ja baltisaksa maateadus andis neile
ka nimed. Kuna kõrgustik jäi tervikuna Liivimaa kubermangu piiresse,
siis oli loomulik Haanja–Alū ksne kõrgustikku kutsuda Ida-Liivimaa kõrgustikuks (näiteks Kupfferi kaartidel aastast 1911 „Ostlivländische
Höhen”), kuna see oli idapoolseim
võrreldes Kesk-Liivimaa, Sakala, Otepää või Vooremaaga. Kuid ka Haanja
nimi esineb juba õige varakult (näiteks Greve kaardil aastal 1898), sest
Wilhelm Struve mõõdistus näitas, et kõrgustiku kõrgemad tipud
(Suur Munamägi, Vällamägi) jäid just
Haanja mõisa piiridesse. Ehk siis seal
asus kõrgustiku lagi.
Riigipiiride mahamärkimise järel
hakati Eesti ja Läti geograafias rääkima aga kahest erinevast kõrgustikust – Eesti poolele jäävast Haanja ja
Läti poolele jäävast Alū ksne kõrgustikust. Pindalaliselt jagunebki kõrgustik kahe riigi vahel enamvähem
pooleks, Läti osaks on märgitud 887
km 2 ja Eesti osaks 817 km 2. Umbes
170 km 2 kõrgustiku idanõlvadest jääb
Venemaa kätte läinud Petseri maakonna territooriumile.

PINNAVORMINA ÜKS TERVIK
Morfoloogiliselt ja tekkelt on Haanja–
Alū ksne kõrgustik loomulikult üks
tervik. See on sündinud viimaste
jääaegade (Rissi ja Würmi) setetest,
mille on kinni pidanud aluspõhjaline Haanja–Lokno kerkestruktuur.
Hargla–Võru orundi ja Ida-Läti madaliku suunal liikunud suured jääkeeled voolisid selle ümber ning oma
detailsema kuju sai maastik irdjääväljade vahel toimunud settimise käigus
Kesk-Leedu (Gulbene) ja Haanja faasi
aegu, umbes 14 000–13 000 aastat
tagasi, sellega kaasnenud ja järgnenud vooluvete kulutuse tulemusena.
Suure ja keerulise kompleksi puhul
on arusaadav, et erinevates osades leidub eriilmelisi maastikke ja pinnavorme. Kõige kõrgem, massiivsem ja
võimsavormilisem on Haanja–Ruusmäe küngastik, kus domineerivad suured, 25–60 meetri kõrgused lamedalaelised vaarad ja künkad. Siin asub
teatavasti kõrgustiku ja ka Balti riikide
kõrgeim looduslik tipp Suur Munamägi (317,2 m), samuti Eesti suurima
suhtelise kõrgusega (84 m) Vällamägi.
Haanja–Ruusmäe küngastiku Võru
poole madalduvat piirkonda nimetatakse Kasaritsa küngastikuks, kirdesse
jääb Hinsa (Holsta) küngastik. Siin on
künkad ja vaarad väiksemate mõõtmetega, kuid maastikuliselt teevad põnevaks kõrgustiku põhjaserva tugevalt
sisselõikunud orud. Uhkeim neist on
Kütiorg ja idapool kahtlemata Piusa liivakiviseintega org. Sarnased sügavad
orud jooksevad läänenõlvadel Rõuge–
Paganamaa piirkonnas ja need täidetud sügavate orujärvedega.

mõisa org on täidetud suure sooalaga,
seda läbib Pärlijõgi ja see lahutab peaaegu etniliselt kõrgustiku Eesti ja
Läti vahel ära. Vastseliina orus jookseb Piusa jõgi, mis on suurima languga jõgi Eestis, ja eraldab kõrgustiku
tuumikust väiksemad ja madalamad
Meremäe, Tsiistre ja Viitka–Luhamaa
küngastikud. Viimane jätkub Petserimaal Pankjavitsa ja Laura suunal.
Vaidva org eristab kaks Läti poolele
jäävat suuremat struktuuri – VanaLaitsna ja Maliena küngastiku.
Misso–Hino kõrgustikunõgude
piirkond sulab ühte Alū ksne kõrgustiku põhjaosa metsaste soode ja
tasandikega, kuid ka siin on maastik
piisavalt vahelduv. Leida võib keskmisest suuremaid järvi, otsamoreenahelikke, liivavalle ja -tasandikke,
soid ja metsi, aga ka pikima Eestist
lähtuva vooluvee – Pedetsi – lätted.
Läti poole kahest küngastikust
põhjapoolsem ja kompaktsem on
Vana-Laitsna (Veclaicene) küngastik,
mis on Läti kõige liigendunuma reljeefiga piirkond ja kus asub Alū ksne
kõrgustikuosa kõrgeim tipp Dēli ņkalns (271,5 m). Küngastiku põhjaosa
lõikab sügav ida-läänesuunaline maaliline järvedega palistatud Korneti
org, mis jätkub Eestis Paganamaal.
Vaidva orust lõunas kerkiva Maliena
küngastiku reljeef on veidi rahulikum, servaaladel liustikutegevusest
tingitud piklike vormidega. Küngastiku laele jäävad aga mitmed suuremad järved, sh kõrgustiku suurim
Alū ksne ehk Alujärv (15,4 km 2). Järve
lõunakaldal asub piirkonna ajalooline tõmbekeskus Alū ksne linn.

KOLM SUUREMAT ORGU
Haanja–Alūksne kõrgustikku liigendab kolm suuremat radiaalset orgude
süsteemi. Lame Luhasoo ehk Vana-

OSA KÕRGUSTIKUST
VENEMAA KÄES
Milline maastik kuulub Venemaale,
kus asub ka väike osa kõnesolevast kõrgustikust, nimelt Petserimaal? Vene loodusgeograafia jaoks
on Haanja-Aluksne kõrgustik marginaalne teema, mida reeglina regionaalselt ei käsitleta. Kui vaja, siis
venelased möönavad, et Haanja idanõlvad on nende käes.

KUIDAS MAASTIK SAI
NII MITMEKESINE?
Irdjääväljade sulamisel on tekkinud keerulise struktuuriga moreenkünkad ja
sulaveetekkelised mõhnad. Osa mattunud jääpanku sulas ära mitusada või
isegi tuhat aastat hiljem, tuues kaasa
nõgude teket, maavoolet, termokarsti
ja muud taolist. Kõrgustiku servaaladel
kohtab ka peenemaid setteid, mille sulaveed välja kandnud – liiva ja savi, orgudes on rohkelt järvi ja soid.

Kasutatud allikaid:
Arold, I. (2005) Eesti maastikud. 453 lk
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/
haanja_k%C3%B5rgustik1
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/
geoloogia/Seletuskiri_Misso_Laura.
pdf?t=20091211092159
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TALVEL
SEENELE!
METSADE ESIMESED
JA VIIMASED
VEIKO KASTANJE, AUTORI FOTOD

Iga seenekorjaja teab, et porikuu lõpus
või kui ilmad lähevad külmaks ning
puudelt langevad lehed, kaovad ka seened
metsast ning seenejahile pole enam
mõtet minna. Kuid nagu paljud levinud
käibetõed, ei ole seegi arusaam päris
täpne. Viimaseid üksikuid maitsvaid
seeneliike leiab metsast kuni talveni
või isegi talve hakul ja esimesed
isuäratavad uustulnukad ilmuvad
kevadel välja juba enne lume sulamist.
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Seeni leidub kõikjal ja igal ajal, meil tuleb nad ainult üles
leida. Maailmas on hetkel teada umbes 75 000 seeneliiki,
kuid arvatakse, et tegelikkuses võib neid olla üle miljoni,
optimistlikuma hinnangu kohaselt lausa mitu miljonit.
Eestis teatakse seeni praegu 5000 liigi ringis, söödavaid
või tinglikult söödavaid seeneliike on nendest umbes
400 ja mürgiseid üle 200. Kuna puudub lihtne rusikareegel ütlemaks, millised seened on mürgised ja millised
mitte, korjab enamik inimesi vaid üksikuid liike – sageli
neidsamu, mida on korjanud juba nende vanemad ja
vanavanemad. See on igati tark ja mõistlik tegu, sest pildi
järgi seente täpne ja usaldusväärne määramine on reeglina võimatu ning eksimusega kaasnevad seenemürgistused piinarikkad ja raskesti ravitavad. Ka selles artiklis
edaspidi toodud kirjeldused on lühikesed, nii et kindlasti
tuleb seenele minnes kasutada seenemäärajat või korjata
ainult tuttavaid seeneliike.
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KUKESEEN KASVAB
LUME TULEKUNI

Hariliku
kukeseene
„voldid” petavad
pealiskaudsema
vaatleja kergesti
ära, olles suurepäraseks näiteks
sellest, kuidas
arengulooliselt
erineva põlvnemisega liigid võivad omavahel
väliselt tugevasti
sarnaneda. Tegelikult ei ole kukeseen üldse lehikseen ja tegu pole
eoslehekeste, vaid
eoslava voltidega.
Hariliku kukeseene lõhn on nõrgalt aromaatne ja
meeldiv, maitse
värskelt kibekas
kuni kergelt vürtsine. Seeneliha on
tugev ja eriti jalas
suhteliselt kiuline, praktiliselt ei
ussita!

Hilissügisestest ja talvehaku söögiseentest kõige tuntum ja korjatum on
kahtlemata HARILIK KUKESEEN
(Cantharellus cibarius).
Teda võib väga erinevates kasvukohtades sageli suure
kogumikuna
kohata juunist
kuni novembrini, harva
isegi jaanuarini. Ta on
nii Eestis kui
ka Euroopas
üks tuntumaid
ja hinnatumaid söögiseeni,
ehkki tema toiteväärtust ei tohiks
üle hinnata. Kuna kukeseene rakukestad sisaldavad
suhteliselt palju kitiini, on ta raskesti
seeditav. Inimesele kergesti omastatavaid suhkruid, valke ja rasvu on
temas vähe, küll aga leidub harilikus
kukeseenes suhteliselt palju B-grupi
vitamiine ning eriti D-vitamiini. USDA
(U.S. Department of Agriculture ehk
Ameerika Ühendriikide põllumajandusosakond) andmetel on kukeseene
energeetiline toiteväärtus 38 Kcal/100
g. Harilikku kukeseent süüakse eeskätt tema maitse ja lõhna tõttu, mis
säilivad ja isegi tugevnevad ka tema
kuivatamisel. Lisaks paistab harilik
kukeseen silma väga hea säilivuse ja
transporditaluvusega.

LEHTER- JA KOLLAKAT
KUKESEENT OTSI HOOLEGA
LEHTER-KUKESEEN (Craterellus
tubaeformis, sün Cantharellus tubaeformis) on oma paksust kollasest
suguvennast küll mõnevõrra vähem
tuntud, ent söögiseenena samuti
kõrgelt hinnatud. Seeneliste pahameeleks tõmbub seen praadimisel
väga tugevasti kokku ning suurest
korvitäiest võib saada tagasihoidlik
pannitäis. Õnneks leidub tema hallikaskollaseid kuni pruunikaid leht-

rikujulisi sügavalt nabajaid viljakehi (läbimõõt
2–6 sentimeetrit) sageli
suurte kogumikena,
seda suve keskpaigast kuni novembrini
välja niisketes okasja segametsades,
eriti samblasel pinnasel. Kübara alaküljel asuvad noorelt kollased, vanematel seentel aga hallid ning sinakashalli kirmega voldid on
tugevasti arenenud ning meenutavad eoslehekesi nagu hariliku kukeseenegi puhul. Seeneliha on õhuke
ning sitke, nõrga meeldiva puuviljase
aroomi ja maheda maitsega.
KOLLAKAS KUKESEEN (Craterellus lutescens, sün Cantharellus
lutescens) on eelnevatest kukeseeneliikidest meil mõnevõrra harvem
kohatav, ent söögiseenena seda hinnatavam. Põhjanaabrid soomlased
peavad just seda kõige maitsvamaks
kukeseeneliigiks.
Lehter-kukeseene ja
kollaka kukeseene
kolooniaid on metsas sageli esialgu
väga raske
märgata ja
alles juhuslikult mõne
uppilöödud
või ära tallatud seene
kollast
jalga nähes
võib ootamatult avastada, et seisad
keset sadu või
tuhandeid seeni,
mis kasvavad kõikjal ümberringi. Ennastki
on metsas korduvalt selline meeldiv üllatus tabanud, olgugi segatult
pahameelega omaenese tähelepanematuse pärast. Kuigi need lehtrikujulised õhukese seenelihaga seened
lähevad tugevasti kokku ja annavad vähe massi, peavad paljud gurmaanid neid harilikust kukeseenest palju maitsvamaks ja kulinaarselt väärtuslikumaks. Põhjanaabrite
soomlaste tüüpiliseks lemmiksöögiseeneks peetaksegi üldiselt kollakat
kukeseent.
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Kollakas
kukeseen. Seeneliha on õhuke
ning sitke, nõrga
meeldiva puuviljase aroomi
ja maheda maitsega. Kollakas
kukeseen tõmbub praadimisel väga tugevasti kokku nagu
lehterkukeseengi.
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MAHEDAMAITSELINE
TUNDMATU

Suits-kollanuti
kübarad on hügrofaansed, sageli
roostepruunide täppidega,
jalale nõgusalt
külge kasvanud.
Seene jalg on sihvakas, õõnes,
sageli ebapüsiva
kiudrõngaga.

SUITS-KOLLANUTT (Hypholoma
capnoides) on enamikule seenelistele vähetuntud maitsev
söögiseen, kelle valkjas- kuni pruunikaskollaseid 2–7
sentimeetrise
läbimõõduga kübaraid võib
kukeseentest palju
pikema
ajavahemiku
jooksul, lehekuust kuni
jõuludeni
meie metsades kohata. Ka
nemad kasvavad
kolooniana. Näeme
neid pehkinud okaspuukändudel, -tüvedel ja -puidujäänustel.
Suits-kollanuti seeneliha on õhuke
ning maheda maitsega, mis võimaldab teda eristada teistest kollanuttidest ning enamikust teistest puidulagundajatest (v.a mürgine jahutanuk). Kindlasti peaks suits-kollanutte korjates alati jälgima, et korvi
ei pandaks kollakasroheliste eoslehekestega mürgiseid sälk-kollanutte,
mis külg- ja pealtvaates sageli väga
sarnased paistavad! Suits-kollanuti
tihedad eoslehekesed on aga noortel seentel kollakad ning vanematel
suitshallid. Minu tuttavatest julgevad
seda seent paraku korjata küll ainult
õppinud bioloogid.

SÖÖGISEEN MAAILMA
ESIVIISIKUST – PUIDUSAMETKÕRGES
PUIDU-SAMETKÕRGES (Flammulina velutipes) on kuuse-käbikõrgese
ja servikute kõrval meie kõige talvisem söögiseen, eelistades just kasvada meie kliima külmal poolaastal,
ehkki miinuskraade ei talu temagi.
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Eelmisel lumevaesel ja soojal talvel
oli puidu-sametkõrgeseid isegi linnaservades ootamatult palju näha.
Tema paksult limaseid hügrofaanseid valkjaskollaseid kuni oranžikaspruune kübaraid võib leida porikuust radokuuni, harvem isegi varakevadeni rühmade ja tihedate kobaratena kõduneval lehtpuupuidul,
harvem ka elavatel lehtpuutüvedel.
Seeneliha on valge või kollakas, sitke
ja õhuke, maheda maitsega. Puidusametkõrgest peetakse eriti Aasias
väga hinnatud söögiseeneks ning
ta on üks enim kultuuris kasvatatavaid söögiseeni kogu maailmas,
olles kultiveeritavate seente nimistus toodangult umbes 5. kohal maailmas. Lisaks arvatakse puidu-sametkõrgesel olevat haigusi ennetav ning
ka ravitoime mitmete maksahaiguste
ning erinevate seedetrakti haavandite suhtes, samuti on andmeid, et
sellest seenest on leitud antibiootilisi
ja vähivastaseid aineid ning immunomodulaatoreid. Põhjamaade suurtes supermarketites võib sageli näha
„jaapani seente” nime all müüdavaid
noori valgeid pikki peenikesi seenekobaraid, mis ei meenuta esmapilgul väliselt millegi poolest sametkõrgest, ent on sellegipoolest just väga
noored puidu-sametkõrgesed. Jaapanis tuntakse puidu-sametkõrgese kultuurvormi enokitake nime all. Esmapilgul üsna märkamatu seen on tegelikult päris esteetilise välimusega
ja oma esimest Pariisi lähedalt Neeruti küngastelt leitud kergelt härmas
sametkõrgesekobarat mäletan siiani
väga elavalt.

SERVIKUD –
POPULAARSUSELT
MAAILMAS
TEISEL KOHAL
Nii kopsservikut kui
ka austerservikut kasvatatakse kogu maailmas väga laialdaselt,
kasvandustest saadava
toodangu poolest on servikuliigid maailma seenetoodangus šampinjonide järel
2. kohal. KOPSSERVIK (Pleuro-
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Puidu-sametkõrgese kübara
läbimõõt on
keskmiselt
2–8 sentimeetrit, silma hakkab ta enamasti kõduneval
lehtpuupuidul.

tus pulmonarius) kasvab lehtpuude
surnud ja elavatel tüvedel, põhjustades valgemädanikku. Tema kumeraid kuni lehvikjaid kübaraid võib
meil erinevates lehtpuudega kooslustes sageli kohata peaaegu aastaringselt, eelkõige aga siiski sügisel ja hilissügisel. Kopsserviku jalg
on lühike, ekstsentriline või külgmine, sageli puudub hoopis. Seeneliha on valge, nõrga meeldiva lõhna
ja maheda maitsega. Kuigi reeglina
hallikamate, lillakat ja sinakat tooni
kübaratega, on kopsservikule sageli
äravahetamiseni sarnane AUSTERSERVIK (Pleurotus pulmonarius).
Nende kahe liigi viljakehade eristamine on tihti võimalik vaid laboratoorsete uuringutega. Servikuid ei
kasuta mitte ainult toiduainetetööstus, vaid neist valmistatakse ka paljusid erinevaid ravimeid ja toidulisandeid. Mürgiseid servikuid ei
ole teada ning õnneks on servikuid
teiste meie metsades kasvavate seentega üpris raske segi ajada.

MAITSVAD, AGA PISIKESED
KUUSE-KÄBIKÕRGES (Strobilurus esculentus) kasvab kuusikutes metsakõdus
lebavatel käbidel,
sageli näivalt
maapinnal. Ta
on samuti
üks meil
praktiliselt aasta
ringi kasvavatest
värskelt
söödavatest söögiseentest,
ent tema
põhiline kasvuaeg on talvel
ja kevadel oktoobrist juunini, eriti
arvukas aprillis. Kuusekäbikõrgese väikesed kumerad hallikas- kuni mustjaspruunid hügrofaansed kübarad kasvavad kuni 3
sentimeetri suuruseks. Seeneliha on
valge ja väga õhuke, maheda maitse
ja nõrga lõhnaga. Kuuse-käbikõrgesel
süüakse ainult kübaraid.

MÄNNI-KÄBIKÕRGES (Strobilurus stephanocystis) kasvab vastavalt
nimele männikutes metsakõdus lebavatel männikäbidel, sageli näivalt
maapinnal. Männi-käbikõrgeste väikesed kumerad kübarad on ookerjad
kuni kollakaspruunid ning vaid maksimaalselt kahesentimeetrise läbimõõduga. Eoslehekesed on algul valged,
hiljem ookerjad, sageli servast kolletuvad, seeneliha valge ja väga õhuke.
Jalg on kübara värvi, kuni 5 sentimeetrit pikk, alusel pseudoriisaga.
Kuna ka männi-käbikõrgesel süüakse
ainult kübaraid, tuleb nende korjamiseks kõvasti kannatust varuda.

KAKS MÄNNIKUTE SILMAILU
HILISEL SÜGISEL
Hilissügisestest seeneliikidest, mida
lumega siiski enam ei leia, võiks
siiski mainida veel kahte head söögiseent. PORGANDRIISIKAS (Lactarius deliciosus)
on üks Eestis
tuntumaid
ja hinnatumaid söögiseeni,
keda
võib
meie
männikutes ja
männisegametsades
sageli leida
augustist kuni
novembrini. Kõige
kauem püsib ta ilmselt luitemännikutes. Porgandriisika limased porgandpunased
ning ebaselgelt ringvöödilised kübarad (läbimõõt on suur – kuni 15 sentimeetrit!) on lihakad ning kompaktsed, jalg aga lühike ja jäme, reeglina selgete koobaslaikudega. Piimmahl on jäävalt oranž või muutub
väga aeglaselt veinpunaseks (mis on
porgandriisika meil kõige tavalisem,
punetav teisend). Maitse on mahe,
kergelt viha järelmaitsega. Paljud
seenelised kuuseriisika rühma erinevaid liike üksteisest ei erista, samas
on porgandriisikas neist riisikatest
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kuuldavasti kõige maitsvam. Kui tüüpilisel
seenehooajal leitavad porgandriisikad on
sageli väga ussitanud, siis hilissügisel leitavad eksemplarid on reeglina puhtad ja paljude arvates ka maitsvamad kui varasemad seened. Ka ussitanud jalaga porgandriisikat ei tasu kohe minema visata – sageli
on ussitanud vaid riisika jalg ning keskosa ja ääred aga puhtad. Porgandriisikas
on üks värskelt söödavatest mahedamaitselistest riisikatest, mis ei vaja kupatamist.
Teda soovitataksegi kasutada kas värskelt
erinevates praetud, keedetud ja küpsetatud toitudes või siis marineeritult või külmutatuna. Igaks juhuks peab märkima, et
pärast porgandriisika suures koguses tarbimist võib uriin punaseks muutuda, mis
sellisel puhul on normaalne ja mööduv ega
anna põhjust muretseda! Novembris mõnel
väikesaarel kõndides on ootamatult männi
all liivaluite servast vastupiiluvate suurte
porgandriisikate leidmine alati meeldiv
vaheldus.
HOBUHEINIK (Tricholoma equestre) on
meil väga sage peamiselt hilissügisene heinikuliik, mis kasvab peamiselt liivastes
männikutes. Ise olen hobuheinikuid sageli
kohanud rannamännikute vahelistel liivalagendikel sellisel ajal, kui enamik teisi
seeni peale üksikute porgandriisikate ning
teiste heinikuliikide on sealt juba talve
ootuses kadunud. Sellised viimased seened pakuvad hallis sügises nii täiendavaid värve, leidmisrõõmu kui
ka kulinaarseid naudinguid.
Tema üleni väävelkollased, sageli kergelt pruunikate, märjalt limaste
kübaratega viljakehad
on rannamännikutes
sügiseti viimased värskelt söödavad söögiseened, mida tihti on liivast väga raske puhastada. Seeneliha on kahvatukollakas, nõrga
jahulõhna- ja maitsega.
Hobuheinikut ei tohi tarvitada koos alkoholiga, ta
põhjustab mao- ja soolehäiretega kaasnevat kopriini-alkoholimürgistuse tüüpi mürgistust.
Hobuheinikule sarnanevad väliselt
mitmed mittesöödavad (kirbe heinik) ja
isegi surmavalt mürgised liigid (erekollane
ehk kroomvöödik), mistõttu tema korjamisel tuleb olla väga tähelepanelik.
NB! Uuemas seenekirjanduses on hobuheinik sageli märgitud mittesöödavaks või
isegi ohtlikult mürgiseks.
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REKLAAMTEKST
„Igal nädalal laekub
meile aina rohkem soove
vahetada kontorites välja
suured veepudelid filtrite
vastu,” kõneleb Aquaphori
müügispetsialist Pavel
Kurakin. „Inimesed
mõistavad, et plastikpudelis
hoitav vesi ei pruugi
olla tervislik. Ka hind on
odavam: suur 19liitrine
pudel vett maksab
parimal juhul umbes
3 eurot, mis teeb ca 18
senti liitri hinnaks. Meie
filtrisüsteemiga tuleb liitri
hind 2 senti liiter, seega on
see ligi 9 korda odavam.”

MILLIST
Küllap oleme näinud kodudes ja kontorites
suuri veeautomaate, kust inimesed aeg-ajalt
klaasikese vett võtavad. Tekib küsimus, miks
kraanivett ei jooda – linnas on ju veevärk korras ja kraanist tulev joogipoolis igati normi
piires. Kas inimesed on kapriissed? „Esiteks
eelistatakse puhastatud vett maitse pärast,
aga ka tervise tõttu, sest on ju teada, et piirnormideni puhastatud vette võib jääda sisse
kahjulikke keemilisi ühendeid, näiteks kõikvõimalikke medikamentide jääke, hormoone ja
bioaktiivsed ained. Vastava võimsusega filtreid veepuhastusjaamadel lihtsalt reeglina
pole. Ma ei taha öelda, et see vesi oleks tervisele otseselt kahjulik, aga täiesti korras see ka
ei ole,” kommenteerib Pavel.

VEEFILTER AITAB NII
KONTORIS KUI KA KODUS
Aquaphoril on mitmeid lahendusi, et kliendi
janu puhta vee järgi kustutada. Kontorite ostetum tootesari on tark filtrisüsteem
Aquaphor Crystal H, mis puhastab vett söefiltri- ja ioonvahetusvaigu tehnoloogia abil,
mis peab kinni orgaanilisi ühendeid ning
seob raskemetallide ioone. Originaalne tehnoloogia on välja töötatud Aquaphori laborites. Vahemärkusena olgu öeldud, et Aquaphor kuulub maailma kümne tähtsama

Aquaphori müügidirektor Anu
Hännikäinen soovitab kõigil võimalikult
puhast joogivett tarbida.

Ioonvahetusvaik
graanulites.

Pöördosmoosi süsteem
DWM101 Morion.
Filtrisüsteem Crystal H.

VETT JOOD SINA?
veefiltrite tootja hulka ning on avanud Eestis viimastel aastatel kaks tehast, Sillamäel ja
Narvas. Tehnoloogiliste uuendustega tegeletakse Peterburis pidevalt. „Eestis toodame
neidsamu filtreid, mida müüme,” kommenteerib Pavel. „Hinnad on Aquaphori toodetel taskukohased: Crystali sarja filtersüsteem maksavad umbes 120 eurot, mis teeb
liitri hinnaks – arvestades, et üks filter suudab puhastada ligi 6000 liitrit vett– vaid 2
senti! See on ju kordi odavam kui plastiktünnis joogivesi,” arvutab Pavel. „Crystal-sarja
lahendused ongi sobilikud põhiliselt kodudele ja kontoritele, kus tarbevesi tuleb ühisveevärgist ja joogivesi läbib meie filtri.

ERAMAJADELE KOMPAKTSED
LAHENDUSED
Teame ju, et vee karedust ehk magneesiumi ja kaltsiumiühendite sisaldust ei piirata
normidega mingil kombel, kuna see pole inimese tervisele ohtlik. Küll aga rikub katlakivi
kodumasinaid, jätab joogiklaasid täpiliseks
ja kuivatab nahka. Sarnane on probleem
liigse rauaga: rauasisaldust küll piiratakse,
aga joogivees tohib seda olla nii palju, et kollased triibud vannivalamutel on tavalised ka
normide piires joogiveega kodudes. Mida
võib tähendada liigse rauasisaldusega vesi,

räägib Aquaphori müügidirektor Anu Hännikäinen: „Üks minu tuttav suutis oma liisinguga võetud auto ära rikkuda. Ta pesi tihti
autot aiavoolikust tuleva veega ega osanud
midagi halba kahtlustada. Autot tagastades
küsiti aga, mis kuldsed triibud need hõbedasel autol säravad? Auto oli nagu kuldse
läike saanud. Mees ei osanud alguses arvatagi, et need kuldsed nired kerel on aiaveest,
üritas neid maha pesta, aga ei õnnestunud.
Otsus, et ega muud vist ei aita, kui auto tuleb
üle värvida, tuli talle kui välk selgest taevast.”
Eramajades on vee koostis tihti väga problemaatiline, liituda pole tihti võimalik ka ühisveevärgiga, kus põhiline puhastustöö ikkagi
ära tehakse. Aquaphor pakub seetõttu eramajadele kompaktset lahendust kogu veevärgi jaoks ning toote hind algab 765 eurost.
„Kõik algab veeanalüüsist. Kui tahate teada,
mida joote ja millega pesu pesta, laske laboris teha analüüs. Siis vaatame koos edasi teile
sobilikke lahendusi,” soovitab Pavel.

OOKEANILAEVADELT PÄRIT
PÖÖRDOSMOOSI SÜSTEEM
NÜÜD TASKUKOHASEM
Eriline lahendus on aga pöördosmoosi
baasil töötav filtersüsteem. Veel viis aastat tagasi oli pöördosmoosiga puhastatud

vesi – tehnoloogia, mida kasutatakse näiteks suurtel laevadel mereveest joogivett
tehes – kallis toode. Hinnad jäid tuhande
euro kanti. Täna pakutakse 200–300 euro
eest erinevaid tooteid ning oktoobrikuu
kampaania käigus lausa alates 165 euro
eest. See on hea uudis puhta vee hindajatele, ja kes veel ei tea, sellele selgituseks: pöördosmoosi protsessi käigus liigub
vesi läbi poolläbilaskva membraani, millest pääseb läbi vaid vee molekul. Ka kasulikest sooladest sel teel puhastatud veele
antakse mineralisaatori abil vajalikud mineraalid tagasi. Puhastusprotsessi käigus tekkinud jääkvesi juhitakse kanalisatsiooni,
puhas joogivesi tarbimisse. „Tänapäeval on
pöördosmoos kõige kaasaegsem ja efektiivsem olmetingimustes joogivee puhastamise tehnoloogia, mis võtab välja kõik, mis
vette ei sobi: ka medikamentide jäägid, beebipillidega looduse ringkäiku sattunud hormoonid ja radooni – radioaktiivse gaasi, mis
osades Eestimaa paikades puurkaevuvees
probleemiks on,” teab Pavel, „Mina eelistaksin ikka kõik välja võtta. Siis saan rahulikult magada, kui Ülemiste järve peaks lennuk kukkuma ja vette voolama aineid, mida
meie veepuhastusjaamad ei mõõdagi. Mina
tean alati, et minu joogivesi on puhas.”
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ÜKS PÜHAPAIK

Eestlased on läbi ja lõhki puuinimesed
ja kannavad hea meelega selliseid
perekonnanimesid nagu Tamm, Kuusk, Pärn,
Lõhmus, Türnpuu, Kask, Kõiv, Männik jne.
Nii saadavad erinevad puud eestlasi kogu elu
isegi linnas. Samal moel on tulnud alevitesse
ja linnadesse ning käivad paljude eestlastega
kaasas hiied. Enam kui 1500 eestlase
isikunimeks on ühel või teisel moel hiis.

Hiierahva
nimed
AHTO KAASIK, AUTORI FOTO

Ilmselt oli „hiis” isikunimeks juba
muinasajal, kuid esimesed kirjalikud
teated sellest on pärit 16. sajandist.
Rahvapärase pere- ehk talunimena
oli hiis kasutusel kuni 19. sajandini,
mil seda hakati ka ametliku perekonnanimena kasutama. Hiie-nimede
panemine sai uut hoogu Eesti iseseisvumise järel. Mõisate-kirikute
antud võõrnimede asemel soovitas
Akadeemiline Emakeele Selts 1921.
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aastal muu hulgas perekonnanimesid nagu Hiide, Hiideoja, Hiidepere,
Hiidevalla, Hiidevõsa, Hiiekangru,
Hiielaane, Hiiepanga, Hiisjala, Hiisjärv, Hiiskose, Hiismaa, Hiitsaare jts.
Rahvastikuregistri andmetel on
praegu Eestis enam kui 1260 inimese perekonnanimes hiis, hiie, iis
jms. Kõige menukamad on Hiiemäe
(261), Hiis (179), Hiie (177), Hiiemaa
(66), Hiienurm (39), Hiietamm (34),
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Hällimäe hiiemägi
Väinjärve külas.

Hiielaid (32), Hiielo (28) ja Hiiekivi
(24). Järgnevad Iis, Iie, Hiiet, Hiieväli, Hiisjärv, Ije, Hiiepuu, Idnurm,
Hiienõmm, Hiiekänd, Hiiemets, Hiiemägi, Hiisku, Hiieste, Hiielaan, Hiidmaa, Hiieaas, Hiiema, Hiieleek,
Hiiend, Hiieorg, Hiiepalu, Hiiepõld,
Hiiesaar, Hiiesoo, Hiisküla, Hiismaa,
Hiide ja Hiidla.
Enamik neist nimedest on võetud 1930. aastatel nimede eestistamisel. Mõnelgi juhul on olnud hiie-nime
ajendiks kodu juures asuv pühapaik. Näiteks Jõhvi kihelkonna Ratva
küla Hiiekivi järgi eestindas lähedalasuv pere oma nime Hiiekiviks. Kuid
pühapaik ei kanna alati hiie nime.
Isegi hiiterikkas Põhja-Eestis on hiietaoliste pühapaikade nimeks vahel
Salumägi, Pudrumägi, Taaramägi,
Uguri mägi jms. Lõuna-Eestis on
aga tavalised hoopis Tennüs-, Püha-,
Kumarus-, Tantsu- jm pühamäed.
Seega pole nimesid saadud üksnes
hiienimelistelt pühapaikadelt.
Tänavu suvel kohtasin Setomaal
Pelsi külas pühal Annemäel meest,
kelle perekonnanimi on samuti
Annemäe. Mõne aasta eest kõneles pühapaikade valikainet kuulanud tudeng perekonnast, kes sai
nime kodu juures asunud Salumäe
pühapaigalt.
Hiied annavad samuti ainest eesnimedele. Ligi kolmesaja inimese
eesnimeks on praegu Hiie. Paarikümne inimese nimeks on Hiis, Iisi,
Iie või Hiid. Tavaliselt väljendab selline nimevalik meeldivust või poolehoidu esivanemate pühapaikade suhtes. Mõnikord võib nimi pärineda
siiski ka kindlalt hiielt.
Meie nimede saamislood on osa
Eesti kultuuri- ja maastikuloost. Seetõttu kutsun lugejaid üles jagama
lugusid sellest, kuidas ees- ja perekonnanimed on seotud hiite ja teiste
pühapaikadega. Nimelood on oodatud aadressile ahto@hiis.ee. Talletame meie maastikumälu.
Nimelugude saatjate vahel loosime välja jõulukuul ilmuva Eesti looduslikest pühapaikadest kõneleva
mahuka raamatu või Rein Marani
fi lmi „Suvisted Tammealusel”.

ARNE ADER

UNISTADES • GUIDO KANGUR

LASTEL PEAB
OLEMA AEGA
UNISTADA
Kas ma üldse unistangi? Kas minu vanuses üleüldse unistatakse veel, kas see oleks
kohane? Lapsed lähevad õue mängima ja mis isa teeb, isa jäi koju unistama?
MUIDUGI EI OLE UNISTAMISE
TEEMA MULLE VÕÕRAS, kuid
leian, et minus on just praegu energiat tegutseda. On jõudu, julgust,
tahtmist, mõtteid. Leian, et unistused on unistatud ja ma kasutan seda
aega hoopis tegutsemiseks, plaanimiseks. Kui lähed mööda teed, siis
see tee on valitud, mingil varasemal ajal valmis unistatud. See tee on
selge. Leian, et minu eas peakski asi
juba nii olema. Kui ei oleks, peaks
tõdema, et midagi on kusagil viltu
läinud.
See ei tähenda, et ma pole kunagi
unistaja olnud. Vastupidi. Olin kohe
kindlasti unistaja ja romantik, kuid
need unistamised on jäänud lapsepõlve, mis möödus suures osas
maal Vaivara kandis vanaema juures. Unistasin palju. Nüüd on nendel
unistustel teine nimi, neist on saanud plaanid, mida järgin. Kõiki plaanitud asju ellu viia ei saa.
Tihti küsitakse minult kui näitlejalt trafaretset küsimust, mis on
teie unistuste roll? Ma ei oska ega
taha sellele küsimusele vastata. Elu
on elu. Rollid ise tulevad su juurde
ja siis peab tegema õigeid valikuid.
Need valikud sõltuvad teest, mille
omakorda varasemalt kindlalt ja
teadlikult välja valinud oled.
Kui hakkan aga tõesti mõtlema,

mis oli mu viimane tõeline unistus,
siis meenub umbes kolmekümne
aasta tagune aeg. Unistasin, et mul
võiks olla oma jazzisalong. Salong,
kuhu saaksin kutsuda esinejaid, kes
mulle meeldivad. Kuhu saaksin kutsuda oma sõpru, nii lavale kui kuulajaks. Et saaksin rahvale midagi
pakkuda. See unistus on tõesti täitunud ja tänavu ongi juba käimas
üheksandat hooaega esmaspäevaõhtune Jazziklubi Lounge24-s Radissoni hotellis. Muusika on valitud
näitlejatee kõrval minu elus väga
tähtsal kohal.
LISAKS LAVALE JA MUUSIKALE
ON MULLE OLULISEKS RÄNDAMINE, VANDERSELLITEE. Tunnen kohe vajadust rändamiseks.
Võtan selleks aega. Tihti on kaaslaseks fotoaparaat. Sama oluline kui
oma töös õigete otsuste tegemine,
mida jätta, mida võtta, on ka teadmine, et ma pean aja maha võtma
ja iseendaga olema. See ei tähenda,
et peaksin ihuüksi olema. Ka need
ajad on möödas. Praegu olen üliõnnelik, kui saan seda aega koos lastega veeta.
Üks unistustest on see, et lastel oleks aega unistada. Selle nimel
tegutsengi. Minu enda lapsepõlves
seda aega oli. Aga praeguse aja las-

tel tihtilugu mitte. Elame liiga kiire
tempoga, mis kandub ka lastele üle.
Üks asi ajab teist taga ja lastelgi ei ole
seda oma aega enam, mis vaid neile
kuuluks. Pikad koolipäevad, pärast
seda trenn, muusikatund. Kõrged
ootused. Peame valvama, et lapsed katki ei läheks. Selleks on vaja
just seda aega, mis minu lapsepõlves olemas oli, unistamise ja igavlemise aega. Sellepärast ma ei lähe ka
kodus närvi, kui lapsed ei ole paar
tundi midagi „asjalikku” teinud. Nad
vajavad aega, mil mitte midagi muud
tehes saab unistada ja mõeldes areneda. Seejärel sõltub kõik nende fantaasia suurusest, millest nad unistavad ja mida nende unistustega peale
hakkavad.
IGAL AASTAL ON ÜHEKS OODATUD LOODUSESSE KOOSMINEMISE RÄNNAKUTEST KA
VERETA JAHT, kuhu seltskonda
mind kutsutud on. Sel aastal saime
näiteks Simisalu ümbruse suurtes
metsades kokku. Sellised ettevõtmised on väga vajalikud. Oluline on ka
saadud elamuste jagamine kodustega
või teatrisse piltide kaasa võtmine.
Eks ole ju loodusfoto väga seotud
võimalusega neid hetki jagada.
Unistama peab, unistustega ei
tohi aga käed rüpes istuma jääda.
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OVE MAIDLA

LOODUSEGA SINA PEAL

MUKU
KLUBI
TEKITAB HIIDLASTES
MUKU TUJU
JUHANI PÜTTSEPP

Kalakasvataja Merle
Kääri on andnud käe
Hiiumaa loodusele ja
kodusaare matkaklubile,
mil nimeks Muku.
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Muku tähendab hiiu keeles „tore”.
Kui ütled „muku poiss”, siis tähendab see „kena poiss”, muku matk:
„kena matk”.
2004. aasta detsembris asutasid kümme Hiiu saare entusiasti Kappasto metsaonnis Muku Matkaklubi.
Idee andis lasteaiakasvataja ja loodusgiid Urve Merendi. Eesmärgiks
seadis Muku looduslähedase ja sportliku matkamise, kusjuures loodusesse maha ei tohi jääda muud kui
jalajäljed.
Hiiu maakonna rahvaarv on
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ÜLLE MEISTER

Merle Kääri lapsepõlvelinnas Tartus
Emajõe ääres 2015. aasta suvel.

Merle Kääri matkal
Siberis
Putorana mägisma
al 1985.

aastal.

2004. aasta 11 000 isikult kahanenud 2015. aastaks 9000 alla, aga
Muku klubi töö küll raugemise märke
ei ilmuta. Kes ei usu, vaadaku Muku
koduleheküljelt järgi, kus igal aastal
vähemalt kümme matka kenasti fotokroonikana kirjas.
Rännatud on enese rõõmuks enamasti kodusel Hiiumaal, aga ka mujal
Eestis ning raja tagagi.
„Tehke järele, mandrirahvas,”
ütleb Muku üks asutajatest, Tartu
ülikoolis bioloogiks õppinud Merle
Kääri. Tema on „muku pötku”. Nii
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METSI MÖÖDA RÄNGATES
Põhjuse kodust välja loodusesse
minna leiab mukukas alati. Kevadel
on kindlasti linnu-, suvel taime- ja
sügisel seenematk.
Ükski hiidlane, olgu ta odratolgus, kohvilähker või tõrvakõplane, ei
saa oma kodusaart üleliia hästi tunda
ja sellist tunnet ei ole ühelgi mukulasel tekkinud, et Hiiumaa avastamine
võiks otsa lõppeda. Tõnupsi luited,
Pommi laht, Põhjatu auk – paljud
matkalised polnud enne kohapeal
ärakäimist kuulnudki, et Hiiumaal
sellised paigad eksisteerivad.
Seepärast ongi matkatud päeval
ja öösel, jalgsi ja rattaga, üle mere
laidudele ja randu pidi ning ka risti
läbi Hiiumaa. Veel mukukate terminoloogiast – ränkamine metsi mööda
tähendab hiiu keeles raskesti läbitaval maastikul liikumist.
MTÜ-l Matkaklubi Muku on 45 liiget. Info nende matkade kohta ilmub
aga ka Hiiu lehes ja osalema on oodatud kõik. Kohale sõidetakse enamasti
oma autodega. Lapsed ja koerad võivad julgesti kaasa minna.
Iga matka juhib keegi, kes on
teekonna endale varem selgeks tei44

Mägiraat ja vaenukägu Hiiumaa Suursadamas 2014. aasta aprillis.

Ükski hiidlane,
olgu ta odratolgus,
kohvilähker või
tõrvakõplane, ei saa
oma kodusaart üleliia
hästi tunda ja sellist
tunnet ei ole ühelgi
mukulasel tekkinud,
et Hiiumaa avastamine
võiks otsa lõppeda.

nud ja oskab teistele midagi põnevat
rääkida.

LINNUÕPE EI LÕPPE
Merle Kääri rolliks Mukus on vedada
linnu- ja taimevaatlusmatku.
„Kui vahvasti inimesed nakatuvad loodusvaatluspisikuga! Oi, järvekaur – hüüavad vaimustusega Ristna
otsas.”
„Iti on idioot!” kirjeldas keegi linnuhuviline ühes listis kord karmiinleevikese laulu. Merle Kääri noppis
nalja üles, rääkis linnuvaatluskäigul
edasi ning see tekitas karmiinleevikese vastu elavat huvi. Nüüd on selle
ägeda linnu laul mukulastel pealuu
sees ja mõni kuuleb karmiinleevikese
„vidiö-tidiös” isegi hiiu dialekti.
„Looduse õpetamisel teinekord
ise ei teagi, kui avad uue vaate,”
kõneleb Merle Kääri. „Õpid ka ise
URMAS LIIT

öeldakse nende kohta, kes on Hiiumaale tulnud ja sinna püsima jäänud. Mis sest, et Merle tuli saarele
juba 1990. aastal, tööle Õngu kalakasvandusse, päris hiidlaseks ei saa
ta kunagi.
Saare puhast õhku hingata, Hiiu
isemoodi elurütmist osa võtta saab
pötku täpselt samamoodi kui päris
hiidlane. Elu saarel pakub mitmeid privileege ja neist saab aru,
kui mandrilt külla tulnud sõbranna
läheb ühel kaunil suvisel päeval Hiiu
läänerannikul kaelani vette ja hüüab:
„Issand, mu varbad paistavad!”
Ja anekdoote saarlaste-hiidlaste
suhetest teab üks õige pötku ka mitmeid. Näiteks: „Hiiu ja Saare kalalaevad on tormiga Triigi sadamas,
merele ei saa minna. Mehed mängivad jalgpalli. Saab torm otsa, lähevad
saarlased merele ja siis löövad hiidlased esimese värava.” Eks saarlased
räägivad seda lugu teistpidi.

Mukukad linnuretkel Matsalus Põgari rannaniidul 2015. aasta kevadel.
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MAIE VIKERPUUR

kogu elu. Kui õpid ära suvised laululinnud, siis ei tunne talverüüs kajakaid. Kajakad selged, tuleb selgeks
teha rüdid. Kui kõik vanalinnud selged, hakkad õppima noori linde. Kui
ei tegele, läheb jälle meelest ära. Ja
igal kevadel hakkad jälle õppima.
Sama on taimedega. Suurem osa inimesi ei tunne tarnasid ja peaaegu
keegi ei tunne hunditubakaid. Ja siis
samblad, samblikud ja seened ...”
Linnuvaatluse Hiiumaal muudab alati põnevamaks mere lähedus. Merikotkaid näeb rannas alati.
Rekordiks on, kui elektriku ametit pidav linnuhuviline Leho Aaslaid loendas 2014. aastal Käina lahel
kormorane kimbutamas korraga 60
taevakuningat.

ESIMENE SIIDHAIGUR
Hiiumaa on konkreetne paik, mitte
üleliia suur, ja kodusaart puudutavad loodusuudised levivad hästi.
Kõigi loodushuviliste ja Muku vahele
ei pea seal seadma võrdusmärki, aga
kõik entusiastid suhtlevad omavahel
ja peavad tihedat telefonisidet.
Pole üldse välistatud, et üks helistab teisele ja kõneleb: „Tead, ma
nägin eile Tahkunas roosat puravikku, täpselt sama koha peal, kus
me eelmisel aastal teda nägime.”
Kolmas helistab: „Vaat kui vahva.
See punane tolmpea oli Sarve poolsaarel tänavu suvel ka alles. Täpselt
sama kadaka all!”
20. aprillil 2014 kõlises Orjaku
loomaarsti, hobiloodusfotograafi
Maie Vikerpuuri telefon.
„Suursadamas on mägiraat! Ka
vainukägu nägime ...” teatas Merle

Kääri hasartselt. Poole tunni autosõiduga jõuab saare ühest otsast teise.
Maie Vikerpuur haaras fotoaparaadi,
autovõtmed ning mägiraadi teine
vaatlus Eestis sai eeskujulikult dokumenteeritud. Ka vainukägu õnnestus
pildile saada.
Merle Kääriga seoses meenub
Maie Vikerpuurile kohe Eesti esimese siidhaigru lugu. 2005. aasta
novembris kohtas kalur Peeter Arumäe Käina lahe–Kassari maastikukaitsealal Puulaiu kanalil imelikku valget lindu. Kahtlus langes
hõbehaigrule, kes toona oli Eestis
ka veel haruldane. Kohale saabus
Maie Vikerpuur, kes sündmuspaigalt
telefoneeris Merle Käärile. „Merle
juhendamisel sai selgeks, et sellist lindu ei ole Eesti Ornitoloogiaühingu eesti lindude nimestikus.”
Õnneks viibis tundmatu tiivuline
Puukanalil kohal mitu päeva. Viimaks saabusid kohale linnumehed
Uku Paal ja Riho Marja, kes kinnitasid, et Eestis ongi uus linnuliik, eksikülaline kogu Euroopas – siidhaigur.
„Merle ise jäi tagasihoidlikult
tahaplaanile,” iseloomustab Maie
Vikerpuur. Tänaseks on siidhaigrut Eestis vaadeldud üksnes kahel
korral.

PESAMÄRKAJA JUBA LAPSENA
„Olen sündinud bioloogiks, loodusvaatlejaks,” kõneleb Tartust, kirjandusteadlase ja lastearsti perest pärit
Merle Kääri. „Lapsepõlvesuvedel olin
Urvastes Võrumaal pikali, vaatasin
taevast ja mõtlesin – küll see on ilus.
Isa kukil käisin ümber Uhtjärve ja
koos vennaga vedasin järvel vedelit.”

Tartu noorte naturalistide jaamas õpetas linde tundma ja nende
pesi märkama legendaarne linnumees Heinrich (Heino) Veromann.
Merle teritunud pilk avastas okkalisi
asju armastava punaselgõgija pesa
Urvaste tikripõõsast.
Eesti looduskaitse suurkuju
Eerik Kumari viis seltskonna jooksujalu rabasse ja näitas Vorbuse metsas väga haruldase põhjavindi pesa.
Botaanik Kaljo Pork aga kaasas Merle
Virtsu lähedal Laelatu puisniidul
püsiruutude lugemisse. Sealt arenes
taimeliikide tundmine.
Kui tüdruk õppis Tartu 5. Keskkoolis ja käis oma bioloogiaklassiga
Karpaatides, leidis ta, et soovib teisigi mägesid näha. Kaunil soovil oli
määratud täituda ning Merle sai rännata mägedes küll ja veel.
„Kaks asja, mida peab tõsiselt
võtma – meri ja mäed,” ütleb ta.
„Kaks võimsat ja kaunist asja, mis
pakuvad fantastilisi ja esteetilisi
elamusi.”
Tartu ülikoolis bioloogiat õppides sai Merle Käärist kalakasvataja. Aastail 1990–2015 töötas Merle
Kääri Õngu noorkalakasvanduses,
põhiliseks tööks meriforelli noorkalade kasvatamine. Aastast aastasse
asustas ta noori tähnikuid Hiiumaa
vetesse. Rannakalurid ja kummipükstega harrastuskalamehedki on
tänulikud.
Huvitavat infot andis kalade
märgistamine ja tagasipüük. Kõige
kaugem teade Merle üleskasvatud forellist tuli Sillamäelt. „Hiiumaal kasvatatud, aga koduks Eesti
rannikumeri.”
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REISIKIRI

SUVINE REIS

VARANGERI
TARMO MIKUSSAAR, AUTORI FOTOD

Korraga tunnen läbi une, et küljealune hakkab kuidagi
külmaks ja niiskeks muutuma. Üritan mõned minutid
omale maha müüa ideed, et see on unenägu, sest olen
magada saanud vaid paar-kolm tundi, aga reaalsus saab
mu peagi kätte. Kargan ehmatusega üles ja mõistan,
et asi on veel hullem kui arvasin. Magan telgi põhja
tekkinud väikeses basseinis. Väljas ulub vinge tuul,
õhutemperatuur on vaevalt +6 ºC ja tugevad vihmavalingud
trummeldavad kõrvulukustavalt telgi katusel.
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Peaaegu filmilikult mõjuv vaade
kusagil Põhja-Norra maanteel.

POOLSAARELE

TURVALISEL PÕHJAMAAL

Ärgem rutakem sündmustest ette.
Plaan sõita oma autoga Põhja-Soome
ja Norra põhjapoolsemasse piirkonda Finnmarki tekkis juba paari
aasta eest, mil külastasime sõpradega polaarjoonest pisut lõuna poole
jäävat Oulanka rahvusparki. Süües
kasvab isu ja kange kihk veel kaugemale põhja poole minna saigi võitu.
Tänavu 25. pärnakuu ennelõunal väljus laev Helsingi suunas, kus koos
jaanipäeva pidustustest loppis „kale-

vipoegadega” oli pardal ka meie sõiduauto ja kaks reisijat – mina ja
sõber Andres. Algsest reisiseltskonnast, kuhu pidi kuuluma neli inimest, oli peale n-ö kohustuslikke alt
ära hüppamisi alles jäänud üksnes
kaks vanderselli.
Mingit väga kindlat plaani ei
olnudki. Kindel oli ainult see, et
suund on põhja ja aega on kümme
päeva. Eesmärk oli kulgeda, näha
uusi asju ja natuke kala püüda. Esmalt

Oulu, sealt edasi Rootsi piiri äärde
Torniosse ja Tornio jõge pidi põhja
poole. Tornio jõgi ise oma võimsate
kärestike, koskede ja kaldapealsete
küladega on juba suur vaatamisväärsus, kuid meid tiris ikka aina põhja
poole. Teel olles hakkas aina selgemaks saama, et meie ühine eesmärk
oli näha lagetundra piirkondi ja et
kilomeetrid asfaldil vurades õige märkamatult möödusid, siis avastasimegi
end ühel hetkel Norra kuningriigist,
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Varahommik fjordil.

keset lagedat kiviklibust maastikku,
millel ainukeseks viiteks inimtegevusele lookles kollase telgjoonega maanteelint ja taamal silmapiiri taha kaduv
poroaedik. Ei ühtegi kõrgemat puud
ega teravamat mäenukki. Ainult lõpmatusse kulgev lainjas maastik. Metsaselt alalt pärit inimese jaoks on see
sürreaalne vaade. Kaob ruumitunnetus ja oskus vahemaid hinnata, kuna
puuduvad tuttavad maamärgid. Pidasime auto kinni ja vahtisime suud
ammuli. Viimaks märkasin ka pilti
teha. Ei olnudki vaja palju sõita, kui
silmapiirilt hakkas välja joonistuma
sakiline rannikukontuur. Olime jõudmas Barentsi mere äärde. Esimene
koht, kus saime tõeliselt soolast merevett maitsta, oli Porsangeri µordi lõunatipus asuv Lakselvi linnake. Siit
põhja suunas jääva Mandri-Euroopa
põhjapoolseima punkti Nordkapi
poole liikus ühtlane autokaravanide
vool. Meie otsustasime liikuda ida

Krabipüük Eesti moodi.
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poole, katsudes leida mõnda kohta,
kus saaks merest kala püüda. Kohalik
seadus lubab merehõbedat püüda igaühel ja tasuta. Jõgedest lõheliste saamiseks tuleb selleks ettenähtud ja litsenseeritud punktis läbi viia püügivahendite desinfitseerimine ning soetada mõnest selleks ettenähtud putkast päevane kalapüügiluba. Päevapilet maksab umbes 15€. Kuna meil
aega nappis, siis päeva ehk paari lõhejõel sel korral kulutada ei saanud.
Pealegi oli siin lõhe alammõõt 80 sentimeetrit, mis tähendanuks, et kodust
kaasa võetud spinningud poleks sellisele kalale vastu pidanud. Tahtsime
turska.

KRABI LUGU
Veetsime öö rahulikul rannikuterassil mitukümmend meetrit maanteest kõrgemal. All tüüne Vestertana
µord. Siin kulusid marjaks ära Soome
metsadest kaasa võetud lõkkepuud.

Säästsime priimusegaasi tundra
jaoks. Kogu öö oli nagu üks pikk ja
värviline loojang. Hommikul valisime oma arust hea kalakoha ja Andres tõmbas sukeldumisülikonna
selga. Mina loopisin lanti. Pärast mitmendat sukeldumist teatas Andres,
et siin ei ole kala, aga põhjas komberdavad ringi ämbripõhjasuurused
krabid. Mina vastu, et too üks välja.
Varsti kerkiski veest suur, esmapilgul
just mitte väga isuäratav mereelukas ja tema järel minu reisikaaslane.
Tegu oli kuningkrabiga, kelle jalgade
siruulatuseks on ligi 80 sentimeetrit.
Üks oli kindel – selle eluka me sööme
ära. Paraku polnud temast rohkemat
võtta kui ainult jalad ja sõrad. Peagi
oli tuli püsti ja vesi soojas. Kotist leitud sool ja tillipulber olid just kui tellitud sellise toidu maitsestamiseks.
Maitseelamus oli võimas. Kahele
mehele piisas ühest krabist küll ja
küll. Nii kuninglikku lõunasööki ei

Kuninglik söömaaeg. Pearoaks oli kuningkrabi.
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Ima otsa meeleolu. Unistasime tursast, aga meri oli madal ja landid lahjad.

PRAKTILIST
Põhjamaades omal käel reisimine on
väga turvaline ja ei ole sugugi nii kallis, kui eelarvamuste järgi tundub. Kui
ööbida telgis, püüda toiduks palju kala,
sõita säästliku autoga ja võtta suurem
osa sööki-jooki kodust kaasa, saab sellise reisi täiesti mõistliku päevarahaga
tehtud. Liiklus on rahulik ja teed esmaklassilised. Toon siin ära ka meie reisi
eelarve ühe inimese kohta.
10 päeva
4033 km
Laevapilet edasi-tagasi
63,50 €
Kütus (Škoda Octavia 2,0 TD,
kütusekulu ca 5 l/100 km)
120 €
Kaasa võetud toit ja muu
75 €
Reisikindlustus
13,33 €
Kohv ja jäätis
ca 50 €
Suveniirid
ca 50 €
Kalapüügiluba (7 päeva)
Lapi läänis + kilekaaned
17 €
Kokku
ca 390 €
Päevinäinud
ja hooletult
püstitatud telk
hakkas halva
ilmaga vett
läbi laskma.
Ootamatute ilmaoludega toimetulekuks on
parem kaasa
võtta kaasaegsem ja parema
ilmastikutaluvusega telk.
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mäletagi. Värske kuningkrabi sõrg
tilliga, taamal paistmas lumised
tipud ja Barentsi meri.

VARANGERI POOLSAAR
Selleks, et liikuda edasi Varangeri
poolsaarele, pidime esmalt sõitma
mõnikümmend kilomeetrit mööda
Tana jõge ülesvoolu. Tana bru nimelisest külas viib võimas sild üle jõe.
Paiguti poole kilomeetri laiune Tana
jõgi on suvisel ajal nagu suur liivaväli,
mille keskel lookleb väike nire. Kallaste järgi võib aga ette kujutada, milline vesi siin kevadel möllab, kui suur
osa Põhja-Lapi tundra lume sulamisveest just seda kanalit pidi Barentsi
mere poole tormab. Pea sajakilomeetrise läbimõõduga Varangeri poolsaarel kulgeb sisuliselt kaks teed. Üks
läbi lagetundra otse põhjatippu ja
teine mööda lõunakallast idatippu.
Esmalt valisime põhjasuuna. Pärast
erinevaid seiklusi jõudsime vastu ööd
väikesesse linnakesse nimega Berlevåg. Ilm oli tuuline ja vihmane ning
lootus sumedaks laagriõhtuks kusagil tundraavarustes kahanes iga kilomeetriga. Suundusime edasi mööda
väikest pinnaseteed, mis kulges piki
jõe orgu, kahel pool kõrgumas rohekashallid laugjad veerud. Kohtasime
julget punarebast, kes vaatamata sellele, et tegu oli täiskasvanud loomaga,
meenutas suuruse poolest pigem
kodukassi. Leidnud sobiva koha, jätsime auto maha, haarasime seljakotid ja marssisime sajusesse tundrasse.
Selleks ajaks oli polaarpäev meid juba
nii sassi ajanud, et ei saanud enam
aru, kas on õhtu või hommik. Magasime siis, kui uni peale tuli. Sadu ja
tuul läksid aina tugevamaks. Vaatamata tohutule avarusele oli orus väga
keeruline leida tükikest siledat maad,
kuhu telk püsti panna. Unega võideldes saime vastu hommikut telgi siiski
püsti ja magama.
ÜKSI TUNDRAS
Korraga tundsin läbi une, et küljealune hakkab kuidagi külmaks ja
niiskeks muutuma. Üritasin mõned
minutid omale maha müüa ideed,
et see on unenägu, sest olin magada
saanud vaid paar-kolm tundi, aga
reaalsus sai mu peagi kätte. Kargasin
ehmatusega üles ja mõistsin, et asi
on veel hullem kui arvasin. Magasin
telgi põhja tekkinud väikeses basseinis. Väljas ulus vinge tuul, õhutem50

peratuur oli vaevalt +6 ºC ja tugevad
vihmavalingud trummeldasid kõrvulukustavalt vastu telgi katust. Torm
oli lohakalt püstitatud telgi kihid
omavahel kokku surunud ja vesi nirises sisse. Kõrgemal pool magava
Andrese küljealune paistis kuiv ja
tema norskas rahumeeli edasi, aga
minu magamisase oli nagu kiuste
madalamal. Nii ei jäänudki mul
muud üle, kui telgist välja ronida ja
auto juurde tagasi vantsida. Vahetanud märjad riided kuivade vastu,
leidsin, et peaks hoopis üles tundrasse hulkuma minema.
Soov tundrast kui ökosüsteemist aru saada oli mul juba ammu.
Miks paljud linnuliigid just siia kaugele põhja üürikeseks suveks pesitsema lendavad? Mis neid siia tõmbab?
Roninud kaeblike rüüdi hõigete saatel
paarsada meetrit mööda oru veergu
üles, avanes mulle võrratu vaade.
Paiguti veel lumised tundraseljandikud vaheldusid orgudega ja seda nii
kaugele kui silm ulatus. Ainukeseks
objektiks silmapiiril oli väike vaiadele
ehitatud porokarjuse onn ja mõned
talvist mootorsaaniteed tähistavad
märgid. Vihm jäi hõredamaks ja lõppes peagi. Kell oli kuus hommikul.
Esmapilgul tühjana tunduv maastik aga lausa kihas suleliste elust:
rüüdid, lapi tsiitsitajad, kivitäksid,
meririslad, kivirullijad, söödikännid,
soo- ja tundrakiurud, tundrarislad ja
ei tea kes kõik veel lendasid ja jooksid ümber minu ja hädaldasid ning
püüdsid mind oma pesadest võimalikult kaugele meelitada. Olin sattunud
just kui suurde munade haudumise
inkubaatorisse. Ühel pool laperdas
vigast teeseldes meririsla, teisel pool
hädaldas rüüt. Katsusin hoolikalt
jalge ette vaadata, et mõnda pesa ära
ei tallaks. Klibust maapinda kattev
taimestik koosnes peamiselt vaevakasest ja erinevatest samblikest. Oru
veergudel vohasid õitsevad mustikaja kukemarjapuhmad. Siin see rikkus
peituski. Sadade ruutkilomeetrite
kaupa mustika- ja kukemarjavälju.
Orgudes leidus ka murakat. Selline
taimestik pakub elukeskkonda paljudele putukatele ja nende vastsetele,
kes on omakorda toiduks kasvavatele
noorlindudele, ja viimaks annab rikkalik marjasaak energiat rändele asuvatele linnuparvedele. Lõuna paiku
tundraseljalt alla orgu kõndides olin
isegi õnnelik, et märg ase mu une oli

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Söödikänn (pildil tume vorm) on
rannikuäärsel tundramaastikul
silmapaistev lind. Inimese suhtes
siiski üsna pelglik ja teiste linnuliikide
suhtes röövelliku elulaadiga.

Põhjapõder on Varangeri poolsaarel
peamine lihaloom. Vähesel määral
kasvatatakse ka lambaid.

Mööda tundraselga astudes märkasin
eespool midagi heledat. Peatusin,
et läbi teleobjektiivi asja lähemalt
uurida. Meririsla oli mind märganud ja
andis üles tõstetud tiivaga märku, et
ma talle järgneksin. Nii oma heledat
tiivaalust mulle näidates peibutas
ta mind pesast eemale. Mulle aga
meeldis mõelda, et sedasi ta tervitab
mind. Jäin paigale ja lind astus
tasapisi ise lähemale.

Tagasiteel läbi Soome peatusime mitmetes linnades ja külades. Värvikaim sündmus oli siiski Kajaani kultuuripäevade
keskele sattumine. Sealne nuppakordionite orkester pakkus tõelise kontsertelamuse ja nende mängitud minoorsete
tangode saatel tantsivad paarid olid just kui tundrast tulijale vaatamiseks tellitud.

katkestanud ja selle asemel looduselamuse kinkinud. Möödus kari põhjapõtru. Päike tuli välja ja Andres oli
teed keetnud.

LINNAKESED VADSØ JA VARDØ
Mööda Varangeri µordi põhjakallast kulgeb maantee tähisega E75,
mis Wikipeedia andmetel algab
Norra kuningriigi kõige idapoolsemast linnast Vardøst ja kulgeb läbi
Norra, Soome, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Hungari, Serbia, Makedoonia ja Kreeka ning lõppeb Kreeta saarel Siteia linnas. Vahele jäävad veel
mereteed. Pikkuseks 5639 kilomeetrit. Mööda nii tähtsat teed sõita oli
uhke tunne. Küll ei paistnud see
tähtsus kuidagi välja. Liiklus oli hõre
ja üksikud teeäärsed külad vaiksed.
Väikeses linnakeses Vadsøs tegime
kohvi- ja jäätisepeatuse. Kummalisel kombel hakkab karvaseks kasvanud karmidele matkaonudele alati
kohv ja jäätis nii hirmsasti meeldima,
et igal võimalikul juhul üritatakse
vunts kreemiseks teha. Hindade poolest hirmkallina tuntud Norra ülla-

tas meid siin aga Eestist odavama ja
mis oluline, väga meeldiva kohvivalikuga. Samuti ei osutunud autokütus
kuigi palju kallimaks.
Edasi põrutasime ida poole, kuni
meie ees avanes kummaline vaatepilt. Keset lagedat rannikut laiutas
kõle lennuväli paari hoonega ja kaugemal meres kerkis saar, mida kattis linn majade, kirikute, sadamate
ja muu linna juurde kuuluvaga. Tekkis küsimus, kas maa peal on ruumi
vähe, et saare peale linn ehitati, aga
ajalooliselt on see nii kujunenud.
Pikk tunnel viis meid peaaegu 300
meetri sügavuselt väina alt Vardø
linna, kus tegime väikese peatuse,
et paigaga tutvuda ja mõnes kohvikus jälle vunts kreemiseks teha.
See kummaline ja võluv linnake
asub justkui maailma viimases nurgakeses, kus algab ja lõpeb maantee E75. Siit edasi viis veel vaid autolaiune rannikukaljude vahel looklev tee, mis lõppes paarikümne kilomeetri pärast Hamningbergis – väikeses külas, mille servas oli parkla ja
parkla kõrval kuivkäimla. Käimla sei-

nal nägime teadetetahvlit, kus muu
info kõrval seisis koristusgraafik, mis
algas 30. mail ja lõppes 13. septembriga. Kõik oli selge.

REIS NAGU UNENÄGU
Olime jõudnud punkti, kust sai ainult
tagasi minna. Koduteel külastasime Inari järvistu kandi saamikeskusi Inarit ja Ivalot, püüdsime kala,
võitlesime sääskedega ja sattusime
Kajaani kultuuripäevadele. LõunaSoome jõudes nägime kurja vaeva
sellega, et oma öö ja päeva vahelist
unerežiimi uuesti paika saada. Natukene pusserdamist teeremondi käes
vaevleva Helsingi liiklusrägastikus
ja jõudsimegi viimaks piisava ajavaruga Läänesadamasse. Paar tundi
merel ja tagasi koduses Tallinnas.
Liikluse poolest kogu reisi kõige keerulisemaks lõiguks osutus Tallinna
sadamast Tartu poole pääsemine.
Siin oli märgata ka harjumatult palju
politseiautosid ja närvilisust liikluses. Kümme päeva ja 4000 kilomeetrit olid möödunud märkamatult nagu
põhjamaa suveöö.
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KUIDAS ÕPPIDA
VAATAMA?
21. sügiskuul 2014 saanuks armastatud
kunstnik ja kirjanik Edgar Valter
85-aastaseks. Tema sünniaastapäeva
meeles pidades kutsus Eesti Lastekirjanduse
Keskus 1.–4. klasside lapsi eelmisel aastal
osalema fotovõistlusel. Parimatest töödest
koostati näitus, millest põnevamad trükime
omakorda ära Loodusesõbra veergudel.
Edgar Valter oli suur loodusesõber,
kes leidis mitmed oma raamatutegelased
just loodusest inspiratsiooni saades. Nii
sündisid näiteks pokud. Oma raamatus
„Kuidas õppida vaatama?” näitab ta lastele,
kuidas vaatamisel on pisuke konks sees –
peab nägema ka! Kuidas käia looduses ja
näha pilvedes, puudes, põõsastes, kivides
ning kasvõi samblamätastes põnevaid tegelasi? Just selliselt nähtud tegelastest fotod koos
tutvustavate lugudega olid võistlusele oodatud.
Võistlusele saabunud piltidest parimaid aitas valida ka ajakiri Loodusesõber.

PEAAUHIND
ELISABETH
SAARPERE
Käru Põhikool,
I klass
Karviksõrmed
Me käisime metsas. Järsku märkasime karviksõrmesid. Neil on
kombeks teisi kõdistada. Eriti
ootavad karviksõrmed, et keegi
tuleks metsa paljajalu. Karviksõrmede meelest pole toredamat
asja, kui teisi kõditada talla alt.
Žürii: Lummav pilt! Tekkis tahtmine otsida need sõrmed üles
ja lasta end kõdistada. Pildis ja
tekstis on nii palju headust. Pildil on tore mets näiteks hiire
vaateväljast.
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PEAAUHIND
SIMON UUSTALU
Rakvere Põhikool, I klass
Pildil on isane Soomammut. Tema valvab, et inimesed üle laudtee serva laukasse ei kukuks. Nad on soo korrapidajad. Soomammutid söövad sammalt ja taimi, talvel nad magavad. Neil on suur
pere. Soomammutite lapsed armastavad samblajalgpalli mängida, nad on väga sõnakuulelikud.
(Rabas leidub alati müstilisi ja vahvaid tegelasi. Perega nädalavahetusel Viru rabas jalutades jäi meiegi kaamera ette üks selline. Sooja ja südamliku silmavaatega, pisut lontis kõrvade ja pikapika londiga rabaelanik, kes hästi mändide ligi hoidis ja end vaid
neile näitas, kes vaadata oskasid ;)
Žürii: Muhedalt edgarvalterlik karakter. See on tõesti mammut,
kellega tahaks rabas kohtuda.

PEAAUHIND
KARUT LUUR
Kostivere Kool, IV klass
Pruunide silmadega ämblik
Kord elas üks roheliste jalgadega kuusjalg, kel
polnud pead. Ta eksles ja rändas mööda ilma,
nägemata, kuhu läheb. Ühel päeval kohtas ta
üht üksikut pruuni pead, kel oli ülearune silmapaar. Kuusjalg pakkus talle küüti ning pea läks
heameelega kaasa. Kuid kuna kuusjalg ei näinud, kuhu ta läks, siis võttis õigesse kohta jõudmine väga palju aega. Lõpuks kasvas pea kuusjala külge kinni. Sellest sündiski ämblik, kel on
rohelised jalad ja suured pruunid silmad.
Žürii: Tehniliselt korrektselt vormistatud pilt.
Selle asemel, et joosta mööda metsa ringi ja
otsida teadmatult vaatamisväärsusi, leiad ime
kohapealt. Pildist tunneb metsakõdu lõhna.
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ERIAUHIND
ALEXANDRA AASALA
Rocca al Mare Kool, II klass
Puususlik
Ühes suures paksus laanes elas puususlikute perekond. Peres oli kolm last, kellele meeldis
väga peitust mängida. Kui õhtu kätte jõudis, pidid puususlikute lapsed magama minema. Üks
väike puususlik et tahtnud veel magama heita – sellepärast, et talle meeldis nii väga peitust
mängida. Ta peitis ennast suure puu sisse ja nii ta pildile saigi.
Žürii: Mõnus metsarahu tabamine. Tihti öeldakse, et ega sa metsas ei ole, mis sa karjud. Tegelikult on mõnus just see metsarahu ja tore on kuulata, mida mets sulle ütleb.
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ERIAUHIND
SABRINA KARAJEV
Tapa Gümnaasium, III klass
Põgenev Unekratt
Unekratt elab kõrgel taevas pilvede taga. Päeval ta jälgib ja
otsib inimesi, kellelt ööund varastada. Eriti meeldivad talle
need, keda on tabanud mure või kelle hinges on ärevus. Ka
üksikud vanainimesed on tema jaoks kerge saak, neid on
kõige lihtsam unetuks muuta.
Öö saabudes laskub Unekratt maa peale ning hakkab
oma ohvritelt und röövima. Ta käib ühest kodust teise, peatub voodite ääres ja hingab inimeste une enda sisse. Mida
rohkem inimesi on järgmisel päeval väsinud ja magamata,
seda võimsamaks muutub Unekratt. Hommikuvalguse saabudes peab unevaras kiiresti maa pealt lahkuma, sest päikesekiired muudavad ta inimsilmale nähtavaks. Kes aga on teda
korra näinud, sellele tema võim enam ei mõju. Ühel varajasel sügishommikul võisid tähelepanelikumad ärkajad taevas
märgata põgenevat Unekratti. Ta oli toimetustega ajahädasse
jäänud ning nüüd tormas ummisjalu oma pilvetagusesse peidukohta. Teda silmanud inimesed võisid aga rõõmustada –
edaspidi on kõik nende ööd rahulikud ja sügava unega.
Žürii: Erakordne tabamus ja köitev lugu. Nüüd teavad kõik
unetud, mis on nende unetuse taga.

ERIAUHIND
EVA-MARIA KASTEPÕLD
Metsküla Algkool, III klass
Mina näitan teile pilti liiva sees olevast lõvist. Maa peale paistab ainult tema käpp. Seda ta kasutab ilmselt kaitsena, et
keegi ei näeks, et ta seal liiva sees on. Ehk oli ta väsinud ja
heitis liiva sisse magama, et hiljem salaja välja tulla ja jahti
pidama hakata. See tema käpp tundub ka lillena, kuid mine sa
tea, mis siis saab, kui keegi ta üles leiab ...
Žürii: Erakordne lihtsus, aga mõjuv. Justkui mitte milleski
võib näha tervet lugu.
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LOODUS KODUS

Kallaste peres on kõigil oma lemmikloom, nii et ühispildi tegemisel on iga
pereliikme süli siginat-saginat täis. Vähe sellest, et loomad poseerimise
asemel muudkui murule kipuvad. Hoolega jälgitakse sedagi, kes kelle kõrval
seisab. Kombinatsioone on erinevaid, kuid üks on kindel – kõige rahumeelsem
on neljajalgsete trio siis, kui tuhkru ja koera vahel seisab puhvrina kass.

TUHKRU JA KOERA SUHTEID AITAB
KLAARIDA SIIAMI KASS
HELEN ROHTMETS, LAURI KULPSOO FOTOD
Kõik kolm lemmikut tulid Kallaste
perre möödunud aastal alles lapseohtu loomana. Otsa tegi lahti pereema Elina, kes oli mõelnud tuhkru
võtmise peale juba mitu aastat. „Ma
ei oskagi öelda, millest selline soov
tekkis. Võimalik, et ta jäi mulle
mõnest videost silma. Igal juhul tundus ta olevat hästi huvitav loom, selline, kes lausa pakatab positiivsest
energiast. Ja täpselt nii see ongi,”
kinnitab tuhkru omanik. Vaid mõni
kuu hiljem sai peretütar Mariella
endale sünnipäevaks siiami kassi
ja peagi võeti tema õele, Marlenile,
seltsiliseks chihuahua tõugu koerakutsikas. Võib vaid ette kujutada,
millise lustiga Kallaste pere loomalasteaia kasvandikud veel hiljaaegu
mööda maja ringi kihutasid.
„See oli pöörane trall ja
tagaajamine, mis käis
üle mööbli ja diivanile istunud inimeste. Kõik loomad
ajasid üksteist taga
ja põrandal veeres pidevalt tuhkrust ja kassist moodustunud karvakera. Nüüd on nad
juba vanemad ja veidi
rahulikumad,” muigab pereema, kes söandas alles hiljuti välja vahetada
mänguhoogu sattunud kassi küünte
all purukskärisenud kardinad. Seda
mainib ta aga vaid möödaminnes,
sest kõige tähtsam on loomapidamise emotsionaalne pool: „Nad rõõ56

mustavad meid tohutult. Televiisorit ei oleks meile üldse vaja. Piisab
vaid diivanile istuda ja vaadata, mis
nalja nad kolmekesi teevad,” muigab
Elina.

TUHKRU TALTSUTAMINE
Huvitava karvastiku tõttu – tuhkru
karvad on juurelt heledad, kuid otstest peaaegu süsimustad – pandi esimese lemmikuna saabunud tuhkrule
nimeks Eclipse (varjutus, ingl k) ja
hämmastaval kombel kalpsab ta oma
nime kuuldes kohe kohale. Et sellise idüllini jõuda, tuli tervel perel
aga kõvasti kannatust varuda. „Kui
ma ta ostsin, oli ta kaheksa kuud
vana ja suurema osa oma elust poepuuris istunud. Ta kartis inimesi ja
kui ma puurist lahti lasksin, siis kargas ta enesekaitseks meile pidevalt
kallale. Välja tuli teda aga iga päev
lasta, et ta meie lõhnadega ära harjuks, nii et me kõik käisime sel ajal
toas ringi kinnastes ja pika säärega
saabastes ning lapsed eelistasid üldse
olla pigem oma toas või ronida köögilauale. Me saime kõik vähemalt
korra kõvasti hammustada, nii et
sa kohe tunned, kuidas luu tuhkru
hammaste all krigiseb. Kõik see kestis kokku ligemale poolteist kuud, nii
et ma hakkasin juba tõsiselt muretsema, kaua me suudame niimoodi
elada. Aga ma sisendasin endale,
et ma ei anna alla, et ma pean ta
ära kodustama. Ja siin me siis nüüd
oleme,” sõnab Elina rahulolevalt ja
silitab oma süles sagivat taltsutatud tõhku. „Eks ta võõraid ikka aeg-
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ajalt naksab, aga mitte mind – mina
olen tema jaoks kõige tähtsam inimene, kelle kätt käiakse lausa limpsimas,” muigab ta. Kodustatud tuhkruga on Elina sõnul lausa lust koos
elada, sest koera – ja isegi kassiga
– võrreldes vajab ta märksa väiksemat hoolt. „Suurema osa ööpäevast
ta lihtsalt magab oma puuris ja need
paar tundi, mis ta ärkvel on, on ta
alati väga heas tujus. Kui ma ta puurist välja lasen, siis alguses ta lihtsalt hüppab suurest rõõmust üles-alla
nagu pall.”

OMAVAHELINE KLAPP
Kui inimeste ja tuhkru vaheliste
suhete selginemiseks kulus nädalaid, moodustus Tobiaseks ristitud
kassist ja hellitavalt Eklipsuks hüütavast tõhust lustlik tandem vaid
mõne päevaga. „Kui me nad kokku
lasksime, siis alguses kass veidi sisises, aga Eklipsu oli väga sõbralik ja
uudishimulik, ja ei läinud kaua, kui
nad üheskoos elutoas ringi tormasid,” jutustab Elina. Märksa ettevaatlikuma hoiaku võttis tuhkru suhtes
Carameli nime saanud koerakutsikas.
„Meie loomade vaheline ühenduslüli
on kass. Kui kass on kohal, mahuvad
kõik elutuppa. Kui kassi ei ole, peab
koer paremaks eemale minna. Kassiga saavad kõik hästi läbi. Tuhkur
käib hellushetkedel teda lakkumas,
kass omakorda lakub koera ja magab
mõnikord koera kaisus. Ja vähemalt
korra olen ma näinud kassi ka tuhkruga kõrvuti magamas,” jutustab ta.
Nii sõltub see just kassist, kas Kal-

vabalt jooksmisega on lõpp.” Nüüd
on tuhkrul nagu koeralgi jalutuskäikudel rihm ümber, ja huvitav küll –
kass kõnnib teistega alati kaasa.

laste pere elutoas vallandub hommikul metsik tagaajamismäng või peavad koer ja tuhkur kumbki ise endale
tegevust otsima. „Kui kass on öö otsa
kodust ära olnud, ei lähe ta mängukutsega kaasa,” selgitab Elina ja murrab seejärel veelgi rohkem müüti
kasside ja koerte pidevast vaenutsemisest. „Kui Caramel alles kutsikas oli, pidas Tobias teda vist oma
pojaks, ja püüdis õpetada teda hiiri
püüdma. Ta tõi talle põldudelt alguses surnud ja seejärel üha elavamaid hiiri, keda me siis poole ööni
mööda elutuba taga ajasime. Ja vas-

tupidi, kui kass on oma ringkäikudel, tunneb koer temast nähtavalt
puudust ja hakkab kohe kiunuma,
kui kuuleb, et kass mõne akna taga
sisselaskmist nõuab.” Ka jalutamas
käiakse Kallaste peres kõigi loomadega üheskoos. „Veel hiljuti käis tuhkur nii nagu kasski, üksinda õues
jalutamas. Ta nuuskis õues ringi ja
tuli kutsumise peale uuesti tuppa.
Aga ta hakkas vabadust kuritarvitama, läks üha kaugemale ega tulnud enam ise tagasi. Kui ma ta juba
teist korda küla teises otsas elavate
naabrite käest kätte sain, oli selge, et

TOIMEKAD „TÖÖVARJUD”
Kui kass on kodus ja tuhkur puurist
välja päästetud, peavad kõik kolm
hoolega silmas, mis Kallaste maja
inimestel parajasti teoksil on. „Kui
olen üksinda kodus, siis peavad nad
kõik kogu aeg mind ümbritseva ruutmeetri sisse mahtuma. Kui istun,
sebivad nad minu ümber. Kui lähen
teisele korrusele, jookseb kogu seltskond minuga kaasa. Kui hakkan näiteks pesu masinasse panema, tassib koer pesuhunnikust riideid laiali,
tuhkur püherdab riietes ja püüab
nende alla pugeda ning kass pikutab lihtsalt sealsamas ja hoiab kõigel silma peal,” kirjeldab Elina. Küsimuse peale, kas tal on kavas oma
loomaparki veelgi suurendada, vangutab ta mõtlikult pead. „Minu piir
on nüüd kindlasti täis. Aga olemasolev kooslus on üle ootuste lahe. Ja
tuhkrupidajale on mitme lemmiku
pidamine täielik õnnistus. Tuhkur
on väga mänguhimuline ja kui tal
igav hakkab, võib ta hakata lollusi
tegema – pugema sinna, kuhu pole
vaja, ajama asju ümber. Koer ja kass
suudavad tema jooksuvajaduse täielikult maandada. Muidugi kaasneb iga
looma võtmisega suur vastutus, aga
see ei tähenda, et iga uue loomaga
kasvab kohe ka nende eest kantav
hool. Meil on see isegi vähenenud,
sest loomad tegelevad üksteisega
ise,” nendib Elina. Sellest, kuidas
loomad ise mitmekesi elamisse suhtuvad, annavad ilmselt kõige paremini märku lustlikud mänguringid
Kallaste maja avaras elutoas.
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RAAMATUROTT

EESTI KIVIDEL KASVAVAD
SUURSAMBLIKUD

ÕHUSAASTE KÄSIRAAMAT

Tiina Randlane, Andres Saag, Ljudmilla
Martin, Liis Marmor
Tartu Ülikooli kirjastus, 2015
Määraja eesti, inglise ja vene keeles.
304 lk
Välimiku poolest
nagu kaksisvend aastal 2011 ilmunud raamatule „Eesti puudel
kasvavad suursamblikud“, mis tutvustas
120 liiki. Kivisamblikke on raamatusse
valitud 108 liiki. Leidub üksjagu liike,
kes mahuvad mõlemasse määrajasse.
Näiteks vist kõige enim tuntud meie samblikest – harilik seinakorp (Xahthoria parientina), kes kasvab ühtmoodi meelsasti nii
puukoorel kui ka betoonil.
Raamaturoti meelest on mõlemad raamatud koostatud huvitavalt, kujundatud
täitsa kenasti ja lausa kutsuvad liike määrama. Tõsi, ilma kemikaalideta (värvusreaktsioon) kõiki eristada ei saa. Vaja läheb
ka karu kannatust, aga kes kannatab, see
kaua elab ja saab seejuures tuttavaks erakordselt veetleva organismiderühmaga.
Kivi on konkreetne substraat ja annab
entusiastlikule uurijale kindlad piirid samblikuliikide otsimiseks. Lihhenoloogiline
ukerdamine rannakividel ja rändrahnudel
on ju puhas teadusromantika.
Kes tahab samblikke lähemaks uurimiseks koju kaasa võtta, peaks välitöödele
kaasa võtma ka vasara ja meisli proovitükkide lahtilöömiseks. Neid atribuute võiks vaja
olla näiteks säravate kuldsamblike kaasakangutamiseks. Ettevaatust aga, et raiumise juures kivikild silma ei kargaks – ja ilma mõjuva
põhjuseta pole ka kivi lõhkuda vaja.
Enim kivil kasvavaid liike esitab raamat
perekonnast kilpsamblik (Peltigera), tervelt 12. Arvukad on ka perekonnad kõrvsamblik, limasamblik. Üsna haruldane
roosasamblik (Dibaeis baeomyces) toob
raamaturotile aga lausa kananaha ihule –
positiivses mõttes. Kui huvitav oleks seda
kuskilt Kagu-Eestist ise leida.
Lõpuks üks keeletoimetuslik märkus.
Pealkirjas seisab: „Eesti kividel kasvavad
…” Kui aga soomlane toob meile laevaga
Soome kivi, poetab Tallinna randa maha ja
sellel hakkab samblik kasvama?
Võib-olla oleks parem „Eestis kividel
kasvavad ...”
Muuseas, eelmisel aastal ilmus meil ka
„Eesti kojaga maismaatigude määraja”.
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Toimetaja Veljo Kimmel
Eesti Maaülikool, 2015
126 lk
Pealkiri tekitab kohe kiusatuse küsida, kas
tegu on õhusaastaja käsiraamatuga? Siiski
mitte – raamatu
autorid (neid on
üheksa, sealhulgas kaheksa
teaduste doktorit ja üks doktorant) lähtuvad
selgelt keskkonnahoidlikelt positsioonidelt. Tegu on väga vajaliku raamatuga, mis
võinuks olla veel hulga parem, kui toimetaja (Ajakirjade Kirjastus AS) võtnuks teadlaste tekstide lihvimise, loetavamaks, arusaadavamaks muutmise tõsisemalt ette.
Näiteks, kuidas teie tõlgendaksite lauset
raamatu kokkuvõttest, mis kõlab järgmiselt: „Eestis on ühistegevustega saavutatud üle 600 inimese enneaegne surm aastas õhusaastest tingituna”. Aga sirvige
seda teost ise …
Ja olgu öeldud, et on mida sirvida.
Parem pealkiri olnuks: „Õhusaaste: probleem ja lahendused“.
Raamatu peatükid on: „Atmosfääri ehitus, koostis, olulisus”, „Õhusaastest tingitud keskkonnaprobleemid”, „Õhusaaste
teke, levik ning modelleerimine”, „Õhusaaste mõõtmine”, „Õhusaaste leevendamise teed”. Kauaaegse ja entusiastliku
maaülikooli õppejõu Veljo Kimmeli kaasautorid on näiteks Marko Kaasik Tartu Ülikoolist, keda teame pikaajaliste ilmastikuprognooside tunnustatud väljanuputajana.
Manfred Noe kuulub akadeemik Ülo
Niinemetsa töörühma, tema põhitöö on
uurida gaasivahetust ökosüsteemide
kohal – seda teeb ta Järvseljale rajatud
võimsa seiremasti abil. Eduard Tamm
(sündinud 1935) töötas aastakümneid
Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudis, juhtides atmosfääri aerosoolide uurimist. Jne, jne.
Õhusaaste pole mitte mingi kauge
raketiteadus, vaid see puudutab
absoluutselt igaüht. Kõik me saame oma
valikutega Maa atmosfääri paremini
hoida. Huvitav on lugeda probleemi
teadvustamise ajaloost. Alates vanadest
roomlastest, kes juba esimesel sajandil
pärast Kristust asusid umbseks muutunud
suurlinnast elama randadesse ja inglise
kuningast (Edward I), kes keelas Inglismaa
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kaminates teatud tüüpi söe põletamise.
Kuni Kyoto protokollini (1997), mis paneb
riikidele kohustusi, et vältida kliima
soojenemist.
Enamik eestlasi pole kunagi käinud Pekingis või mõne teise suurlinna sudus. Oleme harjunud sisse hingama metsa ja mere hõngu, ometi on
ka meil oma igapäevased õhusaaste
probleemid. Näiteks – kuidas veel puhtamaks saada linnaõhk (liiklustiheduse
ja naastrehvide küsimused; milliseid
ained kasutada jäätõrjel jne) või kuidas
veelgi vähendada tööstussaastet (lubade
süsteemi karmistamine). Meie õhuookean läheb üha rohkem ja rohkem igaühele korda.
Mall Hiiemäe

VIRUMAA VANAD VAIMUJUTUD
Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahvaluule Arhiiv
Rakvere–Tartu,
2015
300 lk
„Libahundid, koerakoonlased, katkuvaimud on
unustusse jäänud või püsivad
veel mälus seoses suguvõsapärimusega
ja kohtadega
maastikul, aga surnuvaimud
ja kodukäijad tegutsevad edasi. Kahjuks
sain neist praegusel ajal nii hästi tuntud
üleloomulikest olenditest vaid väheseid
lugusid raamatusse sisse võtta, muidu
oleks sellest saanud lausa kummituste
raamat.” kirjutab raamatu koostaja oma
„kirjas lugejale”.
Folklorist Mall Hiiemäe ajakirjalugudest ja raamatutest leiab alati huvipakkuvat ka loodusesõbrale, koduloohuvilisele.
Muraka raba servas Roostojal
metsavahi tütrena üles kasvanud
Mall on lapsest saati loodusega sina
peal olnud ja ümbrust tähele pannud.
Näiteks leidub kogumikus salkkond
nii ja teisiti loodusega seonduvaid
lugusid tuulispaskadest, libahuntidest,
vetevaimudest. Ka tooneseppadest.
Toonesepp on teatavasti mardikas
sugukonnast Anobiidae, kes on spetsialiseerunud puidu kahjustamisele ja keda
iseloomustab tiksuv hääl. Sõnatüvi toonituona märgib aga surma, manalat.
„Sie tõuk vai mis elukas sie on, mis
seina vahel tiksub nagu tasku-uur, sie
on tuanesepp. Kui tiksus, siis üaldi, et

tuanesepp taub ja tuone taub. Sie tähändas ävimist. Ävimine õli sie, kui kiegi sealt
majast läks kaugele vai läks sõtta vai suri.
Tuane akkas alati taguma enne ävimist.”
Nõnda on kõnelenud Salme Mets Jõhvi
kihelkonnast Kohtla vallast 1950. aasta
paiku.
Toonesepad on Vikipeedia andmeil
Eesti kõige levinumad puidukahjurid.
Epp Moks, Jaanus Remm, Oliver Kalda,
Harri Valdmann

EESTI IMETAJAD
Sarjas „Roheline Eesti”
Varrak, 2015
278 lk
Aastal 2011 ilmus
Varrakult „Põhjamaade imetajad”,
mitte fotode, vaid
joonistustega loomaliikide kohta.
Väga vahva raamat, mille eesti
oludele kohandas
Uudo Timm.
Nüüd on siis
võimalus samu liike
ka fotode pealt vaadata – ja raamat on
taas vahva. Kaanel kargavad kaks rebasekutsikat, nõnda et väikesed tüdrukud haaravad selle teose lennult ja võivad tundideks uudistama jääda elukaid ja nende
levikukaarte.
Vastsest raamatust leiame ka uustulnuka šaakali, kes Eestis esmakordselt
tabati 2013. aastal ja kes olevat endast
veelgi siin ja seal märku andnud.
Raamatus leiduva Eesti imetajate süstemaatilise nimestiku põhjal on meil 70
imetajat. Nimekirja ja ühtlasi raamatu
suleb narvallaste sugukonda kuuluv valgevaal, kes on Läänemerre eksikülalisena
sattunud.

Ain Vellak,
Andres Tõnissson

EESTI KOOPAD
Sarjast „Roheline
Eesti”
Varrak, 2015
224 lk
Aasta 1989 ja varakevad. Koos paari hea
kaaslasega ronisin
Aruküla koobastesse. Liikuda sai vaid neljakäpukil, aga põnev oli. Esimese kursuse
geoloogiatudengina tundus mulle, et avastamist ootav maailm algab koobaste ja
mägedega.
Karst ja koopad käivad teadagi
käsikäes, nii saigi esimeseks kursusetööks karst ja karstivormid. Koopauurijat minust ei saanud, ei tea, kas oli põhjuseks Eesti väikesed koopad või muu.
Kas uue generatsiooni koopauurijate
kasvamisele loob soodsa pinnase värskelt ilmunud „Eestimaa koopad”? Autoritele tundub, et koopad on pigem hääbuv
loodusnähtus. Inimesed enam koopaid
ei uurista, seega inimtekkelisi koopaid
juurde ei lisandu ja looduslike koobaste
puhul on valdavaks kahanemine (sissevarisemine). Aeg-ajalt tekib meil täiesti uusi
koopaid, ka selles raamatus kirjeldatakse
2006. aastal Vaabinas avastatud koobast.
Raamatut lugema asudes mõtisklen, kas
mõni koolilaps jätab arvuti ja läheb pärast
raamatu lugemist oma kodukoha koopaid
avastama. Teos köidab igatahes pilku, sõrmede vahelt lehti kiiresti läbilastes tahaks
kohe mõnda pilti lähemalt uurida.
Sissejuhatuseks paar parajat probleemi:
mis on koobas ja kuidas koopaid ülevaate
saamiseks rühmitada? Koopa definitsioon
on lk 14 ilusasti kirja pandud, autorid käsitlevad koobastena aga ka huvitavamaid maaaluseid tühimikke, mille pikkus ja muu ei
vasta koopa definitsioonile.
Paras pähkel on ka koobaste

rühmitamine. Autorite vägagi loogiline
valik: Põhja-Eesti koopad ja Lõuna-Eesti
koopad, lisaks veel põnev peatükk:
hävinud koopad. Üpris keeruline oleks
raamatut kasutada ilma eelteadmisteta
juhul, kui rühmitatud oleks muu kriteeriumi järgi.
Enne koopakirjeldusi saame teadmisi koobaste tekkeprotsessidest,
uurimise ajaloost, mõõdistamisest ja
koopaelustikust.
Kooparaamat on pildirohke, lisatud on
võrdluseks vanu pilte. Tekst on huvitav, jutu
sees legende ja muistendeid. Tsiteeritud on
nii teenekat koopauurijat Ülo Heinsalut kui
ka looduseuurijat Gustav Vilbastet. Mõne
koopa kohta on olemas ka plaan.
Autorid ei vaeva lugejat keerulise teadustekstiga, lühidalt nimetakse kivimeid,
milles koobas asub. Näiteks „Huvipakkuv on
(Virulase) koopa viimane kamber … Kambri
keskel asetseb paekivist laud ning sellel väidetakse olevat külalisteraamat.”
Lõuna-Eesti koopaid (neid on ka rohkem) on rohkem uuritud, tundub, et ka
autoritele on need südamelähedasemad.
Lõuna-Eesti koobastest moodustavad suure
osa Ahja ja Võhandu koopad. Raamatu pikimad peatükid on Piusa koobastikust ja
Helme koopast, mis on tuntumad ja muljetavaldavamad koopad Lõuna-Eestis.
Päris põnev oleks üks paadimatk
mööda Ahja jõge koos koobaste uurimisega. Lootsin viimaste lehekülgedeni leida
kaarti (kas või kaane siseküljel), kus oleks
koobaste asukoht Eesti kaardile paigutatud.
Ilmselt ei ole autorid pidanud internetiilmas
enam paberkaarti vajalikuks.
Sestap tuleb enne teeleasumist huvipakkuvate koobaste koordinaadid välja
otsida ja muidugi tuleb läbi lugeda ka viimane peatükk „Koobaste kaitse”.
Kristel Kirsimäe,
geoloog, Eesti Maaülikooli
põllumajandus- ja keskkonnainstituut
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KÖÖGIFÜÜSIKA

ÜHETIIVULINE LENDUR
AARE BAUMER, AUTORI FOTOD

Minu lapsepõlvemälestustes
on koht ühele aiale õisi täis
õunapuude, majataguse
heinamaalapi ja vahtrapuudega.
Need vahtrad olid juba siis suured,
kui minust sai uurimishimuline
poiss. Nüüd on nad veel
suuremad, kui oskan seletada,
kuidas vahtraseemned lennates
nii kena tuule alla saavad.
Palavatel suvepäevadel oli mõnus
seista tiheda lehestikuga puu all ja
jälgida lindude ja putukate askeldamist. Jäme tüvi harunes tugevateks,
inimest kandvateks oksteks, need
omakorda peenemaks ja siis veel
peenemaks …, ühesõnaga, lubasin
vanaemale, et väga kõrgele ja peenikese oksa peale ma ei astu ega roni.
Aga siis jõudis kätte sügis, lehed
koltusid ja kaotasid oma tumerohelise värvi. Samaaegselt vihmade saabumisega lõid vahtrad lõkendama
punase, kollase ja rohelise segus.
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Õues oli jäänud teha veel üks
töö, mis tõsi küll, mulle erilist vaimustust ei tekitanud: mahalangenud lehtede riisumine ja koristamine. Ühel külmal vaiksel laupäeval võtsingi kätte reha ja asusin
tegutsema. Kuid puude otsa oli jäänud veel midagi. Need olid vahtraseemned koos oma suurepärase
lennumasinaga! Tuhanded ja tuhanded looduse kujundatud monopropellerid ootasid tugevat tuult, et
alustada oma rännakut edasi, aina
edasi.
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VÄIKE TÄIUSLIK LENNUMASIN
Võta kätte üks vahtraseeme ja vaata
seda lähemalt! Oleme harjunud, et
lennumasinal on kaks tiiba, saba ja
mootor. Vahtraseemnel on need kõik
olemas, tuleb üksnes üles leida.
Tema mootoriks on seemne raskem ots. Oksast vabanedes hakkab
see allapoole kukkuma ja nüüd tulevad mängu tiivad ja saba. Korralikuks lendamiseks kõlbab ka üks tiib,
kui see horisontaalselt pöörlema
panna. Nii tekib ümber seemne suhteliselt ühtlane ja lame kettakuju-

Nuputa!
URMAS TA
RTES

1. Millises Eesti alevis elab
lendorav?
2. Mitmel perel Eestis
on olemas oma aed?
3. Kes on pildil?
Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra
eelmine number.
Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga:
toimetus@loodusesober.ee

line aerodünaamiliselt kasutatav ala.
Pöörlemine toimub ümber tasakaalupunkti, millest ühel pool on lühike
ja raske seemnepesa, teisel pool aga
pikem, õhem ja suure pindalaga tiib.
See kõik on piisav ohutuks maandumiseks, kuid mitte lendamiseks
pikemate vahemaade taha. Aga
midagi on siin veel! Pärast tõsist
uurimistööd maailma eri laboratooriumides sai selgeks, et vahtraseemnetel on veel üks nipp, kuidas suurendada ülespoole suunatud jõudu.
Nende tiiva paksema serva kohale
tekib kiirelt pöörlev õhukeeris. Seal
on õhurõhk madalam ja nii liigub
õhk altpoolt ülespoole, haarates
kaasa tiiba ja tekitades lisatõstejõu.
Eks ole ju imelik?
Üks tiib pöörleb ümber lennumasina, loob mulje, et meil on tiivad, ja
mis veel imelikum, tekitab silmale
nähtamatu tõstejõu, mille abil lendamine toimubki.
Sellise monokopteri aknast välja
vaadates ilusat sügisest Eestimaad
küll näha ei ole.
Võite ise veenduda: https://www.youtube.
com/watch?v=sbuGCgc-JCM

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

Põimukuu/sügiskuu õiged vastused
1. Võib julgelt öelda, et metssiga on pärast jääaega jõudnud
Eestisse rohkem kui viiel korral, olles vahepeal jälle siit
kadunud või väikesearvuliselt esindatud. Ent keegi tema
tulemiste-minemiste kordade päris täpset arvu ei tea.
2. Rahvusmaastikke valiti Soomes 1992. aastal Soome riigi
75. aastapäeva auks.
3. Kasetriibik on väga väike loomake. Kehapikkuseks
annavad teatmeteosed 6–8 sentimeetrit, ent pihku võttes
tundub, et nad on veel tillemad.

ÕNN NAERATAS SIIM KILKILE.
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VEREKUU,
SOOJAD ÖÖD JA
ESIMESED HALLAD
JÜRI KAMENIK

PÕIMUKUUS SAABUS SUVI
Külma suve lõpuks toimuski kauaoodatud pööre suvesse: lõputu kevad
asendus soojade ilmadega ja sai nautida kuumustki.
Muutuse põhjuseks oli tsüklonite asendumine antitsüklonitega ehk
kõrgrõhkkondadega, mis surus jugavoolu lõpuks polaarjoone lähedale ehk
Skandinaavia põhjaossa, võimaldades suvel jõuda Läänemere piirkonda.
Just jugavoolu asendist sõltub, kas ilm
on aastaajale kohane või ei – korraliku
talve jaoks peab jugavool jääma lõuna
poole, suve jaoks aga põhja poole.
Kuna jugavool püsis põimukuuni otse
Eesti kohal, siis jätkus tsüklonite voog,
mis tõi jaheda ja tuulise ilmastiku.
Kuigi põimukuus oli valdavalt
suviselt soe, jäi äikest väga väheks.
Suurem äikesepuhang oli 8.08 Viljandi- ja Tartumaa kohal ning 12.08
Ida-Eestis. Viimatinimetatu tõi lisaks
rämedale äikesele ka pea rekordilise
hiidrahe: mõnel pool Tartu- ja Viljandimaal ulatus raheterade läbimõõt
enam kui 7 sentimeetrini. Raheraju
purustas mõnel pool põllud, auto- ja
kasvuhooneklaasid.
62

Edaspidised ilmad oli antitsüklonite mõjul jätkuvalt soojad ja päris
kuumaks läks uuesti 25.–26.08,
kui temperatuur tõusis kuni 29 °C.
Kuu lõpus toimus tsüklonite läbimurre – läks tunduvalt jahedamaks
ja sajusemaks.

SÜGISKUUL NÄGI TORNAADOT
JA KUUVARJUTUST
Muutlik ilm tsüklonitega kestis 9.
sügiskuuni. Seoses külma õhu sissetungiga oli 7.09. väga äkiliste ja heitlike ilmaoludega, Sõmerus tekkis isegi
tornaado, mis asulat veidi laastas.
Seejärel taastus antitsüklonite toel
rahulik ja kuiv ilm.
Suvine, kuni 24kraadine leitsak üllatas 17. sügiskuul ning lõppes
juba järgmisel päeval äikesega. Öö oli
palav: minimaalne õhutemperatuur
15...20 °C. Uuesti saabus suvine leitsak 24. sügiskuul. Venemaal ulatus
kuni 30kraadine kuumus 60. laiuskraadini ehk Eestist isegi põhja poole
ja see kestis seal mitu päeva, taandudes lõpuks ühes kuuma antitsükloniga Venemaa keskoblastite kohale.
Seega puudutas Eestit erakordse kuu-
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Ilmakaardil on näha Venemaa
kuumalaine 25. sügiskuul, mis
ulatus täpselt Eestini ja Venemaal
60. põhjalaiuseni, allikas: FMI
(http://ilmatieteenlaitos.fi/
euroopan-saakartta).

malaine äärmine lääneserv.
Paraku jäi just verekuu jälgimise
ajale õhumassivahetus, mil sügiskuu
viimasel nädalal ilm märgatavalt jahenes, nii et pilves ilma tõttu paljudes
kohtades kuuvarjutust vaadelda ei
saanud.
30. sügiskuu öö tõi sügise esimese
tugeva hallaöö, kuid päeval sunniti
pakaseline õhumass taganema lõuna
poole.

TARMO MIKUSSAAR

AJA LUGU

28. sügiskuu varahommikul
punetas taevas „verekuu”
ehk võis vaadelda täielikku
kuuvarjutust. Järvamaa.

PRIIT TAMMJÄRV

URMAS KÄRDI

Metskitserahvas sai sellel suvel tugeva järelkasvu.
Tublimad kitseemandad ei aja suureks sirgunud tallesid ka
veel sügisel endast eemale.
MATS KANGUR

Pulmalauast tõusnud pull.

HEITI SILLASOO

SILJA PAAVLE

SIGNE KARULAAS

Sügiskuu esimeses pooles oli Matsalu kandis näha juba suurt sookurerännet.

8.08. äike Tartu kohal.

Jahedamapoolne suvi säästis
rannaliivas tärganud tomatitaime
ja põimukuu lõpus oli õite vahelt
märgata ka esimesi vilju. Rohuneeme.

12. põimukuu rahe Kärknas
Tartumaal.
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TARMO MIKUSSAAR

VAATA IMET
Tõenäoliselt näevad
ornitoloogid,
loodusfotograafid ja
filmitegijad varjes
istudes paljugi sellist,
mida teised ei märka.
Jäälinnu räppetombu
väljutamine on üks
neist tegevustest,
mida on raske
tavaoludes näha, kuna
vältab vaid mõned
sekundid. Selliselt
lahkub kehast
seedimata kalaluude
komplekt.
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INGMAR MUUSIKUS

Sügisesed triibud.
Kevadised põrsad
peaksid sügiseks
olema juba suured
loomad ja ammugi
mitte enam
triibulised. Need paar
päeva enne sügise
algust Matsalus
pildile jäänud sead on
ilmavalgust näinud
keset suve. Vahel
võib juhtuda, et emis
saab samal aastal
veel teise pesakonna
järglasi, kui esimesed
on hukka saanud.
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Looduses liikujale
Ükskõik, kas käid looduses kergematel retkedel
või liigud oludes, kus rada pole võimalik valida.
Kindel on, et kui oled varustusele mõelnud,
on Sul ühtviisi mugav.

Viking Hunter GTX

Vastupidavad saapad jahiks ja
looduses töötamiseks
- Paksust 2,2-2,4 mm nahast pealis
- Sügava mustriga kautšukist UGC® tald
- Vormitud ISOFIX kattega EVA sisetald
- Veekindel ja hingav GORE-TEX® vooder

La Sportiva Colbricon GTX

Mugavad matkasaapad radadele ja
väljaspoole radu

Viking Force

Kerged ja vastupidavad
kummikud

- Seemisnahast ja tugevast tekstiilist pealis
- Tehtud naturaalsest kautšukist,
- Veekindel ja hingav GORE-TEX® vooder
mis on elastne iga ilmaga
- Hüppeliigeseid hoidev 3D flex süsteem
- Sügava mustriga UGC® kummitald
- Põrutusi neelav ja hästi haakuv Vibram® tald - Stabiilne külgedelt kõrgem PU
65 vahetald

Kas sul on loodusajakiri tellitud
ja puukborrelioos kontrollitud?
Telli ajavahemikus 21.09–31.10 ajakiri Eesti Loodus, Horisont,
või Eesti Mets aastaks ja võid saada tasuta võimaluse kiirtestida,
kas suvine looduses liikumine ja puukidega kohtumine
pole kaasa toonud puukborrelioosi nakatumist.
Loosime igal nädalal välja 4 kiirtesti. Võitjate nimed ja täpsemad
kampaaniatingimused avaldame kodulehel.
Telli www.loodusajakiri.ee või tel 610 4105
Puukborrelioosi koduse kiirtesti kasutamine
on lihtne ja mugav. Test tuvastab puukborrelioosi nakatumise alates 2–4 nädala
möödumisel oletatavast puugihammustusest.
10 minutiga on usaldusväärne vastus käes!

Naudi hingerahu ning huvitavat lugemist loodusest ja teadusest!

