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õsavillemit kaadrisse saada
pole lihtne ega tema tegevusjälgi avastada. Selleks peab
metsas kondama, hulkuma, palju aega
varuma, et loomi märgata. Õnneks on
meie lugejate seas tõsiseid matkajaid,
kes hulkumiskunsti valdavad, sest
muidu poleks Loodusesõbra hundi
fotovõistlus õnnestunud. Aasta algul
seda välja hõigates kahtlesime tõsiselt,
kas pilte üldse tuleb. Meie eesmärk
polnud ju vanu pilte kokku korjata
tuntud fotograafidelt, vaid otsida uusi
ja ärgitada jäädvustama ka veetluseta
tegevusjälgi. Ent selliseid pilte on vaja
ja vastava hoiakuga neid žürii ka hindab. Kõik läks üle ootuste hästi, fotodel
näeb sammuridu, murdmispaiku, hunti
ennast – kõike soega seonduvat.
Ka hundilugusid on tulnud Loodusesõbra postkasti mitmeid, oleme ajakirja
veergudel aasta jooksul saanud lugeda
kohtumistest kriimudega, nii laste kui
ka vanade kogemustest. Muist avaldamata jutte on ülal meie kodulehel ja
sinna need jäävad kauaks, et julgustada
teisigi metsas kondama. Parimate
lugude autorid ei jää märkimata.
Ootame kõiki osavõtjaid ja kõiki lugejaid 15. jõulukuul Estonia kontserdisaalis Looduse Omnibussi korraldatud
hundiaasta pidulikule lõppsündmusele.
Lõpetuseks ühest juba tehtud teost:
koos jõulukuu ajakirjaga potsatas meie
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Küljendus
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Ajakiri ilmub Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel. 6 numbrit aastas.

tellijate postkasti „Looduse raamatukogu” sarja raamat „Roheliste rattaretked 25”. See on meie ajakirja tegu,
tehtud südamega. Varasemate retkede
teekondade taastamine nõudis pingutust, sest osadest polnud järel kaardipoegagi! Kaart on aga iga matkavarustuse süda, ilma nendeta oleks raamat
olnud mõeldamatu. Istusime hilisõhtutel korraldajatega atlaste taga ja kild
mälukillu haaval panime retked taas
kokku. Õnneks olid möödunud aegade
rajad vajutanud nii sügavad jooned
korraldajate mällu, et teekonnad said
kirja nagu uued. Loodame, et tulemus
annab mõnusa ülevaate roheliste
rattaretkede ajaloost ja vastab küsimusele, miks korraldajad seda retke üldse
teevad. Loodusesõber nende hulgas.

Autoriõigus MTÜ Loodusajakiri,
Loodusesõber, 2013

Kuude nimed Loodusesõbras
Jaanuar | Südakuu
Veebruar | Radokuu
Märts | Urbekuu
Aprill | Mahlakuu
Mai | Lehekuu
Juuni | Pärnakuu

Juuli | Heinakuu
August | Põimukuu
September | Sügiskuu
Oktoober | Porikuu
November | Kooljakuu
Detsember | Jõulukuu
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Jõulukuu ja südakuu looduses
Arne Ader
Autori fotod

Jõulukuine päike loob
talvemeeleolu läbi pilvede.
Õhukese pilveteki all näeme
sooje, paksemate pilvede all
külmi toone.

Nurmel on peatunud väike
kitsekari – sokk ees ja kolm
kitse tema taga. Südakuul
saab kitsedest-sokkudest sotti
nende „sabasid” vaadates:
emasloomadel asuvad need
seal, kus sabad ikka, sokkudel
on aga „sabad” kõhu all. Päris
sabasid me metskitsedel ei näe,
saba meenutavad nende pikad
heledad karvatutid.
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Pidulik ja karge okaspuu, meie kõigi lemmik on kuusk.
Kustas Põldmaa

Päike on tõusnud. Merikotkas istub männiladvas
ja ootab. Maas on loomakorjus, ent kotkastel pole
kombeks hommikusöögiga kiirustada. Esimesed
nokatäied on ronkade eesõigus – ja kaarnatel tuleb
ühtlasi tõestada, et raipele laskumine on ohutu.

Jõhvikad on
tähelepanuväärsed
hapu maitse ja väga
hea säilivuse poolest.
Need kaks on omavahel
seotud. Rohkem kui
kümne kuremarjades
leiduva happe seas
esineb muuhulgas
säilitusainena tuntud
bensoehape. Lisaks
sellele tekitavad kõik
happed üheskoos
mikroobivaenuliku
keskkonna: jõhvikamahla
pH 2,4 on võrreldav
sidrunimahla omaga.
Lühidalt öeldes –
jõulukuus pildistatud
jõhvikad oleks justkui
äsja küpsenud!
4 jõulukuu/südakuu 2013 loodusesõber
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Saarmad on tulnud jõelt. Kõhud on võldaseid ja konni täis ning
nüüd on aeg puhata. Lumes tiirutades valmib nende päevapesa,
kus lastakse mõnda aega leiba luusse.

Kas ka söötis põllud on kaunid? Vastuse leiab pildilt, kus näeme
leevikesi ja urvalindu seemneid nokkimas.
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Laysani sinikael-pardi omapärane söömistehnika, nn kärbsepüügisprint:
nokka kiirelt avades ja sulgedes jookseb lind rutuga läbi mudavälja kohal
tunglevate kärbsepilvede.

Teadlased panid kirja maailma
asendamatumad kaitsealad
Ajakirja Science äsjases numbris on
ilmunud teadusuuring selle kohta,
millised maailma kaitsealad on kõige
tähtsamad, et vältida imetaja-, linnuja kahepaikse liikide kadu. Kokkuvõttest leiab praktilisi juhiseid, kuidas
kaitsealadel saab tõhusamalt üleilmset
elurikkust alles hoida.
Asendamatuse selgitamisel põhineti
173 000 maismaakaitseala andmetele,

samuti hinnangutele, mis on leida
21 500 liigi kohta maailma looduskaitseliidu IUCNi punases raamatus.
Analüüs võrdles iga üksiku kaitseala
panust liikide pikaajalisse säilimisse.
73 piirkonda, mis hõlmavad 137
kaitseala 34 riigis, määratleti kui täiesti
asendamatud. Need piirkonnad on
koduks suuremale osale üle 600 linnu-,
kahepaikse- ja imetajaliigist, kellest

Eurooplased ei tarbi vajalikul
määral vitamiine ega mineraale
Ajakirjas British Journal of Nutrition
ilmunud artiklis on kokku võetud
kaheksas Euroopa riigis tehtud toitumisuuringu tulemused. Rahvusvahelise
eluteaduste instituudi (ILSI) teadlased
hindasid Belgias, Hispaanias, Hollandis, Poolas, Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis ja Ühendkuningriigis 17
põhilise mikrotoitaine tarbimist eri
vanuserühmades.
Leiti, et tavamenüüs pole nõutaval
hulgal rauda, kaltsiumi, tsinki ega
vitamiine B1 (tiamiin) , B2 (riboflaviin),
B6 (püridoksiin), D ja foolhapet. Seni
on Euroopa toidupoliitika keskendunud ennekõike ületoitumisele ning
mikrokomponendid on jäänud vajaliku
tähelepanuta. Uuring kinnitab, et eriti
suur on D-vitamiini vajak.
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Näiteks Hispaanias näitab kohaliku
toiduameti tehtud uuring, et enamiku
mikroelementide hulk hõlmab sealses
toidus vajalikust vähemalt 80%, kuid
hoopis napimaks jääb tsingi-, A- ja
D-vitamiini ja foolhappe ning viljakas
eas naistel ka rauakogus. Tänapäeva
hispaanlase toidukaart läheneb üha
enam lääneeuroopalikule ning kaugeneb vahemerepärasest. Siiski, oluline
erinevus on kala suurem osakaal Hispaania igapäevatoidus.
Põhiliselt on menüüs liiga vähe
juur- ja puuvilju ning neist valmistatud
toite, ka teravilju, mida eelistatakse
enamasti rafineeritult. Liiga palju
süüakse liha ja lihatooteid ning suure
naatriumi-, rasva- ja suhkrusisaldusega
toite.

pooled on globaalselt ohustatud.
Paljudel juhtudel kaitstakse neil aladel liike, keda mujal ei leidugi. Selline
on näiteks USA Hawaii saarte loodusreservaadis elav kriitiliselt ohustatud
endeemne laysani sinikael-part (Anas
laysanensis) ning 13 kahepaikseliiki,
kelle areaal piirdub Canaima rahvuspargiga Venezuelas.
Mitmed neist asendamatutest aladest kuuluvad ka UNESCO maailmapärandi paikade loendisse, näiteks Ecuadori kuulsad Galápagose saared, Peruu
Manú rahvuspark ja mullu sellesse
nimekirja arvatud India Lääne-Ghatid.
Paraku tervelt poolel sellest
pindalast, mida need asendamatud
alad katavad, ei ole maailmapärandi
tunnustust. Sellised on Tansaania
Udzungwa mägede rahvuspark, Kuuba
Ciénaga de Zapata rahvusvahelise
tähtsusega märgala ning koguni kõige
asendamatuks peetav Colombia Sierra
Nevada de Santa Marta rahvuspark.
Erinevalt mõnestki varasemast
uuringust polnud seekord fookuses
kaitsealade arvu suurendamine, vaid
see, kuidas parandada sageli ebapiisavat kaitsekorraldust juba tegutsevatel
kaitsealadel.
BirdLife / Loodusajakiri

SINC

James H. Breeden Jr / worldsrarestbirds.com

Sõnumeid mujalt

Hispaania Mercado toidupoe puuja aedviljalett.
Huvitava kokkusattumusena
lisagem, et porikuus algas rahvusvahelise koostöövõrgustiku VeggiEAT
neli aastat vältav projekt, mille siht
on edendada juurviljasöömist Itaalia,
Prantsusmaa, Taani ja Ühendkuningriigi kasvuealiste ja vanurite seas.
AlphaGalileo / Loodusajakiri
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Sõnumeid meilt

Toomas Jüriado

Tõnu Püssa: mürgised ained on
ohtlikud ka väikestes doosides

Keemik Tõnu Püssa on Eesti maaülikoolis töötanud alates 1996. aastast.
Eesti maaülikooli (EMÜ) professor
Tõnu Püssa sõnul on viimase aja teadusuuringute tulemuste põhjal leitud,
et lihasse ja ka teistesse toiduainetesse nende tootmise või töötlemise
käigus sattuvad teatud tüüpi mürgised
ained võivad pikaajalisel tarvitamisel
ebasoovitavalt füsioloogiliselt toimida
seniarvatust oluliselt madalamates
annustes.
„Tänapäeval on keemiliselt saastatud toiduga saadud ägedad mürgistused haruldased, toidutoksikoloogia

põhifookuses on üha enam pikaajalisel
manustamisel toimivad ained,” rääkis
professor Püssa. Tema sõnul võib
pikaajaline ehk krooniline toksiline
toime põhjustada vähktõbe, südameveresoonkonna, närvisüsteemi jt
kroonilisi haigusi või nende arengule
kaasa aidata.
Madala doosi hüpotees puudutab eelkõige aineid, mis toimivad
hormoonsüsteemi häirijatena ehk
hormoonide matkijatena. Klassikalise
monotoonse doos-mõju sõltuvuse

asemel võib tegemist olla koguni
mittemonotoonse U-kujulise kõveraga: kui tavapäraselt doosi alanemisel
nõrgeneb ka aine toksiline toime, siis
nende ainete korral hakkab teatud
doosist madalamale minnes toime
hoopis uuesti tugevnema. „Kõige enam
kahtlustatakse praegu ainet nimega
bisfenool A, mis on võimeline leostuma
toiduainetesse plastpakenditest, kuid
kahtluse all on ka teisi pakendimürke
ja inimtekkelisi keskkonnamürke,”
sõnas Püssa. Professori arvates tuleb
selliste ainete sisalduse maksimaalselt lubatud tasemed toidus ümber
hinnata. Euroopa toiduohutuse amet
(EFSA) on sellega bisfenool A näitel
juba algust teinud.
Püssa rõhutab veel, et väga paljudel
juhtudel ei toimi mürgina üldse mitte
see aine, mida mürgiseks loetakse
ja mida on võimalik sisse süüa või
hingata, vaid hoopis selle aine muundumise produkt, mis tekib organismis
ainevahetuse protsesside tulemusena.
Tänu EMÜ toiduhügieeni osakonna
labori keemilise analüüsi aparatuuri
arengule on nüüd võimalik palju täpsemalt uurida võõrainete ainevahetuse
produkte ja sellest ka toksikoloogilisi
järeldusi teha.
Professor Püssa esitles kooljakuu
alguses oma ingliskeelse raamatu „Toidutoksikoloogia põhimõtted” täiendatud väljaannet.
EMÜ/Loodusajakiri

11.–17. kooljakuuni toimus Eestis
energiasäästunädal. Rohkete ürituste
seas korraldati Tartu loodusmajas
energiasäästu propageerivate miniplakatite joonistamise võistlus.
Loodusmaja energiasäästukonverentsil anti üle auhinnad: igas kolmes
vanuseklassis üldvõitjale, samuti
kõige loovama ja kunstipärasema,
kõige sisukama ning kõige vaimukama
töö autorile. Võistlust toetanud keskkonnainvesteeringute keskus kasutab
paremaid plakateid oma šokolaadide
kujunduses.

Noorimatest, 1.–4. klassi õpilastest,
pälvis üldvõidu Kärt Põder, 5.–7. klassi
õpilastest Natali Mällo ja 8.–12. klassi
õpilastest Madis Reemann ning Taavi
Koppel. Energiasäästunädalal võis
kõiki võistlustöid vaadata loodusmaja
infopunktis, pärast pandi plakativalik
üles loodusmaja eri ruumidesse, et
kinnistada energiasäästlikke harjumusi. Plakativõistluse töid said vaadata
ka loodusmaja 60. sünnipäevapeo
külalised.
Loodusajakiri

Toomas Jüriado

Energiasäästunädal: miniplakatid
šokolaadi ümbrispabereile

Natali Mällo sai selle plakati eest
lausa kolm auhinda: peale oma
vanuseklassi parima ning kõige
loovama ja kunstipärasema töö
preemia ka näituse üldvõitja tiitli.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ess-soo suvine idüll.

Ess-soo pääses
turbakaevanduse käest
Keskkonnaamet keeldus porikuu
keskel andmast kaevandamisluba
OÜ-le Ketal Võru, mis tahtis kopa
maasse lüüa Võrumaa loodenurgas

asuvas Ess-soos. Sellega sai tänaseks
juba üheksa aastat kestnud ja kolm
kohtuvaidlust läbinud saaga märgilise
punkti. „Kuna Ess-soo on osa mitmete

Geenpeace’i aktivistid pisteti
Venemaal trellide taha
Rahvusvaheline keskkonnakaitseorganisatsioon Greenpeace tekitas üleilmse
skandaali, kui selle 30 aktivisti üritasid
tundliku keskkonnaga Arktikas naftapuurimise vastu protesteerides hõivata
18. sügiskuu päeval Vene rannikuvetes Petšora lahes asuvat Gazpromi
naftaplatvormi.
Sündmus on juba kuid maailma
meedias laineid löönud tänu sellele,
et Vene eriteenistuste mehed nabisid nugade välkudes kõik aktsioonis
osalenud aktivistid kinni, et nad siis
pikemalt mõtlemata trellide taha saata.
Samuti arestiti Greenpeace’i üheks
sümboliks olev laev Arctic Sunrise.
Esiotsa said aktivistid süüdistuse piraatluses, kuid hiljem siiski
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kvalifitseeriti süüdistus ümber huligaansust käsitleva paragrahvi alusel,
mis näeb ette kuni seitsmeaastast
vanglakaristust.
Ühes Greenpeace’iga kutsusid Vene
võime vahistatuid kohe vabastama nii
Venemaa presidendile Vladimir Putinile ühispöördumise saatnud üksteist
Nobeli rahupreemia laureaati kui ka
näiteks popstaar Madonna ja eksbiitel
Paul McCartney.
Peterburi kohus hakkas kooljakuus
enam kui kaks kuud kinni istunud
aktiviste üksteise järel kautsjoni vastu
vabastama. Üksnes austraallase Colin
Russelli vahi all viibimist pikendati järgmise aasta radokuu 24. päevani.
Ulvar Käärt

inimeste identiteedist, siis on pika
protsessi tagajärjel tulnud võit meie
kogukonna jaoks väga oluline. Nüüd
jäävad piirkonda alles looduskaitselised
väärtused, mida algselt kaevandamist
lubades arvessegi ei võetud,” rõõmustas
Rohelise Urvaste üks juhtidest Helina
Kärgenberg. „Loodan, et meie kogemusest saavad innustust ja jõudu ka teised
kogukonnad, kes sarnaste probleemidega kokku puutuvad.”
Keskkonnaameti eelkäija Võrumaa Keskkonnateenistus tegi esimese
otsuse Ess-soos kaevandamisloa
väljaandmiseks 2002. aastal. Kohalikud
elanikud said sellest teada alles kaks
aastat hiljem, koondusid seltsinguks
Roheline Urvaste ning vaidlustasid
kohtus loa andmise. Ehkki esimest
kohtuvaidlust ei võidetud, sai seltsing
vaidluse käigus kinnitust, et alal on
olulised loodusväärtused ning tegi
Urvaste vallale ettepaneku soo kaitse
alla võtta, mida kohalik võim ka tegi.
Ent selle vaidlustas omakorda kaevandamisfirma. Kohtuvaidluse tulemusel
leiti, et Urvaste vald toimis ala kaitse
alla võttes siiski õigesti, ning seetõttu
otsustas keskkonnaamet kaevandamisloa andmata jätta.
Ulvar Käärt

Scanpix

Viljar Kärgenberg

Sõnumeid meilt ja mujalt

Greenpeace’i aktivistid on
käinud Arctic Sunrise’iga ka
Eestis protestimas. 2006.
aasta sügisel sidusid aktivistid
end Paldiski sadamasse
randunud tankerlaeva Probo
Coala külge, mida seostati
Elevandiluurannikul kohalikele
tervisehädasid põhjustanud
ohtlike jäätmete veoga.
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Haruldaste
merikotkaste
arv aina
suureneb
Läti Looduse Fondi ja Eesti Ornitoloogiaühingu ühisprojektiga „Kotkad
riigipiire ei tunnista” võeti ühe liigina
luubi alla meie merikotkad. Projekti
käigus läbi vaadatud seireandmed
kinnitavad, et merikotkastel läheb
Eesti hästi.
Kotkaklubi mees Renno Nellise
sõnul on merikotkaste arvukus viimasel paarikümnel aastal stabiilselt
aina kasvanud, küündides viimaste
hinnangute järgi 220–250 paarini.
Hiljuti kinnitatud merikotkaste kaitse
tegevuskava seab aga sihiks, et liik
peab säilima Eestis vähemalt 300 paari
suuruse asurkonnana.
Nellis märkis, et arvestades merikotkaste juurdekasvu – igal aastal
sigineb meile juurde kümmekond

Mats Kangur

Sõnumeid meilt

uut kotkapaari – võib 300 paari
juba lähema viie aasta pärast meil
elutsedagi.
Kuna merikotkaste arvukus on
aina suurenenud, leitakse üha rohkem
nende pesi sealt, kus neid muidu pole
reeglina olnud, näiteks on linnud leidnud endale pesapuu mõne raiesmiku
või madalsoo ääres.

Merikotkast ohustavad endistviisi
erinevad keskkonnamürgid, sealhulgas pliihaavlite kasutamine, aga ka
sobivate pesapuude nappus, pesapaikade hävimine, pesitsusaegne häirimine, toitumisalade kvaliteedi langus,
hukkumine elektriliinides, teedel ja
tuuleparkides.
Ulvar Käärt

Kooljakuus toimunud üle-euroopalise
jäätmetekke vähendamise nädala raames korraldas keskkonnaamet konkursi
„Leidlik taaskasutusidee”. Originaalsete
vaimusünnitiste mõõduvõtmisele olid
oodatud mobiilifotod põnevatest ideedest, kuidas mõnda seisma jäänud asja
uuesti kasutusele võtta.
Üritusele kvalifitseerus üle Eesti
ühtekokku 222 tööd, millest asjatundlik žürii valis nii materjali taaskasutust,
põnevat ideed kui ka teostust arvestades välja võitja. Võrdsel hulgal hääli
kogusid Rain Rosia katkisest poekärust meisterdatud tugitool ja vanast
kitarrist tehtud riiul, Ragna Meeliste
keskküttetorude varjamiseks mõeldud
kudumid ning Pille Lätti Nõukogude
aegsest jalgadega televiisorist meisterdatud valgustatud raamatukapp. Viimatimainitu kohta märkis žürii, et tegu

Keskkonnaamet

Vanast telerist saab
ilusa kapi, kitarrist riiuli

Vanast telerist meisterdatud kapp.
on ühtmoodi nii visuaalselt efektse,
samas aga väga praktilise asjaga.
Harutatud lõngast tehtud kudumitega küttetorude koduseks muutmist
peeti samuti väga omapäraseks ja
stiilseks lahenduseks.
Sotsiaalvõrgustikus Facebook
korraldatud hääletusel osutus rahva

lemmikuks aga meeste moestläinud
lipsudest Kristi Tederi kokku õmmeldud kleit.
Kõiki konkursitöid on huvilistel võimalik näha keskkonnaameti Facebooki
lehel.
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Aimar Rakko

Sõnumeid meilt

Kui leiad punase plastmärgiga tuura, saada andmed. Teatajat ootab
rahaline preemia!

Kalateadlased hakkasid
kadunud tuurasid taasasustama
Eesti loodushoiu keskuse initsiatiivil
ellu kutsutud esmakordse omataolise
ettevõtmise käigus lasid kalateadlased Läänemerest kadunud tuura
asurkonna taastamise nimel pori- ja
kooljakuus Narva jõkke ühtekokku 400
tuurahakatist.
Pisikesed 2grammised tuurad toodi
üles kasvatamiseks Kanadast Eestisse
juba mullu. Projekti üks eestvedaja

Meelis Tambets märkis, et geeniuuringud näitasid, et Kanadast pärit tuurad
on sisuliselt samad, kes kunagi ka
Läänemeres elasid. „Viimase sajakonna
aasta jooksul on meie vetest püütud
üksnes 30 tuura,” viitas Tambets.
Viimane tuur saadi Eesti vetest kätte
1996. aastal Muhu saare lähedalt. Siis
välja tõmmatud 136kilogrammine
tuurahiiglane ristiti Mariaks ja temast

Eestis veel vaid ühes veekogus säilinud ebapärlikarpide kadumise pärast
on avalikkuses juba aastaid häirekella
löödud. Tänaseks on lõpuks nii kaugele
jõutud, et keskkonnaamet taotleb raha
karbi kaitsmiseks.
Ebapärlikarpide seisundit peetakse
Eestis kriitiliseks. Kunagisest asurkonnast on alles ainult üks populatsioon ja
ka selle arvukus on kahanemas, kinnitavad seireandmed. Karpide viimseks
pelgupaigaks oleva jõe (pahatahtliku
huvi vältimiseks jäägu see siinkohal täpsustamata – U. K.) seisund on
muutunud liigile ebasobivaks. Kuna
viimaste inventuuridega pole karpide
järelkasvu leitud, arvatakse, et viimased allesjäänud isendid ei suuda jões
enam edukalt sigida.
„Suhteliselt pisikese jõe on koprad
vallutanud, kopratammide taha on
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Joel Berglund/ Wikipedia

Viimaste ebapärlikarpide
päästmisel jõutakse tegudeni

Edukama sigimise tagamiseks elavad
ebapärlikarbid sageli lähestikku.
kogunenud suur hulk setteid, muutunud on voolu kiirus ja vee kvaliteet,”
nendib Keskkonnaameti looduskaitse
bioloog Murel Truu. „Seega tuleb esimesena alustada selle jõgikonna piires
kopra arvukuse vähendamisega.” Seejärel tuleb hakata parandama kalade
läbipääsuvõimalusi jões, seda takistavad praegu nii koprapaisud kui ka
inimese ehitatu. Kalade vaba läbipääsu
peetakse karpide sigimise seisukohast

tehtud mulaaži on võimalik senini
Eesti loodusmuuseumis näha. Koopia
sellest on ka Muhu Põhikoolis.
Tänavuse taasasustamisaktsiooni
esimesi vilju peaks näha olema kümmekonna aasta pärast, mil nüüd vette
lastud noored kalad peaksid Narva
jõkke tagasi kudema tulema.
Tambetsi sõnul koostavad Läänemeremaad ühist tegevuskava tuura
asurkonna taastamiseks, sel moel saab
meie vetesse edaspidigi noori tuurasid
lasta.
Et tuurade käekäigust paremat
ülevaadet saada, peaksid kalurid
tuuradest kalateadlastele teada andma.
Märgistatud tuura tabamisel tuleb kirja
panna punasel plastmärgisel olev number, kala ligikaudne pikkus, leiu aeg ja
koht ning saata info aadressil
meelis.tambets@gmail.com või helistada numbril 517 6886. Kala ise tuleb
muidugi vette tagasi lasta. Iga leiust
teatajat ootab rahaline preemia ja
väike kingitus.
Tuurade taasasustamise pilootprojekti toetas enam kui 23 000 euroga
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Ulvar Käärt

hädavajalikuks. „Ebapärlikarp sõltub
ühel eluperioodil otseselt lõhilaste
olemasolust jões, sest tema glohhiidid –
ujumisvõimetud vastsed – parasiteerivad jõe- või meriforelli lõpustel,”
osutab Truu ja lisab, et tegutseda tuleb
ettevaatlikult. Rohmakalt vabaks päästes võivad paisude taha kogunenud
setted karbid katta ja ühtlasi elupaiga
hävitada. Kolmanda tähtsa tööna tuleb
Truu sõnul vähendada karpide kodujõkke sissevooludega kanduvate setete
hulka, milleks on planeeritud jõkke
suubuvatele kraavidele spetsiaalsed
settelõksud.
Keskkonnaamet taotleb tööde
jaoks Euroopa majanduspiirkonna
toetusprogrammist enam kui 400 000
eurot. Rahastamisotsus peaks tulema
järgmisel kevadel. Projektitööde juures
oleksid partneriks Riigimetsa Majandamise Keskus ja Norra Loodusuuringute
Instituudi eksperdid.
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Kohtasin kriimu

Ingmar Muusikus

Kohtumisi
huntidega
Tiina Miilpalu

O

len sõjajärgne laps ja minu kohtumised huntidega
pärinevad ikka lapsepõlvest, sest elasime päris metsakolkas tolleaegses Mägikülas. Huntidega kokkupuuteid oli palju, kuid mõningad neist meeldejäävad.
Kodus otsiti igale lapsele jõukohane töö. Mina väikese
plikana käisin parema meelega loomadega karjas, kui kodus
väiksemaid kantseldasin. Millegipärast pidi karja minema
väga vara, vahel küll jalad märjast kastest külmetasid. Siis
oli hea päev, kui kodust keegi lastest kaasa sai tulla.
Seekord oli minuga vanem vend kaasas. Kuigi temagi
oli alles lapseohtu, pidi ta heinamaal kaasas käima. Olime
loomadega Tagaväljal. Vend ehitas kaugemal endale mingisugust sussikut ja mina olin loomade juures. Kui loomad olid
esimese kõhutäie ära söönud, heitsid nad tavaliselt mäletsema. Kodust sai tooreid kartuleid kaasa võetud ja hiljem
lõkkesütes küpsetatud. Meil oli üks nuuskur-mullikas, kes
sageli isegi kõrgelt paju otsast oskas need kartulid enne
kätte saada või kraapis tuha seest välja. Loomad olid kobaras
lagendikul ja siis ma oma suureks ehmatuseks nägingi, et
ühe lamba kõrist hoidis lõugadega kinni hunt. Vahepeal oli
ta isegi lambal seljas. Ma olin nii ehmunud, et ei saanud end
liigutada ega karjuda. Õnneks oli vend oma katsetustega nii
kaugel, et õigel ajal tuli see „plõts” ära. Hunt lasi lamba lahti
ja siis läksid minu häälepaelad ka lahti ning kutsusin venda
appi. Lammas jäi ellu, kuigi kihvajäljed olid küllaltki suured,
aga ajapikku paranesid ema ravitsemisel ära.
Teisel korral olin üksi Rukkikõrres. Mul oli ainult õhuke
sitskleit seljas ja õhtupoolikul hakkas vihma tibama.
Tuletikke mul ka polnud ja õde pidi mulle leiba tooma ning
seltsiks jääma. Olin kägaras ühe kivihunniku ääres ja jälgisin loomi. Algul ma ei saanud arugi, mis toimub. Loomad
kogunesid lammaste ümber kaarde ja inisesid imelikult.
Veidi aega neid jälginud, ajasin end püsti ja nägin teiselpool
kivihunnikut hunti, kes keel ripakil vahtis mulle otsa. Ka
seekord ei saanud ma suud lahti. Loomad hakkasid kodu
poole minema ja mina nende järel. Sain ühe röögatuse suust
välja ja siis alles hakkas metsakutsu metsa poole lonkima.
Kodus ema vist ei uskunudki, et hunt loomade sekka tuli,
sest ta mitu korda usutles ja küsis, kuidas asi oli.
Kõige rohkem kartsin siis, kui pidin loomadega üle raba
Priisaarde minema. Seal oli rahulik ja hea ning loomadel
süüa küllaga. Me ei tohtinud seal lõket teha. Lõunaks loomadega koju ei läinudki, sest suure metsa all oli jahedam ja
vähe kärbseid, parme. Ema käis sageli piimanõuga metsas
lehmi lüpsmas. Sel ajal, kui ema lüpsis ja mina toidupoolist
nosisin, oli hunt ühe lamba maha murdnud. Meie nägime

küll ainult ühte, kuid ema arvas, et tal pidi ikka pesakond
kaasas olema, sest kõik käis nii ruttu.
Kui ma olin juba täiskasvanu ja käisin haiglas vahetustega tööl, tegin endale talvel nädala vabaks. Tavaliselt olin
siis vanemate juures, sest mul polnud veel oma peret. Mulle
väga meeldis kuuvalgel suusatamas käia. Tol korral läksin
Mädajärvele. Lumekoorik kandis ja raba peal olid männid
peaaegu üleni lume all. Järsku kuulsin rabasaarel huntide
ulgumist. Kuna nähtavus oli väga hea, siis veidi aja pärast
ma neid nägingi. Neid oli küll ainult kaks, kuid eemalt kostis
teistegi ulgumist. Ema oli kodus muretsema hakanud, sest
kuulis samuti huntide ulgumist. Olin kodust küllaltki kaugel,
aga õnneks oli ilm vaikne ja ema hüüdmise peale muutsid
hundid suunda. Algul tulid nad otse minu peale, siis oli hirm
küll suur. 
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Susi käis jõel janu kustutamas. Ingmar Muusikus

Hundiaasta saak

K

ui kuulutasime välja aasta looma, tegime koostöös
Looduskalendriga algust ka fotovõistlusega „Susi
ja tema tegemised”. Pildisaak ei tulnud üüratu,
nagu oli ka arvata. On ju hunti näinud meist vaid vähesed.
Veidi enam on neid, kes tunnevad ära ja on kohanud hundi
tegevusjälgi, aga ka jälgi ei ole kõikjalt leida. Kõige rohkem
saadetigi just soe tegevusjälgedega pilte. Nagu kriimu puhul
sage, saadeti tema jälgede pähe ka teiste loomade suurte
jälgedega pilte. Soe jälje täpne määramine ei ole just kõige
lihtsam tegevus ja vajab veidi vilumust. Soe piltidega seoses
võib ka pool naljatamisi öelda, et eks näita nende piltide
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olemasolu meile, kes ka päriselt metsas käivad ja oma jalge
ette teadlikult vaatavad. Sõltumata pildile püütud motiivist ja kvaliteedist kuulub seega igale pildisaatjale tugev
tunnustus!
15. jõulukuul toimub Estonia kontserdisaalis pidulik
hundiaasta lõpetamine ja seal teeme teatavaks välja valitud
pildid, parimad hundilood, millest mõned oleme avaldanud
rubriigis Kohtasin kriimu, ning anname üle auhinnad.
Järgnevalt väike valik võistlusele saadetud pilte.
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Mats Kangur

Hundijäljed koprapesa juures. Ingmar Muusikus

Susi Lõõdla järvel. Silja Grünberg

Söömaaeg on jäänud pooleli. Triin Leetmaa
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Vana võsavillemi laisk samm. Tarmo Mikussaar

Indleva emahundi uriinimärgis. Ingmar Muusikus

Julgad. Tarmo Mikussaar
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Põgenev susi. Janek Joab

Noored hundid külateel. Marko Mänd

Lambast on jäänud vaid luud ja nahk. Tiina Vester
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Inimesed on toas soojas
ja maitsevad jõulurooga.
Mida aga teevad väljas
need sitked männid?
Karge tuisk on kõik oksad
ja okkad külmusesse
haaranud, ka lume all
on külm. Nautigem
jõuluaega ja kõike seda,
mis meile antud on!
Tõnis Tuuga
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Juhani Püttsepp

Kõik
Harjumaa mättad ja
mättavahedki on tuttavad
Arheoloogi Tanel Moora jutu pani kirja Juhani Püttsepp.
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Perekond Moora 1943. aasta mahlakuul Tartus. Esireas (vasakult): isa
Harri, Tanel, isaema Matilde Elisabeth, ema Aliise süles Liis-Mail, Reet.
Teises reas: Rein, Ann, Henn.
Ajast, mil Tanel Moora oli veel põlvepikkune, kõneleb tema vanem õde, geograaf
Ann Marksoo.

K

ui Tanel 1938. aastal sündis,
elas meie pere Tartus Hermanni
tänaval uues majas. Poisil jäid
kõrvad sageli haigeks ja ema Aliise
Moora uskus, et see tuleb vastses majas
valitsevast niiskusest ja tuuletõmbusest. Siis õnnestus isa Harri Mooral
saada avar korter Kastani tänaval, mis
oli pärast baltisakslaste lahkumist
1939. aastal vabaks jäänud. Väga hea
ja soe korter, olid ka marjapõõsad ja
õunapuud. 1944. varakevadel kukkus
aga maja lähedusse pomm, mis põrutas
ahjud ära ja need ei läinud enam soojaks. Mindi pakku Harjumaale Raasiku
lähedale emapoolse vanaema Anette
koju Kärdule.
Vanaema Anette ja vanaisa Hindrek olid tutvunud juba karjasepõlves
Tõhelgi küla karjamaadel. Vanaisa tee
viis noorpõlves Tallinna, kus ta töötas
Põhja Puupapi vabrikus (rahvasuus
Tselluloose), hobusepoisist meistrini.
Naise kosis ta Tõhelgi küla Loopere

Tanel Moora oma ema ja
isa portreede ees. Kes on
temaga koos jahil või kalal
käinud, see on osa saanud
Taneli teadmistepagasist
Eestimaa kohta.

talust. Kui vanaisa jäi pensionile, veenis vanaema neid taas maale siirduma.
Vanaema vend Jüri andis oma Loopere
talu karjamaale tüki maad ja sinna
rajati uus maakodu Kärdu. Sealt pärineb kõigi suur ports vanaema lastelaste ja nende laste looduse ja isamaaarmastusest. Üks nendest lastelastest
on ka geograaf Andres Tarand.
Pärast sõda Tartusse tagasi tulles
leidsid Moorad korteri taas Tartus Tähtvere linnajaos – Jakobsoni
tänaval.
Tanel oli hästi rahutu laps, rääkis
ja laulis palju. Kõik kuus last kasvasid
üles ema Aliise laulu saatel, aga väike
Tanel oli see, kes laulis kõik ema laulud
puhtalt järele.
Vahel jooksis poiss kodust minema,
maal jalutas mõnda teise tallu ja ajas
meelsasti seal külarahvaga juttu. Kastani tänavalt põgenes ta kord läbi akna
ja läks kaasa saksa sõduritega, kui need
Erikat lauldes mööda marssisid. Õde
Ann, kes oli lapsehoidjaks, sai väikevenna siiski kasarmust kätte.
Jätkab Tanel Moora.
Lapsepõlv möödus Tähtveres. Majadel olid aiad korterite vahel siiludeks
jaotatud. Mõni pidas seal kanu, paljud
rajasid peenrad. Maalt linna elama asunud inimesed ei saanud muud moodi,
kui pidid näpu mullaseks tegema.
Meie mängisime indiaanlasi, ehitasime koos koolivend Andrus Sitskaga

Tanel Moora

S

ündis 30. mahlakuul 1938.
Alates 1961. aastast töötab
Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi teadurina.
Magistritöö „Muistsete loodusolude osast kiviaja asustuse
kujunemisel Kunda ümbruses”
kaitses 1998.
On avaldanud teaduslikke
artikleid Põhja-Eesti ja Peipsimaa
inimasustuse kujunemisest ja Kaali
meteoriidi kraatritest, samuti Eesti
suurte järvede arengust, näiteks
kogumikes „Võrtsjärv. Loodus, aeg,
inimene” (2003) ja „Peipsi” (2008).

kanakuudist vigvami. Kui tuvi lendas
üle aia, ütlesin mina, et see on teder.
Paningi aeda (omateada tetredele)
paelu, mille ohvriks langes ema ainus
kana. Emajõe luha peal ajasin talvel
jäneste jäljeridu, mõõtsin neid tollipulgaga, et kas on siit sama jänes läinud
või mitte.
Erakogu

Eduard Selleke

Kuidas minust sai looduseuurija

Väikese Taneli lapsehoidja on
vanem õde Ann.
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Kodutunne Vehendis

Isa ja ema käisid ülikoolis tööl, ka suvel
olid nad ametis. Nii kui kool kevadel
lõppes, saadeti meid lapsi linnast
minema. Keegi ei jäänud kivide peale
keksukaste kripseldama.
Sõitsime 1949. aastal Võrtsjärve
äärde Vehendisse, seal oli ühes talus
ülikooli õppejõududel võimalus suvitada. Toiduga oli tollal vilets, aga emalisal oli raha ja maalt sai süüa osta. Üsna
hea põli oli meil seal Vehendis.
Sealtkandi metsad ei ole küll meeletult avarad, aga neis ma hulkusin. Ega
muudmoodi loodusearmastus ei arene
kui looduses viibides.
Vehendist sai mulle nagu kodu. See
paik hakkas nii meeldima, et hiljem,
kui ülikooli astusin, ostsime vend Hennuga seal ühe osmiku. Selles Vehendi
vanas metsavahi- ja kalurikohas on
nüüdseks meie suguvõsa kolm põlvkonda suvitanud.
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Vanema venna Reinuga Ehaveres.
Rein Moorast sai soomepoiss, kes
elas pärast sõda Rootsis.

Rannu kihelkonna põllud on
viljakad. Mulgid Võrtsjärve teiselt
kaldalt olid need maad kunagi päriseks
ostnud, kui olid oma Mulgimaa põllud
linakasvatuse läbi juba välja kurnanud.
Seepärast kuulsime Vehendis järgmist mõistatust: mis on äparduse ja
õnnetuse vahe? Vastus kõlab: kui mulk
kukub Võrtsjärve, on see äpardus, aga
kui ta meie poole (Tartumaa poole)
välja ujub, on see õnnetus.

klaas. Suitsutare ukseaval oli kaks ust.
Välimine täisuks ja sisemine pooluks,
millel oli ava ülalpool. Toimetused
püüti valgel ajal ruttu ära teha, kui
poolukse avast valgust tuli. Vallu oli
harjunud üle poolukse sisse ja välja
hüppama. Kui nüüd hundid ümber talu
uluma hakkasid, hüpanud Vallu läbi
klaasi välja.
Sauniku peene häälega naisel oli
toona väike koer nimega Mihkel. Saunanaine ei lasknud oma koera pimedas
õue. Kord ühel kuuvalgel ööl oli koer
siiski välja pääsenud. Oli kuulda, kuidas
saunanaine peene häälega hüüab,
korrates aina: Mihkel-Mihkel! Lõpuks
aga kurva häälega lausub: „Mihkel juba
hundi perses!”
Kuulsin ka sellest, kuidas 1868–1869
Lõuna-Eestit tabanud suure näljahädaga tulid nälgijad Harjumaale. Vald
pani nälgijad taludesse. Nii ka Looperesse. Kohustuseks oli õnnetutele kord
ööpäevas jahukörti keeta. Looperes
lamas rehe all kolm-neli inimest
põhkudel, kasukad peal. Lamasid kuni
kevadeni, mil vähe kosununa hakkasid
kodu poole liikuma.
Isaga väljakaevamistel

Arheoloogist isaga käisin igal suvel
väljakaevamistel. Minu esimesed kaevamised olid sakslaste ajal, 1942. aasta
suvel. Isa sünnikodu Ehavere ligidal
Vaidavere külas oli kivikalme. Isa kaevas seal, et teada saada, kas on kalme
või põllukivihunnik. Inimesed istusid
kivide vahel ja kratsisid lusikatega kivivahesid. Olin nelja-aastane. Mäletan, et

Soov kuulata lugusid

Ema oli etnograaf. Tema põhiline töö
oli inimeste küsitlemine, vana eluolu ja rahvajuttude üleskirjutamine.
Mõned mehed põlgasid seda ja ütlesid:
naiste loba. Ema oskas aga ka nemad
jutustama panna. See on suur kunst,
panna teised rääkima otseselt küsimusi
esitamata. Ema oli lapsena oma vanaema ja tädid vanu lugusid nuiates ära
tüüdanud. Temalt ja Kärdu vanaemalt
nuiasin ka mina omakorda meenutuste
vestmist. Kuulsin näiteks, et 1860. aastatel olevat Looperes elanud suur koer
nimega Vallu, kel oli terasest kaelavõru. Raudkidadega, et hundid teda ära
ei saaks viia. Just sellal pandi suitsutare
sisemisele pooluksele esimest korda

Eha Järv

Vastaskorteris elas keeleteadlane
Paul Ariste. Ta oli vist Lääne-Saaremaalt toonud oma siilule kasvama
jugapuu. Mul tuli hull mõte Ariste
jugapuult oks lõigata, et sellest vibu
teha. Olin Walter Scotti raamatutest
või Ernest Seton-Thompsoni „Väikestest metslastest” lugenud, et jugapuust
saab hirmus hea vibu. Neid raamatuid
loen siiamaani. Oksa ikka ei julgenud
lõigata.
Kui olin kuueaastane, tegi vanem
vend Henn mulle õngevarustuse, et
Elva Verevi järvest kala püüda. Suvitasime seal pärast sõda. Sain ka oma
esimese kala. Tartus hakkasin Emajõe
ääres käima, aga sättisin, mis ma sättisin – ei saanud ühtegi. Istusin, kuni
tüdisin.
Isa töötas dekaanina, teenis head
palka. Vend Henn käis talle hullupööra
peale ja isa ostis Hennule auto, Moskvitš-400. Autoga sõideti kaugemalegi
kalale. Vahel võeti mind ka kaasa. Vend
käskis mul auto ükskord puhtaks teha.
Tegingi, mõeldes, et sõidame kuhugi
kalale. Aga vend sõitis mujale, minul
läksid silmad märjaks. Tuli jälle minna
Emajõe äärde tühjalt istuma ja vaatama, kuidas minust väiksemad poisid
viidikaid kotti pistsid. Kala hakkasin
rohkem kätte saama siis, kui suvitasime Võrtsjärve ääres.

Erakogu

Kuidas minust sai looduseuurija

Esivanemad kasutasid koerte
kaitseks huntide eest raudkaelavõru.
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Kuidas minust sai looduseuurija

Metsavendi mängides

1950. aastate alguses heideti isale ette,
et ta on kodanlik natsionalist, tema
professuur kaotati. 1954. aasta sügisel
kolisime emaga Tallinna. Isa ja ema
said tööle ajaloo instituuti. Mina läksin
Tallinnas 2. keskkooli üheksandasse
klassi.
Raudtee ja jalgratta abiga käisin
Harjumaa viimase mättani läbi. Vedasin oma retkedele koolivendi kaasa.
Kahte korda ei viitsinud keegi peale
Kitse Märdi käia. Temalt sain ka oma
esimese püssi. 32kaliibrine öövahipüss,
Vene vindist ümber tehtud.
Ööbimiskohta leidsime heinakuhja
või heinaküüni. Olime kolamise peal väljas, mängisime metsavendi. Märt oli rännumees nagu minagi, aga pärast seda,
kui temast sai Nõmmel postiljon, polnud
tal enam aega minuga kaasas käia.
Mind õpetasid paljud elupõlised
metsavahid ja mõned tsaariaegsed
salakütid. Nende käest sain kõvasti
teadmisi looduse kohta. Kahjuks kaotas

üks seltskond 1990. aastatel metsavahiseisuse ära.
Metsavahid andsid vanasti tavaliselt
isalt pojale teadmisi edasi. Nad tundsid
ühte vahtkonda ja metskonda läbi-lõhki.
Nüüd on keskkonnaametnike teadmised
loodusest ja eriti kaitsealadest väga pealiskaudsed. Side loodusega käib arvuti
vahendusel. Kelle käest sa küsid ühe või
teise paiga kohta?

Erakogu

kuuma ilmaga tüdisin ruttu ja virisesin, aga kodutee oli kole pikk, üksi ära
minna ei söandanud.
1950. aastal, kui olin 12aastane,
kaevasime Alutagusel Jõuga kalmistut.
1949. aasta küüditamisest olid paljud
talud inimtühjad. Ühes sellises elasime
ka meie. Sõites nägime ühte kutsikat
tee ääres. Võtsime ta kaasa, et muidu
hunt sööb ära. Söötsime ta kõhu kaevajate ühiskatla juures täis. Võtsin selle
koera endale. Nimeks sai talle
Boy – nagu poiss. Hall koer, jämeda
pika sabaga. Tagumikul aga, nagu
spanjelil, kolm lokki. Kuulsin pärast, et
terve Alutaguse olevat selliseid koeri
täis ja et need on hirmus head linnukoerad. See osutus tõeks.
Minul ja vennal on elus kokku olnud
12 koera. Mulle on eriti meeldinud
jahikoertega jahti pidada. Padrikus
sumada, heinamaa servi pidi ja tukkasid mööda kõndida, püss käes. See on
põnevamaid jahte. Mitte nagu tänapäevane jaht autode ja jahikantslitega.
Juba 9. klassist peale olen lubadega
jahimees. Alguses kippusin koledasti
mööda laskma, mul on kärsitu iseloom.
Aga esimeseks septembriks, see on
kooliaja alguseks, oli mul juba 15 noort
tetre lastud.

Paleogeograafiahuvi

Teaduslikku kirjandust oli kodus palju,
mind hakkas huvitama paleogeograafia. Isa oli kehva tervisega, mina olin
väljakaevamistel talle abiks. Hakkas
koitma, et arheoloogia on tore asi.
Tuleb vahet teha, kes on arheoloog
ja kes ajaloolane. Arheoloogia tegeleb
sellega, mis on peos, uurib leidusid.
Ajaloolased kirjeldavad aga ilusasti
kunagisi sündmusi, teevad üldistusi.
Isa oli klassikalise arheoloogia esindaja
ja mina ka. Isa püüdis selgitada meie
etnilist ajalugu, rahvuse pikaajalist
kujunemist ja arengut naaberrahvastega võrreldes. Ema uuris Peipsimaa
eesti-vene segarahvastiku kujunemist.
Mind innustas isa arheoloogilise
leiumaterjali elustamiseks kasutama
paleogeograafia võimalusi. Hakkasin
uurima mullateadust, paleoklimatoloogiat ja inimasustuse ajalugu. Kandsin
muistised kaartidele ja arutlesin, mis
põhjustel inimesed selle või teise paiga
elukohaks valisid. Arusaadav, et kui
inimese elatusviis muutus ja kütist sai
viljakasvataja, hakkas ta eelistama teisi
elupaiku.
Jooksin kunagise Kunda järve ääres
nivelliiriga, et selgitada, kuidas ta
tekkis ja kuidas ta maha jooksis. Käisin
võrdluseks mitmel pool Venemaal
säilinud vana asustuspilti vaatamas.
Uurisin Petšora jõe ääres elavaid
peresid ja vedasin paralleele nii krii
indiaanlaste kui ka meie muistsete
algeliste karjakasvatajatega.
Pigem tunnetada ja alles siis
kirjutada

Oma tegevuse teadustööks vormistamisel olen olnud kolleegide arvates
laisk. Kui kolleegid pahandasid, miks sa
oma Kunda ümbruse uurimustööd ära
ei vormista, siis vastasin Tom Sawyeri
sõnadega Huck Finnile: „See Kunda

Vägev saak Navesti jõest Tepu
kärestikust. Tanel Moora on fotol
keskel. Pilt on tehtud Lõhavere
linnuse arheoloogiliste kaevamiste
ajal 1957. aasta suvel.

uurimine on nii huvitav, et ma pärandaksin selle tegevuse oma lastelastele!”
Mulle ei ole meeldinud teaduslikke
artikleid nagu puid riita laduda ja ma ei
ole pidanud õigeks võidelda kogu aeg
mingi väljamõeldud sihi nimel. Õnn on
see, kui oled rahul sellega, mis on.
Olen tänaseks siiski oma põhilised uurimistulemused ka kirjalikult
avaldanud. Oma teadmisi, mõtteid ja
kogemusi tuleb kirja panna ja jagada
sellepärast, et see on osa meie mälust.
Juba minu vanavanemad olid
eestimeelsed. Eestimeelsus ja isamaaarmastus oli ka mu vanematele kõike
kandvaks põhimõtteks, mida nad andsid edasi oma lastele. Loodetavasti jääb
see põhimõte aluseks ka minu lastele ja
lastelastele. Minul ja abikaasa Mailisel
on kolm last ja kaheksa lapselast –
kolm tüdrukut ja viis poissi.
Isamaa-armastus seondub ka
loodusearmastusega. Mina ei saa ilma
looduseta olla, jään siis maani haigeks.
Kui olen sunnitud toas olema, vaatan
aknast välja pilvede peale ja mõtlen,
kust poolt tuul puhub. 
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Matkarada

Mäed, mida ametlikult
justkui pole
Ulvar Käärt
Mats Kanguri fotod

Olgu kohe alguses ära öeldud, et kuna ametlikes dokumentides
viimasel ajal neid mägesid enam ei mainita ning isegi
kaardilt ei leia märget „Vinni mäed”, siis ükski teeviit sinna
huvilistele teed ei juhata. Ent kui endise Niinemäe on
kaevandajad minema vedanud, siis Vinni Kõrgemägi jääb
juba eemalt silma ja on matkajale kaunis sihtkoht.

K

ohalikele on otsemad ligipääsuteed teada, kuid mujalt
tulijal tuleks arvestada, et kõige
lihtsamini pääseb mägedeni Karitsa
küla juures kunagiselt Rakvere–VäikeMaarja maanteelt ida poole keeravat
teed mööda. Õigest teeotsast on keeruline, et mitte öelda võimatu mööda
sõita, kuna selle juures on Vinni mäed
muust maastikust selgelt eristuva
kõrgema ja metsase künkana hästi
vaadeldavad.
Tee, mis möödub ka ühest tõelist segasummasuvilat meenutavast
majapidamisest, viib praktiliselt otse
mäekünka jalami alla. Kohta, kus
kunagi kõrgus Niinemägi, kuid millest
on pärast olematuks kaevandamist
saanud Peinari auk.
Just selle tänaseks juba mõnusalt
võpsikusse kasvanud konnaparadiisi
meenutava karjääriaugu juurest saabki
alguse üle Vinni mägede ringi käänduv matkarada. Üllatuslikult pole see
sugugi putkesid ja võsa täis kasvanud,
vaid ATVdega kõvaks ja hästi käidavaks
sõidetud.
Raja algus kulgeb läbi 2000. aastate
alguses tehtud lageraie. Nüüdseks on
raiesmikul muidu sellele paigale omase
okaspuumetsa asemel võimust võtnud
sarapuud ja noored vahtrad.
Tänu kunagisele raiele avatud
vaatele näeb teravam silm kirde suunal
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silmapiiril tumendava metsa kohal
kõrgumas Viru-Nigula tuulepargi
elektrituulikud.
Loodusesõbrale teejuhiks tulnud
kohaliku elu ja ajaloo uurija Kalju Vaga
ütleb, et kõige ilusam on siin avarat
vaadet pakkuvas kohas just päikese
tõusu ja loojumise ajal.
Kohe pärast suureks sarapuupadrikuks muutunud raiesmikku jääb
paremat kätt kunagine populaarne
kogunemispaik, teatriauk. Just nii
on kohalikud selle kunagise menuka
rahvakoha ristinud. Selle loodusliku
kõlakoja põhja ei tasu siiski kohe
uudistama laskuda. Tagasiteel on seda
mugavam teha, sest siis pääseb alla
eraldi sissetallatud rajal.
Teatriaugust alates kulgeb rada
mööda mäe üht kõrgemat, kitsast ja
järskude nõlvadega harja. Ühtlasi lõpeb
ka raiesmik ning edasi ääristab rada
mõlemalt poolt mets. Mõisaajal olevat
Kalju sõnul olnud Vinni mäe metsad
lihtrahvale keelatud kohaks, kuna seal
käisid saksad jahti pidamas.
Hilissügiseselt raagus raja ääres
häirivad silma ilmselt hiljutisest rattarallist maha jäänud okste ja puude
külge seotud valged kilelindid. Miskipärast pole keegi selle peale tulnud, et
need pärast üritust ära koristada. Või
märgistavad need senini mägiratturitele trajektoori, mida mööda ennast

tõusudel ja langustel proovile panna?
Mine sa võta kinni. Aga lindid riivavad
vaadet täpselt sama moodi nagu prügi.
Vinni mäele kurjakuulutava
Haaslava kruusakaevanduse juurde
jõudes keerab rada paremale ja hakkab
tagasisuunas kulgema. Joonelt loodusmaastikku lõpetav tehislik karjäär, mis
on olemasolevast mäest juba vaat et
veerandi neelanud, on terava kontrastina küll paeluv, kuid sinna ei maksa
siiski oma jalga tõsta. Tegu on ju ikkagi
suletud territooriumiga, kuhu kõrvalistel inimestel asja pole.
Kalju teab rääkida, et Vinni mägede
kõrgem punkt on mere pinnast 110
meetri kõrgusel. Kunagine 115 kõrguspunkt on aga paraku aja jooksul ära
kaevandatud.
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Teatriauk. Lääne-Virumaal, otse Rakvere ja Vinni valla piiril ning Karitsa
ja Vana-Vinni küla vahele jäävate Vinni mägede kaevandamata haljas osa
võib ka palju näinud huvilisele üle ootuste huvitava elamuse pakkuda.
Koht pakatab vastuoludest: puutumatu metsaelu ja iidse mandrijää
voolitud omapäraste vormide kõrval saab näha nii raiesmikke kui ka mäge
purevast kaevandusest maha jäänud kõnnumaad.

Peinari augu juurest saab alguse
Kõrgemäele käänduv matkarada.

Mööda mäe läänepoolsel kõrgemal
harjal kulgevat tagasiteed saab näha,
kuidas 2010. suvel Virumaast üle tuisanud tuuleiilid on metsa kallal jõudu
proovinud. Seesama torm, mis lennutas toona Väike-Maarja kiriku tornilt
katuse, on siin puud ühes suunas
sügavasse mäelohku niitnud kui heinakaared. Avarate vaadete kõrval on
tuulemurrukoht raja üks metsikumaid
ja elamuslikumaid vaatamisväärsusi.
Samuti jäävad siin rajale ümarad
piirikivimunakad, millele on ammuste
kinnistupiiride tähistuseks ristid peale
raiutud.
Üsna pea pärast tulemurdu keerab
matkatee teatriaugu põhja. Kuna plats
on mäeaugus otsekui kausi põhjas, on
see kui looduslik amfiteater, kus kõnel

on hoopis teine ehk tugevam kõla.
Viimastel aastakümnetel on kunagise
lagendiku servadel võimust võtnud
sihvakad kõrged kuused.
Kalju ütleb, et just selle peoplatsi
ühes servas oli kohalike eakate
mäletajate meenutuste järgi olnud
pühakoht, hiis. Esimese Eesti ajaks
oli lagendik aga muutunud üksnes
jaanitulede, näidendite ja pidude
toimumiskohaks.
Kogu Vinni mäe matkarajal, mis
kulgeb ümber augu mäeserva mööda
justkui kausiäärel, on pikkust umbes
kahe kilomeetri jagu. Et oleks aega
kõike raja ääres olevat mõnuga ja
rahulikult vaadata ja kuulata, tuleks
selle läbimiseks varuda vähemalt tund
aega.
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Mats Kangur

Päästkem

Vinni mäed!
Kalle Suuroja

Kui Vinni patrioot ja koduloolane Kalju Vaga alustas 2011. aastal kampaaniat
Vinni mägede kaitseks, oli suur osa mägedest juba liiva-kruusa näol minema
veetud. Päästa saab aga veel Vinni Kõrgemäe, mis on vinnilaste kaitsja
ning hoidja nii külma tuule kui ka kurja ilma eest muinasajast alates.
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Maa-amet

Mäe lael asuvad omapärased süvendid ehk geoloogide keeles
sulglohud, mida kohalik rahvas on teatritegemiseks osavalt ära
kasutanud. Kõrgemäel on kolm suuremat (pikkus kuni 100 meetrit,
laius kuni 50 meetrit ja sügavus kümmekond meetrit) ning mitu
väiksemat sulglohku. Need tekkisid jääaja meisterdustööna. Liustiku
lõhedesse vajunud jäätükid mattusid liiva-kruusa alla, hiljem sulas
jää ära ja maapind nende kohal vajus alla.

Vinni mägede järjekindel kaitsja,
kohalik elanik Kalju Vaga.

H

eitkem kõigepealt pilk paigale,
kus Vinni mäed kõrguvad.
Põhja-Eesti lamedavõitu
paeplatool leiame kõigepealt Pandivere
kõrgustiku, mis kujutab endast kergelt
lainjat tasandikku. Ja kui seal midagi
mägede sarnast ongi, siis on selleks
oosid. Üle paeplatoo kulgevaid valjaid
oosistikke on neli, nende hulgas näeme
ka 13 kilomeetri pikkust Rakvere–
Koeravere oosistikku, mille tuntuima
osana teame Rakvere Vallimäge ning
mille teises otsas kõrguvad Vinni
mäed.

Vinni mäed – need ei ole olnud
mitte üksnes metssaluga kaetud mäeseljandik külataguste põldude vahel,
vaid enamat. Jaanipäeva tähistamise ja
suusapaikadena on nad kohalikele läbi
sajandite tähtsad olnud. Märgid sellest,
et mäel oleks olnud muinaseestlaste
linnus, puuduvad, aga see-eest armastas nii Vinni ja Karitsa rahvas siin oma
pidusid pidamas käia. Rakvere Vallimäe
ja Tõrma Kõrgemäe nõlvadelt alguse
saanud suusarajad jõudsid lõpuks ikka
Vinni mägedesse välja. Siin on tore olla
nii jaanipäeval kui ka jõulude aegu.
Vinni mäed ja tuumapommid

Lamedal alal nii silmatorkvate pinnavormide puhul nagu Vinni ja Jupri mäed
Rakvere–Koeravere oostikus ei tohiks

Tasast maad on
Pandiveres küllaga,
aga mägede nime
kandvaid seljandikke
vähevõitu.

kaevandamist lubada, aga ometi on seda
tehtud ja plaanitakse edaspidigi.
Kõik sai alguse sellest, kui 1950.
lõpuaastatel hakati Vinni mägedest
kümmekond kilomeetrit lõuna pool
Kadila ja Rohu (Lebavere) metsades
kibekiirelt rajama baase tuumapomme
kandvate keskmaarakettide tarvis.
Raketibaaside rajatiste tarvis võeti
kruusa-liiva põhiliselt Rakvere–Koeravere oosistiku Vinni ja Jupri mägedest
ning Koeravere ümbrusest.
Kadila (Raeküla divisjoni) ja Rohu
(Avispea divisioni) raketibaasid allusid
Rakveres Arkna teel asunud 304.
kaardiväe raketipolgule. Polgu mõlema
divisjoni baasis oli 4 raketiangaari. Igas
angaaris oli ratastega alustel horisontaalasendis kaks tohutut raketti: pikkusega 22,1 m ja läbimõõdus 1,65 m. Need
olid sama tüüpi raketid, mille paigaldamine Kuubale 1962. aastal viis inimkonna tuumasõja piirile ja mida nii
sageli Moskvas Punasel väljakul peetud
paraadidel uhkeldavalt näidati. 1959.
aastal relvastusse võetud R-12 Dvina
(NATO klassifikatsioonis SS-4 Sandal)
tüüpi keskmise tegevusraadiusega
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Rakvere-Koer

ere oosistik

Põhjast lõuna suunas vaadates leiame. Rakvere-Koeravere oosistikus
neli mäe või mägede nime kandvat lõiku: Rakvere Vallimägi, Tõrma Kõrgemägi,
Vinni ja Jupri mäed.

-

1. bkftreV•Uimllti. Inimene on Rakvere oosi ehk Rakvere
vallimäge oma tahtmist mööda ümberkujundanud nii linnuse
kui vallikraavide rajamisel, hiljem on Vallimäelt kaevandatud
kruusa ja liiva. 1960. aastatest peale on kaevandajad Rakvere
oosi rahule jätnud. Rakvere Vallimägi on Rakvere-Koeravere
oosistiku kolmest mõhnastikku meenutavast laiendist tuntuim.
On ka põhjust, sest eks asu Vallimäe nõlvadel iidse linnuse
ümber tekkinud linna (Lübecki linnaõigus aastast 1302) süda.

• 0

Z. Tirm• Kirtlllni11. Mäe jalamil paiknev 70 adramaa
suurune Tõrma küla oli konkurentsitult Taani hindamisraamatusse kirjapanduist suurim küla. Mägi on läinud ka
Eesti spordi ajalukku, 1929. aastal peeti siin Eesti esimesed
suusahüppe võistlused. Huvitav on see, et kui Rakvere
Vallimäe ja Vinni mägede ka llale on kaevandajad alatasa
kippunud, siis Kõrgemäe kruusa-liiva vastu ei ole- keegi huvi
tundnud, seda tahetakse hoopis 10 meetrit kõrgemaks muuta!

'
r

J. Vinni mlled. Vinni Kõrgemägi kõrgub üksinda, sest
naabrid põhjas (Niinemägi) ja lõunas (Jupri mägede algus)
olid juba 1980. aastate alguseks enamjaolt minema veetud.
Vinni Niinemägi (ennemalt ka Pohlamägi, Paijasmägi) oli
Kõrgemäest põhja poole jääv kuni poole kilomeetri pikkune
ja kümnekonna meetri kõrgune lõik Vinni mägedest. Tänapäeval on Niinemäe kohal Peinari augu nime kandev veekogu - Vinni ja selle ümbruse rahva supluskoht.

4. Juprl 1D111• vallseljaku pealne täitnud mõnede oletuste
järgi kunagi linnamäe aset, teiste teada olla tegemist hoopiski
Kalevipoja künnivaoga. Jupri mägedeks nimetatakse Vinni
mägedest lõunasse jäävat vejdi enam kui 2 km pikkust lõiku
Rakvere-Koeravere oosistikust. Lõunaotsa katab Jupri tammik.
Oma nime on Jupri mäed, salajõgi ja paisjärv saanud järve
kaldal asuvalt Ju pre talult.
FotoUupri salajõgi ning Jupri mäed tammikuga.
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Vallseljakute jadana kulgevat ltlblra ...,..,.,. nr' '•b
näeme kord paarikürme, kord sajakonna meetri laiuste ja kuni
mõnekilmne meatri kargusena laienemas kolmes kohas.
Rakvere Vallimäe, Tõnna Kõrgemäe ja Vinni Kõrgemäe juures
kasvab sae kuni poole kilomeetri laiusteks ning kuni
30 m kõrgusteks mõhnastikeks.

Rakvere oosi lõunaotsast on kuni poole kilomeetri jagu
vallseljakut välja kaevatud ja minema veetud.

Tõrma Kõrgemäe ja Rakvere Vallimäe vahelise
tühimiku keskosas suundub Jupri salajõgi
Rakvere-Koeravere oosistiku läänekOLjelt idakOljele.

Vinni

Kui heita pilk Maa-ameti
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rakendusele, siis näeme, et
kruusamaardlat tähistava
punase joonega on ümbritsetud
nli kogu Vinni Kõrgemägi kui
ka sellest lõunasse jääv kuni
3 km pikkune lõik Vinni mägedest
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Kalle Suuroja

Kaevandajad on jõudnud juba Vinni Kõrgemäeni.

Oleks siis, et
tegu oleks mõne
künkaga ilmast ja
inimestest unustatud
metsataguses kohas,
aga kõne all on ikkagi
ligi kilomeetri pikkune
ja kuni 30 m kõrgune
ajalooliselt tuntud
Vinni Kõrgemägi
kesk avaraid põlde
ja iidseid külasid.

Päästkem Vinni mäed

Raketibaaside rajamise käigus oli Vinni
Kõrgemäest põhja pool Niinemäe
kohalt ja Koeravere ümbruses vallseljak mitmete sadade meetrite ulatuses
minema veetud. Kuid need tuhanded
ära veetud autokoormad kruusa-liiva
tähendasid alles rüüstetöö algust.
Raketibaasi ehituse lõppedes võtsid
kaevandamise ohjad üle virulased ise
ja Vinni mägedest sai üks Rakvere
ümbruse põhivarustaja kruusa ja
liivaga. Nii kestis see kuni 1980. aastete
keskpaigani. Kas selles oli süüdi just
fosforiidisõda või ei tahtnud virulased
kahel rindel võidelda, aga siis saabusid
Vinni mägede maile suhteliselt rahulikumad ajad. Loodus hakkas tasapisi
oma haavu ravima ja karjäärid võssa
kasvama.

Mats Kangur

(lennukaugus kuni 2000 km) ballistilised raketid olid võimelised kandma
1–2 Mt (megatonn = 1 mln tonni tavalõhkeainet) võimsusega termotuuma
lõhkepäid!
Kadila ja Rohu, nii nagu Eesti
teiste sarnaste paariliste raketibaaside (Lintsi–Piirsalu, Nursi–Sänna,
Soontaga–Uniküla), eluiga jäi küll
lühikeseks, sest enamikust neist viidi
nii raketid kui ka tuumalõhkepead
minema juba 1978. aastal. Selle põhjuseks oli eelkõige suurriikide vahelise
strateegiliste tuumarelvade vähendamise leppe sõlmimine. Vinnilased said
teada raketibaaside sulgemisest 1980.
aastal, mil Kadila raketibaasi rajatised anti üle Eduard Vilde nimelisele
kolhoosile ja Vinni Näidissovhoostehnikumile. Põllumajandusettevõtted

üritasid baasi rajatisi jõudumööda kasutada, aga selge see, et ega „rahutuvi
pesast” niisama lihtsalt kanalat ei tee.
Angaarides üritati hoida küll väetisi,
mürkkemikaale kui ka põllumajandussaadusi, kuid peamiseks kasutusalaks
sai ikkagi ehitiste lammutusest saadud
ehitusdetailid ja vanaraud. Siit said
oma osa nii kolhoosid-sovhoosid kui
ka tublid kolhoosnikud-sovhoosnikud
ise. Kuni 1988. aastani oli raketibaaside
demonteerimine enam-vähem kontrolli
all, kuid siis, koos vabadusetuultega ja
miilitsavalve kadumisega raketibaasi
väravalt, läks lahti tõeline rüüstamine.
Kõik see, millel vähegi väärtust võis
olla, sai lahti kangutatud ja minema
veetud, ja ka see, millel väärtust ei
olnud, sai igaks juhuks puruks pekstud.
Kui baaside rajamise käigus olid kannatada saanud Vinni mäed, siis nüüd
üritasid vinnilased kõike seda vaheltkasuga tagasi võtta.
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Uue aastatuhande alguses, mil
majandustõus oli turgutanud nõudlust
kruusa-liiva järele, kerkis kaevandamise jätkamine Vinni mägedes jälle
päevakorda. 2004. aastal väljastati ASile
Talter 2014. aastani kehtiv kaevandamisluba kruusa kaevandamiseks Vinni
mägedes Kõrgemäe lõunanõlval Haava
3,44 ha suurusel mäeeraldisel. Juba
viis aastat hiljem, 2009. aastal, sai AS
Talter, uue nimega AS Lemminkäinen
Eesti, kaevandamisloa sealsamas kõrval
asuvale Haava III 4,27 hektari suurusele mäeeraldisele. Kaevandamine
Haava ja Haava III mäeeraldisel olulist

kahju Vinni Kõrgemäele ei tekitanud,
sest kaevandatav ala hõlmas enamasti
juba varemalt välja kaevandatud ala.
Ka seda, et Haava mäeeraldise piires
kaevandati kruusa alt kohati ka Rakvere lademe peitkristalset lubjakivi, ei
olnud põhjust just seitsme surmapatu
hulka arvata.
Uus kaevandus teeb Vinni
Kõrgemäe maatasa

Küll aga ei saa kõige arukamate otsuste
hulka lugeda kaevandamisluba, mille
keskkonnaamet väljastas 2008. aastal
OÜle Midam kruusa kaevandamiseks

3,8 ha suurusel Haava II mäeeraldisel,
mis tungib otsapidi Vinni Kõrgemäe
südamesse. Võib-olla on tegu eksitusega! Aga ei, kui heita pilk maa-ameti
geoportaali maardlate kaardirakendusele, siis näeme, et kõik on õige –
kruusamaardlat tähistava punase
joonega on ümbritsetud nii kogu Vinni
Kõrgemägi kui ka sellest lõunasse jääv
kuni 3 km pikkune lõik Rakvere–Koeravere oosistikust kuni Juprimäeni.
See tähendab, et suurem osa ligi 50 ha
suurusest maardlast on arvel aktiivse
reservvaruna. Vinni Kõrgemäe ja
Jupri mägede saatus on samahästi kui
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Kalle Suuroja erakogu

R-12 tüüpi keskmaarakett
paraadil Moskvas Punasel
väljakul 1960. aastal.

• Vinni mäed on oma nime saanud samanimeliselt külalt, mida
on esmakordselt mainitud Vitni
nime all Taani hindamisraamatus (1241) 24 adramaa suuruse
külana.
• Hiljem sai Vitnist saksapärane
Finn või Winn. Veelgi hiljem
aga eestlasele suupärane Vinni.
• 978. aastast alates on Vinni
küla saanud endale Vana-Vinni
nime.
• Vinni mägede esmakujutise
leiame 1754. aastal joonistatud
Finn’i (Vinni), Wesenberg’i
(Rakvere) ja Raggafer’i (Rägavere) ümbruse maavaldusi kujutavalt skeemilt. Tänapäevase
Vinni Kõrgemäe kohalt leiame
eest Winni Kõrge Meggi’e.
• Ajaloo ürikutesse on Vinni küla
end jäädvustanud eelkõige
Vinni lahinguga. 15.08.1708
toimus Vinni küla lähistel Põhjasõja viimane suurem lahing
Eesti pinnal. Kindral Monasterioffi juhitud umbes 3000 meheline venelaste sõjasalk sundis
Vinni ja Pajusti vahelisel väljal
olnud rootslased taganema.
Lõplikult purustati rootslased
Jupri mägedes. Rahvasuu peab
üht küngast Vinni väljal rootslaste matmispaigaks.
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2×Kalju Vaga erakog
u

Vinni ajalugu

Vinni Kõrgemäel
on kohalik
rahvas vaadanud
teatrietendusi
ja korraldanud
jaanitulesid läbi
aegade.

Nõndaks
Mats Kangur

ette määratud – maa pealt minema
pühkida. Aga ma ei usu oma silmi
ja seepärast heidan abiotsiva pilgu
sellesama geoportaali looduskaitse
kaardirakendusele. Kui hoolega ma ka
ei vaata, Rakvere–Koeravere oosistiku
ümbruses ei ole ainsatki märki sellest,
et midagi oleks siin looduskaitse alla
võetud. Oleks siis, et tegu oleks mõne
künkaga ilmast ja inimestest unustatud
metsataguses kohas, aga kõne all on
ikkagi ligi kilomeetri pikkune ja kuni
30 m kõrgune ajalooliselt tuntud Vinni
Kõrgemägi kesk avaraid põlde ja iidseid
külasid.
Eramaa seadus takistab

Vinni patrioot ja koduloolane Kalju
Vaga alustas 2011. aastal kampaaniat
Vinni mägede kaitseks. Ta pöördus nii
vallavalitsuse kui ka keskkonnaameti
poole palvega, et võetaks midagi ette
Vinni Kõrgemäe päästmiseks. Ametimehed kehitasid õlgu ja ütlesid, et
nüüd, kus kaevandamisluba on juba
välja antud, ei ole enam midagi teha.
Vallaametnik ütleb, et Vinni Kõrgemägi asub eramaadel ja seepärast
ei saa nemad midagi ette võtta, sest
peremees teeb, mis peremees tahab.
Keskkonnaametnik ütleb, et keskkonnamõju hindamine on pealmaakaevandamise korral nõutav 25 hektarist
suuremal maa-alal. Vinni Kõrgemäge
ähvardava Haava II karjääri pindala on
üksnes 3,8 ha ja seega ei ole keskkonnamõju hindamine nii väikesel alal
nõutav. Vinni Kõrgemäe pindala kokku
on 22 hektarit, nii et selle loogika
kohaselt võiks selle rahumeeli maa
pealt ära kaotada.
Aga vaatamata puuduvatele hektaritele on Vinni Kõrgemägi vinnilaste
kaitsja ning hoidja. Samal ajal kui
rakverelased Tõrma Kõrgemäele hoole
ja armastusega pinnasekoormaid lisaks
veavad, tahetakse vinnilastest naabrite
Kõrgemägi hoopiski maatasa teha.
Tasast maad on Pandiveres küllaga,
aga mägede nime kandvaid seljandikke
vähevõitu.
Tähelepanuta jäänud võitlus

2012. aasta kevadel alustas Kalju Vaga
Vinni mägede kaitseks allkirjade
kogumist. Suve hakuks oli tal paarsada allkirja koos. Kui siia kõrvale

Haava 2. kruusakarjäär, mille
kaevandamisluba kehtib 03.03.2023.

panna Tuhala nõiakaevu kaitseks antud
kümned tuhanded allkirjad, siis on seda
väga vähe. Aga eks olnud nende kahe
kampaania kajastus totaalselt erinev.
Kui Tuhala nõiakaevu kaitseks oli välja
toodud kogu meie meedia raskekahurvägi, siis reaalse hävingu ohus olevate
Vinni mägede kaitseaktsiooni taga seisis
üksainus allkirju koguv vinnilane – Kalju
Vaga.
Veel ei ole hilja ja seepärast hoidkem silmale meeldivat ja meeltele
armsat, veel järele jäänud osa Rakvere–Koeravere oosistikust. Kindlasti
tuleks Haava kruusamaardla, mille
olemasolu ei tee au ei geoloogidele ega
looduskaitsjatele, kustutada maardlate
nimekirjast. Mida teha justkui heauskliku kaevandajaga, kes on karjääri
avamisse hea hulga raha paigutanud?
Hea tahtmise juures leiaks väljapääsu
kas kompensatsiooni või mõne teise
samaväärse maardla vastupakkumisega. Kui jälgida viimasel ajal Vinni
Kõrgemäe nõlval OÜ Midam mäeeraldise piires toimuvat, siis erilist kiiret ei
näi neil olevat ja seepärast peaksid ka
kompromissid olema võimalikud.

Kalle Suuroja:
kus on
looduskaitsjad?

G

eoloogina ma ei eita ma vajadust kruusa kaevandada. Aga
niisama kindlalt väidan, et seda
ei tohiks teha silmatorkvate pinnavormide piires, nagu seda on veel alles
jäänud osa Vinni ja Jupri mägedest.
Hämmastab, et keegi ei olnud kuni
Kalju Vaga kampaaniani 2011. aastal
Vinni Kõrgemäe ja Jupri mägede kaitseks välja astunud. Ja seda isegi mitte
meie au ja südametunnistus, õiglase
meele ja karmide otsuste poolest
tuntud looduskaitsjad ja keskkonnaametnikud. Nemad, kellele iga käpaline
põõsa all on kaitsmist väärt kui konnapojuke tiigi pervel!
Kimbukese käpalisi võime me leida
ka teisalt ja kõredele sobiva elukoha ka
naaberküla porilombist, aga minema
veetud Vinni Kõrgemäge ja Jupri mägesid ei too meile keegi tagasi. Samal ajal
kui rakverelased Tõrma Kõrgemäele
hoole ja armastusega pinnasekoormaid
lisaks veavad, tahetakse vinnilastest
naabrite Kõrgemägi hoopiski minema
vedada. Ja seda päise päeva ajal ja
keskkonnakaitsjate ning vallaametnike
vaikival heakskiidul!
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Kus on Halli kodu?
Sute kaelustamist ehk telemeetriauuringuid pole Eestis varem nii põhjalikult
ette võetud kui viimastel aastatel: et oskaksime piisavalt hästi eristada ühte
hundikarja teisest ja ei hindaks hundi arvukust üle. Üldine arvamus kipub olema,
et hundid elavad väiksemal territooriumil ja et meil on palju rohkem hunte kui
see tegelikult tõele vastab. Näiteks Kikepera kari on uurijaid üllatanud oma
suure territooriumiga, mis senistel hinnangutel on 980 ruutkilomeetrit.
Marko Kübarsepp ja Peep Männil
Marko Kübarsepa fotod

K

ui 2012. aastal varustasid suurulukiuurijad jälgimisseadmega
2 isast hunti, hakati nende
ühist karja kutsuma Halliste karjaks,
koduterritooriumi asukoha järgi. Et
enne oli tegeletud lähedal elavate Kikepera huntidega, oli üsna mugav just
naaberkarjast sobivad soed leida ning
aasta hiljem taas Kikepera karja poole
pöörduda, kui oli vaja leida emashunti,
keda kaelustada. Tänavu sügisel on
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kaelused nii alfaemasel Hallistest kui
ka Kikerperast, see annab hea võimaluse uurida naaberkarjade suhteid. Et
aga mitte loost ette rutata, alustame
Hallist ja Habemest.
Kes oli Habe Hallile, kas vend või
mõni sugulane, ei teata, arvatakse
niipalju, et kumbki polnud karjas
tõenäoliselt alfaisane. Uuringus on
sedasorti faktid olulised, kuna noored
hundid teevad juhtisase kõrval ikka

tutvumisreise väljapoole oma ala ja
näitavad sellega karja territooriumi
kunstlikult suuremana. Siiski on Hallile
ja Habemele kaela pandud jälgimisseadmed edastanud head infot, andes
piisava ülevaate kogu karja liikumisest.
Halliste karja mõistatus

Septembrikuus 2012, mil Hall õnnestus
lõksuga kinni püüda ja talle jälgimisseade kaela panna, koosnes Halliste
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Hall. Pikema perioodi,
7 kuu vältel oli võimalik
järjest jälgida neist
ühte, tõenäoliselt
pooleteiseaastast isashunti,
kelle nimeks sai pandud
Hall. Hall oli see hunt, kelle
toimetamistest andsime
hundiaasta alguspoolel
jooksvalt ülevaadet ka
looduskalendri vahendusel.

hundikari 8 isendist – 4 vanaloomast (1
emasloom ja 3 isaslooma) ning 4 kutsikast. Lisaks elas samal territooriumil
veel üks üksik aeg-ajalt karjaga koos
liikuv emahunt. Halliste kari oli korralik kari, aga paraku sellise struktuuriga
püsis see koos vaid möödunud detsembrikuu lõpupäevadeni, mil toimus
ebatavaline lagunemine. Ühel hetkel
avastasid uurijad, et territooriumil
liikus üksnes kolmest isendist koosnev
grupp – Hall, teine kaelustatud isahunt
Habe ning üks emahunt. Iseenesest
poleks karja jagunemine osagruppideks haruldus, kui see oleks toimunud
jaanuaris innaaja eel, ent sedakorda
juhtus midagi karja juhtpaariga. Pole
täpselt teada, mis, aga ühel hetkel neid
lihtsalt polnud. Üksikute kutsikate jälgi
kohtasid uurijad veel pesitsusalal 21
päeva pärast karja lagunemist, kuid siis
ei nähtud enam neidki. Selline järsk
karja hajumine viitab tavaliselt vähemalt juhtemase hukkumisele. Soomlastest uurijatelt on teada lugusid, kus
ema hukkub ning pärast seda läheb
millegipärast ka isane minema, jättes
kutsikad omapäi.
Halliste territooriumil oli aga
huntide küttimine keelatud ja vanaloomad hukkuvad looduslikel põhjustel suhteliselt harva, seetõttu ei saa
paraku välistada võimalust, et süüdi on
salakütid.
Kolmekesi Lätti

Salapärasele hukkumisel viitab ka
maha jäänud karja rännak Lätti teise
karja aladele. Tavaliselt kari võõral territooriumil ringi ei konda. „Läti-reis”
jaanuaris 2013 kasvatas Halli ühe kuu
liikumise keskmise kilometraaži kunstlikult suureks. Et tegu oli ühekordse

reisiga, arvame, et mindi otsima oma
kadunud kaaslasi. Kolmik jõudis otsingutel Lätti ja jäi sinna mõneks päevaks,
seetõttu pidime ühendust võtma Läti
kolleegidega ja paluma, et nende jahimehed meie kaelustatud hunte maha
ei laseks. Ei teadnud, mis sutest saab.
Õnneks midagi ei juhtunud, kriimud
viibisid veidi Eesti–Läti piiriülese karja
aladel, mille peremehed olid ilmselt
suuremalt jaolt maha lastud, ja tulid
siis tagasi. Nüüdseks on sealkandis jälle
korralik kari.
Et loomad oma kaaslasi otsida
võisid, sellest kõnelevad soomlastest

lahkus susi reviirilt, kuna lumekatte
sulamiseni märkasime Halliste karja
territooriumil liikumas vaid ühte
hundipaari –isahunt Halli ja tema
kaaslasest emahunti. Veebruari alguses
avaldusid paari käitumises üsna selged
territoriaalkäitumise ilmingud –
liiguti palju ringi, märgistati ala ning
kuulutati igal võimalikul viisil Halliste
maade hõivatust. Lisaks algas emasel
innaaeg ning tänaseks päevaks on
teada, et mai alguses käesoleval aastal
sündis samal reviiril uus järglaskond,
kes ilmselt kannab endas Halli ja tema
paarilise geene.

Kikepera karja tänavune järelkasv.
uurijate kogemused sutega. Põhjanaabrid on jälginud karjade käitumist
alfaemase hukkumise järel. Omavahelised sidemed on huntidel tugevad,
kadunud kaaslasi leinatakse taga.
Soomlastelt on teada ka, et pärast
jahti uluvad ellujäänud karjakaaslased
keskmiselt rohkem ning on häiritud,
otsides oma semusid.
Hallil läheb hästi

Leidmata kadunud kaaslasi, tuli kolmik
tagasi ning mõne aja päras eraldus
teistest isahunt Habe. Oli jaanuari lõpp,
karjade lagunemise aeg ja tõenäoliselt

Halliste ja Kikepera

2013. aastal sai kaeluse koos saatjaga
ka Kikepera alfaemane, sestap tahame
põgusalt kirjeldada kahte naaberala.
Halliste ja Kikepera vahel on üks oluline erinevus: kui Kikepera piirkonnas
laiuvad võimsad rabad, siis Hallistel
valitseb kodumaa klassikaline maastik:
mets vaheldumas väikeste põllulappidega. Hundile pole raba sobilik elupaik,
sest seal on toitu vähem, mistõttu
rabas elunev kari vajab suuremat liikumisala. Et see uurijate oletus ka paika
peab, näeme telemeetria uuringute
senistest tulemustest: Kikepera kari
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Telemeetria uuringud
Põhjalikumad uuringud tänapäevaste meetodite ja vahenditega said esimese
tulemuse aastal 2011, kui tegelikult metskitsele mõeldud telemeetriaseadmega
varustati esimene hunt Baltikumis. Hunt, kelleks osutus noor emane isend,
kaelustati Tipu uurimisalal Edela-Eestis 2011. aasta juunis. Praeguseks
on lisaks sellele loomale märgistatud veel 4 sutt – kaks isast ja kaks
emast. Kõik mainitud isendid on telemeetriaseadmega varustatud samal
uurimisalal, mis on nüüdseks küll laienenud kagu suunas Viljandimaale.
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Rajakaamera jäädvustas
Kikepera karja juhtpaari
territooriumi märgistamise
13. novembril 2013.
Naaberkarjaga
hoitakse ranget piiri.
Karjade territooriumid on
ajas suhteliselt püsivad
ning säilivad põhimõtteliselt
enam-vähem samades
mõõtmetes niikaua,
kuni kaob selle karja
viimane liige.
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hõlvab kaks korda suuremat ala kui Halliste
kari.
Meie looduslikele
oludele kõige lähedasemal alal, Skandinaavias uuritud huntide
eluala suurus kõigub
väga suures ulatuses.
Uuritud 28 hundikarja territooriumi
pindala jäi vahemikku
259–1676 km². Karja
reviiride suurusega leiti
seos olevat metskitse
asustustihedusega –
mida rohkem metskitsi, seda väiksem on
hundi territoorium.
See seos sobib tegelikult ka meie kriimudele – Kikepera karja
elualal liigub metskitsi
oluliselt vähem kui
Juulikuiseid kutsikaid karja jahilkäikudele veel kaasa ei võeta.
Halliste omal. Et karja
territoorium sõltub
suurel määral just toidu kättesaadavukarjadest pärit, on hea võimalus uurida
Ehkki Halli õnnestus meil jälgida
sest, võib näiteks tuua Alaska, kus ühe
ka naaberkarjade käitumist: kui vaaainult seitsmel kuul, võib kinnitada,
karja territoorium võib ulatuda 30 000
data kaarti, näeb seal punkte, mis on
et tema karja territoorium hõlmas
kilomeetrini. Asi on aga keerulisem:
umbkaudu 450 ruutkilomeetrit, mis on hästi ligistikku, see tähendab, et ainult
vahel ei tähenda väike territoorium
ühel korral on liigutud reviiri piirini.
Eesti keskmine. Kikepera rabas kaelussiiski head toidulauda, üksnes asjaolu,
tatud emase telemeetria uuringud alles Kaartidel märkame, et karjade vahel
et ruumi on vähe. Näiteks Leedus, kus
hoitakse selget piiri ja lisaks puhverala.
algasid, aga juba võib välja öelda, et
metsa on vähe ja sobivate elupaikadega tema karja territoorium on kaks korda
Sellest järeldub, et karjade alad ei kattu
kitsas, tuleb hundikarjal läbi ajada
üldse. Uued uuringud uute andmetega
suurem.
ainult 100–200ruutkilomeetrisel alal.
ootavad aga ees. 
Et kaks 2013. aastal kaelustatud
Ent hunt kohaneb.
emaslooma on kõrvuti elavatest

Karjaloom

H

unt on karjalise eluviisiga territoriaalne kiskja. Territoriaalsus tähendab seda, et loomad elavad mingil kindlal
alal, märgistavad selle piire ning hoiavad seda suguvendade sissetungi eest. Seda ala nimetatakse kodupiirkonnaks, koduterritooriumiks või ka reviiriks. Kui vabale, teiste liigikaaslaste poolt hõivamata alale rändab üks
noor isend ning alustab lähikaudsete maastikega tutvumist, on see lihtsaim näide territooriumi kujunemisest. Neid
rännakuid jäävad tähistama uriinimärgised, mis kannavad endas teavet märgistaja sugulise kuuluvuse, küpsuse kohta
ning annavad edasi ilmselt ka muud, paljuski inimesele mõistetamatut teavet. Teatud aja jooksul kujuneb välja looma
individuaalterritoorium. Uriinimärgised ning ekskremendid on peamine „ukselukk” võõraste liigikaaslaste sissetungi
eest.
Hoolimata sellest, kas uueks territooriumiloojaks on isas- või emasloom, on sellele alale oodatud vastassugupoole
isendid. Nii tuleb aja jooksul üksiku isendi kõrvale vastassugupoole esindaja, mis tähendab lähiaastatel pesakonna ja
seega uue karja sündi.
Reeglina on aastate jooksul küttimisest mõjutamata normaalselt väljakujunenud hundiperekonnas 3–4 vanalooma
ning 4–5 sama aasta kutsikat. Sellisel juhul on hundikarja suurus tavaliselt 7–9 isendit. Lisaks karjadele ja paaridele on
populatsioonides alati üksikuna elavaid isendeid, kes moodustavad ligikaudu 10–20% asurkonnast. Üksikisendite osakaal populatsioonis kasvab aktiivse küttimise korral hüppeliselt.
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Mats Kangur

Paevana ja tema assistent Aat Sarv sättimas Injust pärit roosakaid käsipalu, „lihalõike” näituse lauale.

Paevana kutsub
kooliõpilasi kivinäitusele
Paevana, TTK geoloogiaprofessor Rein Einasto

G

eoloogidel on kombeks tutvustada
välitööperioodi järel olulisemaid
kogutud kivimpalasid eri paigust.
Tallinna Tehnikakõrgkooli geoloogia
laboratooriumis on välja pandud näitus
„Piirid paes”, kus pikkadele laudadele
on asetatud saetud tasaste pindadega
kivipalad möödunud suvest. Kolm
erinevat lugu kolmest paigast: Injust,
Neitlast ja Selgaselt. Sealsed kõrget järku
piirikihtide paljandid ilmestavad erilisi

aegu meie paekivi ja muude aluspõhja
settekivimite tekkeloos sadu miljoneid aastaid tagasi – üleminekuaegu
ühest perioodist teise. Eri järku piirid
kihtide vahel võivad olla teravad, mis
reeglina seotud katkestusega, lüngaga
settimises, või siirdelised, peegeldades
järkjärgulisi muutusi pidevas setteprotsessis. Lüngad võivad olla lühiajalised, geoloogiliselt hetkelised, üheainsa
tormi tekitatud, või kesta miljoneid

aastaid ja põhjustada varemtekkinu
olulist kulutust – lõhkumist ja ärakannet. Selliseid eri järku piire on huvitav,
põnev ja teaduses ning rakenduses
oluline jälgida.
Näitus on avatud Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoones Pärnu mnt 62
geoloogia laboratooriumis ruumis 113
I korrusel teisipäeviti kella 10–16, kokkuleppel ka kooliõpilaste klassirühmadele
veebruarini (radokuuni) 2014. 
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Kolm kohtumist

lodjapuuga
Aasta puu – lodjapuuni – jõuame Loodusesõbras alles talve hakul.
Ent veel pole hilja! Just külmal ajal muude värvide tuhmudes jäävad
tulipunased marjakobarad jõeluhtadel ja põlluäärtel silma.
Arne Ader
Autori fotod
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Lodjapuuõisikus märkame kahesuguseid
õisi: servades asuvad suured ja viljatud, keskel
pisikesed ja viljakad õied. Viimased avanevad
servmistest õitest hiljem.
Klassikalises taimeteaduses kuulub lodjapuu
kuslapuuliste sugukonda. Moodne botaanika
pakub aga DNA analüüsile tuginedes, et pigem
võiks lodjapuud lahterdada muskuslilleliste
hulka – seda koos lähisugulastest leedritega.

M

inu lapsepõlvekodu taluõue
ja viljapuuaeda ümbritses
suur puudest ring. Õue piirasid laialehised vahtrad, tamm ja saar,
eemal kasvasid haavad, kased, kuused,
pihlapuud ja remmelgad. Ning selles
puude ringis, otse elumaja taga suurte
puude all, kükitas ka tema – linnumari.
Nõnda öeldi mulle lodjapuu kohta, kui
salapäraste punaste marjadega põõsa
nime küsisin.
Eks hoidsin siis oma uuel tuttaval
edaspidi silma peal. Tema punaseid
marju ei julgenud ma suhu pista, arvasin, et vahest võivad need olla mürgised. Ent jäin muidugi põnevusega linde
ootama. Sest kui marjad on linnumarjad, siis peaksid ju linnud neid ikkagi
noppima tulema ...
Sügisel toimetasid tiivulised hoopiski pihlakate ümber. Lodjapuule jõuti
alles lumehangede ajal. Sain siis teada,
et linnumarjade linnud on leevikesed!
Nii see tutvus lodjapuuga algas, aga
põnevaid kohtumisi on tulnud temaga
ette ka hiljem. Valisin neist jagamiseks
kolm: ühe kevadsuvise, ühe sügisese ja
ühe talvise.

Valgeõieline pitsipuu

Pärnakuu alguses, mil looduse õierikkus on suurim, avab oma õisikud ka
tema – lodjapuu. Valget pitsi meenutav
õitemeri kutsub siis kõiki, kel silmad:
tulge ja vaadake!

Mõnikord näeme isevärki mustrit lodjapuu lehtedel: viimased on augulised
kui sõelapõhjad. Sellise lodjapuuvaenuliku trikiga saavad hakkama pisikesed
kollakasrohelised mustatähnilised tõugud: lodjapuu-ehmespoid.
Eelkõige on see kutse mõeldud
putukatele, kes abistavad tolmeldamisel. Ent täna olen ka mina platsis
kui innukas sirelane. Minu ees laiub
valgetest õisikutest koosnev pits:
umbes selline nagu pidulikel linikutel
või vanamoodsatel aknakardinatel.
Ukrainlastel on õigus küll, kui nad
võrdlevad oma laulude kauneid neide
lodjapuuõitega!
Eesti rahvapärimuses on lodjapuud
kutsutud pitsipuuks. Võib ju isegi olla,
et tema pitsi meenutava õiemustri
pärast. Või ka sellepärast, et lodjapuust
on meisterdatud piibupitse.

linnud või vesi seemne kannavad. Siiski
on olemas paiku, mis on lodjapuudele
eriti meelepärased. Taolisi kasvukohti
tuleb ette näiteks luhamaastikel looklevate jõgede kallastel.

Hõõguvpunased tulekesed

Kasvukoha suhtes on lodjapuu leplik –
ta saab hakkama pea kõikjal, kuhu
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sügisel ja poolküpselt on need veidi
mürgised. Mürgine viburniin kaob
marjadest läbi öökülmade, kuivatamise
või moosipotis keetmise.
Ent matkaja saab söögikõlblikkuse
kohta küsida marjadelt endilt. Kui mari
on suhu panemisel kibelääge, siis pole
see mõeldud alla neelamiseks. Kui mari
on mõrkjashapu, järelmaitsena pisut
jõhvikat meenutav, siis sünnib see süüa
küll.
Lodjapuumarjad on marjataolised
luuviljad, millel on nahkjas väliskest
ja lihakas vahekest. Seemet
kaitsev sisekest on tugev, ent mitte
luine nagu enamikul luuviljadel.
Lodjapuumarjadele omistatakse
suurt hulka tervistavaid mõjusid.
Koostoimes meega peetakse neid
imerohuks.
Täna olen sattunud ootamatult ühte
lodjapuude kuningriiki, mis asub AlamPedjal Pedja jõe luhal. Haavalehtede
punast, mida siia otsima tulin, tänavune sügis ei paku. Kogu punane värv
oleks justkui eraldatud lodjapuude
marjakobaratele ...
Põõsaste otsas rippuvad marjad on
veel marjulistest puutumata ja külmadest kortsutamata: käes on nende
kirkaim aeg. Kui pilvede vahelt piilub
päike, hakkavad marjad vastuvalguses
hõõguma – nagu oleks jõe ääres süüdatud tuhandeid pisikesi elektripirne!
Lodjapuumarjad küpsevad alles
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Lodjapuuoks pärast leevikeste
külaskäiku, mil viljakestad varisevad
sulalumele.

Linnumari

Sügisel saab lodjapuust linnumari.
Esimesed marjade nokkijad on sageli
rästad ja punarinnad, kes eelistavad pisemaid marju – neid, mida on
kergem alla neelata. Hiljem saabuvad
põhjamaised siidisabad, kes marjade
suuruse järele ei küsi. Kõik nimetatud
linnud neelavad marju tervelt. Seemneid enamasti ei seedita, need väljutatakse kas oksendades või väljaheitega.
Lodjapuu levitajana on lindudel oluline
roll.
Seekordne tagasivaade viib aga
meid kargesse talvehommikusse, mil
märkan lodjapuudel leevikesi. Nüüd
avaneb mul võimalus silmitseda lähemalt seda, mida õnnestus kord näha
lapsepõlves. Minu ees ei tegutse mitte
niivõrd marjasööjad kuivõrd andunud
seemnegurmaanid. Võimsa nokaga
litsutakse lodjapuumarjad katki. Seemned rändavad kõhtu, viljaliha pudiseb
osaliselt lumele ja marjanahk jääb
põõsa otsa rippuma.

Siidisabad neelavad lodjapuumarju
tervelt.
See nokatöö jääb lodjapuu otsa pikemaks ajaks, varisedes lumele vahetult
enne kevadist sula. Siis püsivad märgid
leevikeste kohalolust veel nädalakese
lodjapuu alla jääval lumisel ekraanil.
Enne kirjatööd käisin lapsepõlvekodu maadel ja tõin tuttavast puuderingist kaasa mõned lodjapuu marjakobarad. Tuleb tunnistada, et ükshaaval
suhu pistes olid need üpris hüvad. 
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Üks pühapaik

Ohekatku
türnpuuhiis
Ohekatku hiiemägi tuletab
meelde, et me elame maal,
kus iidsete pühapaikade
leidmiseks ei ole vaja
ette võtta palverännakut
võõrsile. Sageli piisab
üksnes auto peatamisest,
et astuda mõni samm tee
kõrval asuvasse hiide.
Ohekatku Iiemägi asub
Rapla–Türi maantee ääres,
Kehtna valla Hiie külas,
otse tee paremal serval
lookleva metsa varjus.
Ahto Kaasik
Autori foto

I

iemägi on kuni paarteist meetrit
kõrge, järskude külgedega ning
kuni 50 meetri laiune ning paari
kilomeetri pikkune jääaegse liustiku servamoodustis. Hiiemäe hari
on kohati napilt paari meetri laiune.
Hiiemäge katvas metsas ja põõsastikus
on rohkesti tuulemurdu ning on tunda
vana loodusmetsa hõngu.
Iiemäe läänepoolset osa katab
haruldane türnik ehk türnpuumets,
mille suuremate tüvede ümbermõõt on
kuni 90 sentimeetrit. Iiemäe lõunaservast algab aga Hiie raba, mille keskel
on omakorda Hiiesaar. Hiiemäe servas
kasvas veel mõne aasta eest looduskaitsealune Mikumäe pärn, mille küljes
võis näha anniks seotud paelu.
Varasemal ajal oli Iiemägi Oore küla
pühapaik, kuhu koguneti tähtpäevadel
hiiepüha pidama ning kus üksi käidi
tervist ja nõu saamas. Jaanituld on aga
mäel tehtud uuema ajani välja.

Eesti Rahvaluule Arhiivis on talletatud Iiemäe kohta mitmeid lugusid.
Üks neist kõneleb, et Iiemäe kohal
laiunud varem järv, mida külanaised
lastemähkmeid pestes reostanud. Järve
manitsused ja hoiatused jäeti tähelepanuta. Varsti kostus hüüd: „Järv lähab,
hiis tõuseb!” Järv tõusiski üles ning
lendas ära. Järve asemele tõusis aga
Iiemägi, mida kohalik rahvas hakkas
pühaks pidama.
Nagu paljusid teisi pühapaiku,
on ajad sedagi hiit omajagu räsinud.
Hiiemäe nõlval kulgev tee on nõudnud
järk-järgult aina enam ruumi. Läbi mäe

on kaevatud gaasitrass ning mitmelt
poolt on kaevandatud kruusa. Hiiemäe
rahu rikub liiklusmüra ja lähedalasuv
krossirada. Kavandamisel oleva Rail
Balticu kiirraudtee üks võimalikke
harusid kulgeb risti läbi Iiemäe. Selle
ehitus hammustaks mäest 360 meetri
laiuse tüki ning poolitaks hiie kõrgete
raudsete müüridega jäädavalt.
Paraku on pea sama hõlbus kui
Eestis hiiteni jõuda, iidseid pühapaiku
ja põlisrahva elujõu lätteid ka hävitada.
Ohekatku hiiemäe saatus selgub ilmselt
juba järgmiseks aastaks, mil Rail Balticu kulgemissuund paika pannakse. 
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Päikesevarjutuse

lummuses
Austraalia Põhja-Queenslandi osariik oli ainuke koht maismaal, kus oli vaadeldav
2012. aasta täielik päikesevarjutus. 14. kooljakuu varahommikul tund aega pärast
päikesetõusu saabus pimedus, sulgedes lilleõied ja vaigistades linnud. Inimesed
imetlesid, kuidas must Kuu katab valgusallika ning tumedas taevas näeb vaid
säravat päikesekrooni.
Katrin Holmsten
Autori fotod

K

uigi päikesevarjutusi on maailmas igal aastal, on täielik päikesevarjutus väga harva esinev
nähtus. Eelmine täielik varjutus PõhjaQueenslandis oli 1300 aastat tagasi, nii
et loomulikult olime Austraalias ärevil.
Ja me ei olnud üksi. 60 000 inimest oli
sündmuseks meie rannikule lennanud, mujalt Austraaliast ja maailmast.
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Majutust hakati broneerima aastaid
enne ja kui õige aeg kätte jõudis, olid
luksushotellidest telkimiskohtadeni
kõik paigad reserveeritud. Piirkonna
suurim linn Cairns oli pungil täis NASA
teadlasi, harrastusastronoome ja muid
päikesevarjutuse huvilisi, kuid nädal
enne varjutust ähvardasid ilmaprognoosid kogu etenduse ära rikkuda. Või-

malused olid ilma selletagi tegelikult
väikesed – sügisel hakkab troopilise
Põhja-Queenslandi mussoonvihmade
aastaaeg lähemale jõudma, nõnda et
taevas on tihti pilvine.
Pilvine õhtutaevas – kas me ei
näegi varjutust?

Meie elame Innisfailis, Cairnsi linnast
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Päikesevarjutuse faasid ja
silmakaitse
1. Esimene osaline faas, mis kestis umbes
tunni. Kuu hakkab järk-järgult päikese ette
liikuma. Kõigepealt oleks nagu Päikesest
tükk ära hammustatud, siis läheb „hammustus” suuremaks ja sirp jääb aina väiksemaks. Nähtust tohib vaadata ainult läbi
silmakaitse, sest Päikesesse vaatamine on
silmadele väga ohtlik. Õige oleks kasutada
spetsiaalseid päikesevarjutuse kaitseprille –
need maksavad üksnes 5 eurot. Vanad
vahendid nagu tahmaklaas või prillid,
mille pind on kulunud, võivad olla hoopis
ohtlikud.
2. Täisfaas – paar minutit. Kui sirp jääb
piisavalt väikseks, kaob Päike Kuu taha ja
taevas läheb pimedaks. Tekib kaks nähtust –
Baily helmed (Baily’s beads) ja „Teemantsõrmus” (diamond ring), vaata neist pilte
leheküljel 45. Alguses vaatavad Päikese
viimased kiired veel Kuu idapoolse ääre
tagant välja. Kohe pärast seda toimub täielik päikesevarjutus, mil Kuu on täpselt Päikese ees, ja Päikesest paistab ainult kroon.
Kui täisfaas lõpeb, ilmnevad Teemantsõrmus ja Baily’ helmed – Kuu läänepoolsest
otsast jälle välja. See on ainuke faas, mida
tohib vaadata ilma silmakaitseta –
on piisavalt pime ja silm ei saa viga.
3. Teine osaline faas – teine tund. Kõik
kordub vastupidises järjekorras. Päike
tuleb kiiresti Kuu tagant välja ja taevas
läheb uuesti valgeks, sama järsult kui
pimenes. Siis liigub Kuu Päikese eest vähehaaval ära, kuni kõik on tagasi tavapärases
seisus.
Kuu liigub üle Päikese paari minutiga.
Osalise päikesevarjutuse faas pildistatuna
läbi solaarfiltri.

lõuna pool, kus lootsime varjutust just
kaldalt vaadata. Paraku asuvad mõlemad linnad mere ääres, kus taevas on
tihti palju pilvisem kui sisemaal. Õhtul
enne varjutust sadas ja ilmaennustus
järgnevaks hommikuks oli lootusetult
ebakindel. Teadmata, kuhu minna, ei
heitnudki me päev enne suurt sündmust õhtul magama. Lootsime, et ilm

paraneb, aga kell kaks öösel olid meie
tunnid loetud – pidime otsustama, kas
hakkame sõitma sisemaa poole või ei.
Valikut polnud – hüppasime autosse ja
hakkasime sõitma. Kolm tundi kottpimedat teed selgineva taeva poole viis
meid loodetud pilvitu alani. Ma ei tahtnud riskida ega täisvarjutusest ilma
jääda. Enamik inimesi jäid siiski hea

õnne peale lootes rannikulinnadesse
ega sõitnud üle Great Dividing Range’i
mäeaheliku.
Pilved hajuvad

Oli väsitav keset ööd mööda kurvilist
teed paduvihmas üle mägede liikuda, aga kui me teiselpool ahelikku
põhja poole keerasime, hakkas vihm
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järk-järgult kahanema. Hommikul
ilmus taevasse esimene valguskuma,
ja mida põhja poole me sõitsime, seda
õhukesemaks jäi pilvekiht me pea
kohal. Kui Päikese esimesed kiired
horisondi tagant välja ilmusid, olime
just jõudnud Mareebasse – väikesesse
linna sisemaal, mis on üks päikeselisemaid selles piirkonnas. Ja meie suureks
rõõmuks polnud peale madalate
hommikupilvede silmapiiri kohal
midagi näha. Päike tõusis neist kiirelt
kõrgemale. Peatusime avaras kohas
ja seadsime end valmis. Kõigepealt
pidime päikesevarjutuse prillid pooleks
lõikama, et mõlemad varjutust ühe
silmagagi näeks. Rohkem prille meil
polnud: olin ju Innisfaili linnast viimase paari saanud – sel hetkel uskusin
juba, et õnn saadab meid ettevõtmises
kuni lõpuni.
Tundmatu pimedus

Peaaegu kohe hakkas Kuu üle Päikese
pinna liikuma ja kattis tasapisi tunni
jooksul särava ketta. Valgus muutus
tuhmimaks ja linnulaul, mis just hommikul oli alanud, vaibus taas. Linnud
sättisid end jälle „ööpuhkusele”. Läks

veel hämaramaks ja suuremad taevatähed ilmusid ükshaaval pea kohale.
Ja siis, üsna järsku valgus kustus. Kuu
kattis terve Päikese pinna ja ainult niinimetatud Päikese kroon paistis välja –
nähtus, mis kestis ainult kaks minutit.
Vaatepilt oli väga ilus, inimesed hõiskasid ja plaksutasid. Taevas oli süsimust ja tähed olid väljas, aga horisondi
kohal oli punakaskollane kuma, justkui
360kraadine päikeseloojang. Pimeduses
ei näinud ma hästi oma kaamera nuppe
vajutada, aga ringi vaadates ei mõjunud valguse puudumine ka tuttavliku
ööna. See oli „imelik” pimedus, mille
sisse oli segatud natuke teistmoodi
valgust, ei meenutanud isegi kuuvalget
ööd. Nähtus polnud millegi senikogetuga võrreldav.
Rannikul nii pettunuid kui õnnelikke

Samal ajal oli Cairnsi ja Port Douglase
linnades olukord närvilisem. Kallas
oli pilvine ja olenevalt täpsest vaatepunktist oli see rohkem õnnemäng,
kas Päike jõudis just õigel momendil
pilve tagant välja tulla või ei. Paljud
ei näinud midagi, aga leidus õnnelikke, kes hiljem pisarsilmi kirjeldasid,

kuidas just paar minutit enne varjutuse
täisfaasi suured mustad vihmapilved
Päikese ees lahti vajusid, näidates
imelist loodusnähtust peaaegu selgest
taevast. Isegi teadlased, kes on näinud
mitmeid päikesevarjutusi, ütlevad, et
nad on igast uuest varjutusest vaimustuses. Neile on oluline täisvarjutusi
vaadelda ja uurida Päikese atmosfääri
ja magnetvälja. Päikese krooni näeb
kenasti just varjutuse täisfaasi ajal.

Harrastusvaatlejad Austraalias 2013. aasta kevadel. Ka rõngjas varjutus on haruldane vaatemäng taevas.
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Pierre Arpin

Teemantsõrmus. „Briljant” ehk
Päikese viimane kiir särab Kuu
äärel nagu kiviga sõrmus enne
täielikku päikesevarjutust.

Loodusteadlased uurivad sedagi, kuidas
vihmametsade linnud, loomad ja putukad järsule pimedusele reageerivad.
Suurele Vallrahule paigutati veealused
kaamerad, et näha mõju kaladele ja
teistele mereloomadele.
Eesti järgmine täisvarjutus 113
aasta pärast

Austraalia esimene täielik päikesevarjutus kümne aasta jooksul oli nähtav
ainult 150 kilomeetri laiusel vööndil Põhja-Queenslandis ja mõnedel
lõunapoolsetel Vaikse ookeani saartel.
Austraalias saab järgmist täielikku
päikesevarjutust näha aastal 2028 ja
see katab palju suurema ja tihedamalt
asustatud ala, kaasa arvatud Sydney.
Harrastusastronoomide arvates on
õnnelik maa Hispaania, kus korralikud päikesevarjutused on tulemas
koguni kolmel teineteisele järgneval
aastal: 2026 (täielik), 2027 (täielik) ja
2028 (rõngjas). Järgmist korralikku
päikesevarjutust Eestis saab näha alles
21.06.2039, kuid varjutus pole siiski
täielik, vaid rõngjas. Täielikku varjutust sellel sajandil Eestisse ei tulegi –
järgmine on ennustatud aastaks 2126.
Eestile kõige lähemat täisvarjutust
saab näha 20.03.2015 Fääri saartel.
2012. aastal toimunud täisvarjutus
oli nähtav ka ookeani kohal. Maailmamere suur pindala on ka põhjus, miks
päikesevarjutused justkui nii haruldased on. Päikesevarjutused ei toimu
tegelikult nii harva, aga harvad on
juhud, mil näeb neid asustatud
pinnalt. 

Baily helmed. Kuu ebaühtlane pind laseb serva alt läbi päikesekiiri,
nii mõjub Päike taevas justkui helmestega kaelakee. Baily helmed
ilmnevad enne Teemantsõrmuse faasi.

Tulevased täielikud päikesevarjutused maailmas
20.03.2015 Fääri saared, Svalbard
09.03.2016 Sumatra, Borneo, Sulawesi
21.08.2017 Põhja Ameerika, Atlandi ja Vaikne ookean
02.07.2019 Lõuna Ameerika – Tšiili ja Argentiina
14.22.2020 Lõuna Ameerika – Tšiili ja Argentiina, Antarktika
04.22.2021 Antarktika
08.04.2024 Kanada, Ameerika Ühendriigid, Mehhiko
12.08.2026 Arktika, Gröönimaa, Island, Hispaania
02.08.2027 Hispaania, Maroko, Algeeria, Libya, Egiptus, Somaalia,
Saudi Araabia, Jeemen
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Lähme pildistama

Telemaastik
Sven Začek
Autori fotod

Kindlasti on kõik maastikupiltnikud vahel tundnud, et huvitav nähtus ei tule pildil nii hästi
esile nagu silmaga nähtud. Parema pildi saad sel juhul, kui valid pikema objektiivi.

T

argad mehed on tõestanud, et inimsilma vaatenurga
ekvivalent fotograafilises keeles on ligikaudu 50mm.
Inimsilm on võimeline nägema laiemalt, kuid 50 mm
on meie samaaegselt teravalt nähtav sektor. Maastikufotot
tehakse aga harva sellise fookuskaugusega, mistõttu võib
motiivi mitte esile tulla. Selle põhjuseks on liiga lai vaatenurk. Lainurkobjektiivi kasutamisega kaasnevatest hädadest oli eelnevates ajakirjades juttu, seekord vaatame häid
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motiive, mida just pikema objektiiviga proovida üles võtta.
Mida lugeda pikemaks objektiiviks maastiku pildistamisel? Inimsilmaga võrreldes on kõik üle 50mm fookuskaugusega objektiivid pikemad. 100mm tähendab tehniliselt
rääkides juba teleobjektiivi. Loomafotograafi jaoks algab
teleobjektiiv ikka 300mm ja number venib sealtki ülespoole.
Isegi nii pikk objektiiv sobib teatud olukordades maastike
pildistamiseks hästi.
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Lähme pildistama

Uduga sarnane on õrnalt aurav jäätuv jõelahvandus või meri. Jõeluhale jõudes märkasin kohe seda ilusasti auravat
pisikest katelt. Lähemale minnes seda justkui polnudki. Seepärast läksin tagasi ja pildistasin maastiku mõttes
juba väga pika objektiiviga. Kuna teravustada tuli kaugele, siis taust ja esiplaan polegi väga udused, just piisavalt,
et silm kuldsele aurule pidama jääks. Nikon D3x, Nikkor 300mm F2,8VRII, Nikkor TC-14EII. 420mm. F6,3, 1/1250,
ISO 400.

Teleobjektiiviga maastike pildistamisel on ainult üks
suurem puudus. Nimelt teravusulatus. Mida pikem objektiiv,
seda kitsam on teravusulatus. Teravusulatus sõltub fookustamise kaugusest. Mida lähemale fookustada, seda vähem
on teravusulatust. See kehtib kõikide objektiivide puhul,
sellepärast „makromeeste” pildid vaevlevadki teravusulatuse puuduse käes eriti tugevasti. Kaugemale fookustades on ka teravusulatust rohkem. Seega teleobjektiiviga

maastikul motiivi sättides tuleb eriti suurt tähelepanu
pöörata sellele, kuhu fookustada, et saaks vähest olemasolevat teravusulatust maksimaalselt ära kasutada. Fotograafia
on tehniline ala, kus motiiv tingib tehnilised abivahendid.
Kasutage maastikul teleobjektiivi ja loomade pildistamiseks
lainurkobjektiivi.
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Lähme pildistama
Murdlained tavaliselt päris
randa ei jõua, mistõttu
lainurgaga pildistades sõna
otseses mõttes nendeni
ei ulatu. Appi tuleb jälle
teleobjektiiv. Siin saab vaataja
tähelepanu teravusulatusega
täpselt juhtida. Esimene
murduv laine on terav ja
teised annavad aimu mere
mässavast iseloomust.
Taamal kõrgeks kerkinud
lainehari on justkui mägi,
mis ähvardab kaela langeda.
Nikon D4, Nikkor 300mm
F2,8VRII, Nikkor TC-20EIII.
600mm, F5,6, 1/2000,
ISO 1600.

Esimese lume saabumine 2012. aasta porikuus oli vaatepilt omaette. Maastik oli nii lummavalt ilus, et esimene
mõte oli proovida kõike korraga lainurga abil kaadrisse mahutada. Liiga palju häid asju hakkasid omavahel
konkureerima. Tõusev päike valgustas aasta esimest lumerüüd katvaid rabamände ja aeg oli vahetada lainurk
teleobjektiivi vastu. Kuldsed männid lausa hüppavad pildilt esile. Nikon D800E, Nikkor 70-200mm F2,8VRII.
130mm, F11, 1/10, ISO 100.
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Unistades

Unistustest

Erakogu

Mathura, kirjanik ja tõlkija

K

ui mu sõbrad on minult küsinud, millest ma unistan, olen
küllap iga kord vastanud erinevalt. Enamasti sõltub kõik sellest, mis
mul hetkel meelel on – selleks võib
olla uus raamat või pooleliolev maal
või hoopiski vajadus rahu ja vaikuse
järele, või siis jällegi parandamist
vajav tervislik seisund. Ent on siiski
paar nii-öelda suurt unistust, millest
ma sagedasti mõtlen. Üks neist on
puhtisiklik – see on janu täieliku sisemise vabaduse järele. Teine, laiem, on
aga seotud looduskeskkonnaga, mille
keskel ma elan.
Suurema osa oma ajast veedan ma
praegu Raplamaal, ent oluline osa
minu lapsepõlvest möödus Läänemaal
Lihulas ja selle lähistel. See on piirkond, mis hõlmab mitmeid erinevaid
looduskooslusi nagu loopealseid,
roostikke ja mereäärt, aga ka rabasid ja
metsasid. Ja mis olulisem – selles piirkonnas on üksjagu palju maastikke, kus
inimasustus on harv või puudub sootuks. Viimane ei ole, tõsi küll, eksklusiivselt Läänemaa eripära. Inimtühje

alasid leiab Eestist tänapäeval mitmel
pool. Ja ühtpidi võib selle üle kurvastada – on paiku, kus inimese ja looduse
aastakümnete pikkune koostöö saab
ootamatult lõpu. Põllud kasvavad
võssa, heinamaad jäävad niitmata.
Ent usun, et asjal on ka oma
hea külg. Võib ju loota, et seal, kus
inimene vähem käib, on ka tema
sekkumine loodusesse väiksem. Minu
unistus ongi see, et Eestisse jääks ikka
piisavalt palju nii-öelda suvalist metsa,
suvalist roostikku ja suvalisi rabasid.
Nii palju kui olen maailmas reisinud,
olen ma sealnähtu võrdluses näinud
Eesti erilisust just ulatuslikes tavalise,
puutumata looduse massiivides.
Tahaksin, et mul oleks siin maal
alati võimalus minna paikadesse, kus
kedagi ei ole, istuda seal mõne vana
puu alla ja lasta oma mõtetel taas
selgeks saada. Isegi võpsik võib vahel
olla sama hea kui paradiis – sellel on
inimesele suurem korrastav mõju kui
paljudel moodsatel teraapiatel.
Kui veel unistada, siis on mul
unistus kunagi oma elus ära käia

„külmuse maailmas” kaugel põhjas,
näiteks Teravmägedel või Gröönimaal. Ja ma ei oskagi täpselt öelda,
mis mind sinna kutsub. Ehk on see
nende paikade teisitiolek. Kesköist
päikest olen korra saanud PõhjaNorras imetleda ja see kogemus pani
mind sügavalt mõtlema paljude looduslike ja inimlike võimatuste ja võimalikkuste üle. Kas pole mitte nõnda,
et niisamuti nagu päike ei tohiks
tavapärase loogika järgi justkui keskööl hiilata, aga kuskil ometigi hiilgab,
ei tohiks inimene justkui suuta korda
saata imetegusid, aga mõni inimene
ometigi suudab.
Kas see, mida me enda kohta
arvame ja usume kui ainsat tõde – ja
see, kuhu me seame oma võimete ja
võimaluste piirid – ei ole mitte niisamuti pelk kokkulepe nagu päikesepaiste piiramine päevaga ja kuukuma
piiramine ööga? Paljugi oleks võimalik, kui vaid loobuksime oma senisest
ettekujutusest iseendast ja maailmast. Sellise tajumuse teostamisestki
olen ma vahel unistanud. 
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Juhani Püttsepp, Tõnn Püttsepp

Lugu sellest, kuidas mehed käisid Luunja
kandis hunte ulgumas ja mis ütleb huntide
kutsumise kohta keskkonnaamet.

Ingmar Muusikus

Hüüda hunti
või mitte?

„S

a pead siin ettevaatlik olema,
sest hundid uluvad ümber
maja!” hoiatas Luunja valla
peremees Johannes, kui metsanduskonsulent Rünno Viir tuli läinud
porikuul talle appi lepistikuraiet
planeerima. Võsavillemeid Rünno
Viir ei näinud, aga jättis selle Johannese hoiatuse meelde ja kõneles edasi
tuttavale hundiuurijale Ilmar Rootsile.
Mehed otsustasid paar nädalat hiljem
koos tagasi minna selle talu maadele
Emajõe Suursoo serva, eesmärgiga
hunte kutsuda.
Oli ilus vaikne kuuvalge öö, peremees Johannes palus mehed esialgu
kööki pliidisooja, pakkus teed ja kõneles, mis juhtunud oli: „Käin mina õhtul
11–12 ajal väljas jalutamas, tookord
võtsin ka taskulambi kaasa. Tulin üles
mäe peale ja … nii võigast häält ei
olnud ma enne kuulnud. Isahunt ulgus
kurgupõhjast ja kurjakuulutavalt, viiekümne meetri kauguselt. Kutsikad kukkusid seejärel klähvima, kliuh-kläuh,
kliuh-kläuh. Kuulasin tükk aega ja
mõtlesin, et päris jõle on küll, aga ma
ei ole kuskil metsas sügaval, olen kodu
lähedal ja lasin taskulambi tule peale.”
Tulevihus märkas Johannes isegi
huntide vastuvilkuvaid silmi, siis tegid
metsaelanikud vehkat.
Hundid olid täpselt samas kohas
Johannesele end ilmutanud juba siis,
kui ta alles karjapoiss oli.1953. aastal
ühel suvisel õhtupoolikul istus poiss
suure kivi otsas ja valvas oma lambaid,
kui need järsku hirmsa tambiga tema
juurde jooksid. Johannes luges ruttu
lambad üle ja üks oli puudu. Siis luges
ta uuesti – ja kõik olid alles.
Ei läinud aga kuigi kaua aega, kui
keegi võõras naine tuli tema käest
küsima: kas sul pojuke on tall kadunud? Johannes luges uuesti lambaid –
ja oli ikka üks puudu. Hunt oli tallekese
endale üle õla visanud ja ära püüdnud
viia, kuid millegi peale ehmatanud ja
lahti lasknud. Tall sai tookord haavata,
aga jäi ellu.
Hundihüüdjad Luunja kandis

Ilmar Rootsi kasutab huntide
kutsumiseks petroolilambi klaasi.
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Kui hundikutsujad on Johannese
köögis oma meega tembitud tee ära
joonud, minnakse vaikselt hiilides talu
lähedale mäele, sinnasamma karjasekivi juurde.
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Ilmar Rootsi võtab põuest petroolilambi klaasi ja astub saatjate juurest
eemale – kutsumine on keskendumist
nõudev ja isegi intiimne toiming. Kümmekond sekundit pinevat vaikust, siis
kaikub üle kuukumast valge soomaastiku hundiulg. Vastust soo poolt ei tule.
„Peibutama pead kogu hingest,
mitte niisama tuimalt,” selgitab Ilmar
oma saatjatele kutsehüüu sisu. „See
peab ütlema: olen siin, mina, üks teie
hulgast!”
Ilmar proovib veel ka Johannese
karjasekivi juurest, ikka vastuseta.
„Kui nad oleksid kuskil siin ja
tahtnuksid vastata, oleksid nad seda
juba teinud,” ütleb Ilmar. „Vähemalt
kümme korda tuleb käia, siis ühel
korral võib-olla õnnestub hundid üles
leida. Niisugune on minu praktika.”
Ka talumees Johannes palub lambiklaasi enda kätte ja proovib korra
ulguda. Ei sunni seegi hüüd hunte
kõnelema.
Huntide kutsumine on üheltpoolt
kunst, mis nõuab kogemust, teisalt võivad hundid vastata ka kehvale kutsele,
isegi auruveduri vilele.
Ilmar paneb klaasi põue tagasi ja
kõneleb, et ta tunneb end huntide
territooriumil alati külalisena. „On
olnud suur õnn, kui nad on suvatsenud
vastata. Kui nad vastata ei taha, siis ole
kui tahes suur võlur – nad ei vasta.”
Kuigi hundid vaikisid, jääb temaga
kaasas olnud meestele põnev meenutus
looduse keskel veedetud sügisõhtust.
Kutse kui jahipidamisnipp

Hundi ja inimese suhetest doktoritöö
kaitsnud Ilmar Rootsi on huntidega
püüdnud sidet võtta juba üle paarikümne aasta. Esimese vastuse sai
ta 1987. aastal Põltsamaa jõe äärest
Peterna soost.
Ilmari kutsumist ja sute vastuseid
on jäädvustanud ka Eesti Televisiooni
loodussaade Osoon. Dialoogid pimeduses on andnud infot karjade paiknemise ja liikumise kohta.
Huntide kutsumist on rakendatud
jahieesmärgil. Ilmar Rootsi teab, et
19. sajandi alguses olid hundihüüdjad
Liivimaal nõutud mehed. 1825. aastal
määras valitsus kolmed jahid aastas
ja sügissuvine jaht (15. augustist 1.
oktoobrini) põhines just peibutusel.

Huntide kutsumine Tartumaal Luunja kandis 14.11.2013.
1 – Johannese maja; 2 – Ilmar proovib hunte kutsuda; 3 – karjapoisi kivi;
4 – hundid olid oktoobris hüüdmas.

Peibutades tehti kindlaks pesakonna
asukoht ja järgneva aju pidi metsloomad viima küttide ette.
Otto Wilhelm Masing kirjutas toona
oma Maarahva Nädalalehes, et põhiline
puudus sügissuvisel jahil oli meeste
nappus, kes oleksid osanud hunte peibutada. Masing märkis, et üks oskaja
mees pidi olema kusagil Lätimaal ja
teine Eestimaal.
Balti-Saksa autor Carl Russwurm
teatab ka ühest 19. sajandil Vormsi
saarel Söderby külas elanud mehest,
keda kutsuti Hundi-Jakob ja kes olevat
osanud huntidega rääkida.
Hundid kogevad stressi

Ilmar Rootsi ei ole ainuke, kes 21.
sajandil Eestis hunte hüüab. Kutsunud on ka jahimehed ja kutsutud on
ka meelelahutuslikul või turistlikul
eesmärgil.
Kui palju mahub hundikutsujaid
Eesti metsadesse?
Keskkonnateabe keskuse ulukiseiraja
Marko Kübarsepp ütleb, et hundihüüdmine külvab metsas palju segadust.

„Tuleb küsida, milleks seda üldse
vaja on. Üks asi, kui kogutakse seireinfot. Teine asi, kui inimene tahab
seeläbi kogeda romantikat või idülli.”
Marko Kübarsepp võrdleb hundi
koduterritooriumi suure majaga.
„Hunt elab teadmisega, et selles majas
teisi hunte rohkem ei ole. Äkki kolistab
aga mingi kummitus … Hundid peavad
kontrollima, kellega tegu. Kõik see
tekitab nendes meeletut stressi.”
Mõned USA ja Kanada suured rahvuspargid korraldavad hundiulgumise
tuure. Näiteks Kanadas Algonquini
rahvuspargis osaleb igasügisesel
hundikutsumisel 1500 inimest korraga.
Sealsed hundid on varustatud raadiosaatjatega ja hunte hüütakse vaid
siis, kui on lootust vastusele. Üritus
sarnaneb oma autokolonnide ja kümnete osalevate pargitöötajatega, elevil
huvilistega, väikesele öölaulupeole.
Marko Kübarsepa teada on seal
kutsujateks seatud inimesed ja
niisama, asja eest-teist taga huntide
kutsumine on näiteks USAs seadusega
keelatud.
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Loodus kodus

Borderkolli –
koer kui elav tulesäde
Helen Rohtmets

Nils-Naatan Kaivo koduõuel käib pärastlõunal paras mürgel.
Lumes möllavad lapsed ja vilgas koer, kes püüab otse õhust laste
loobitud lumepalle. Ja kui turmtuli lumesõjatandril hetkeks vaibubki,
ajab energiline elukas ise koonuga hangedesse pikki käänulisi vagusid.

N

ils-Naatan Kaivo pere tegi
borderkollidega tutvust juba
enam kui kümme aastat tagasi,
mil tema isakodus, Harjumaal asuvas
Sireli talus, hakati neid arukaid elukaid
kasutama töökoerana lammaste karjatamisel. Käesoleva loo nimikangelane
Tommi on üks Sireli talu karjakoerte
kasvandikest, kes sattus Nils-Naatani
perre eelkõige laste survel. „Poisid
valisid kutsika välja ja nii ta läks,
seda enam, et plaanime ka ise kunagi
lambad võtta,” räägib ta. Kuni Tommil
ei ole vaja lambaid karjatada, saab
ta jooksulusti rahuldada pere nelja
lapse, kolme poisi ja pesamunast
tüdrukutirtsu seltsis, lüües kaasa kõige
metsikumateski mängudes. Pealegi on
borderkollid äärmiselt õpivõimelised
ja nii on Tommigi saanud selgeks hulga
trikke, mida lapsed talle ajaviiteks
õpetavad. „Kui vaja, ronib Tommi kas
või puu otsa. Poisid hakkasid seda talle
ükspäev õpetama ja lõpuks roniski
koer krõbinal tammepuu otsa. Üles sai
päris hästi, alla juba halvemini,” jutustab Nils-Naatan.
Karjakoeraks loodud

Kõige paremini saavad borderkollid
hakkama aga karja ajamisega. „Karjatamisinstinkt on sel koeratõul sedavõrd
tugevalt veres, et neid tohib lammaste
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juurde lubada üksnes tööajal. Muidu
võivad nad ennast surnuks joosta,” selgitab Tommi peremees. Polegi siis ime,
et inimese silma alt välja sattunud noored kollid võivad lammaste lähedust
haistes hasarti minna ja omapäi tegutsema asuda. „Möödunud talvel olime
sõprade juures külas ja järsku avastasime, et meie koer ja nende noorem
koer on kadunud. Kus on, ei tea. Lauda
juurde minnes nägime, et see on tühi ja
lauda eest läheb lai rada metsa poole.
Selgus, et koerad olid läinud lauta lambaid karjatama ning mitmesajapealine
kari jooksis paanikasse sattudes väravad maha. Kui me hirmunud lambaid
metsast koju ajasime, said koerad aru
küll, et on halvasti käitunud ja hoidsid
häbelikult eemale,” meenutab NilsNaatan, pannes tehtud tembu noorte
isaskoerte kutsikaea arvele. „Erinevalt
emastest koertest täiskasvanud isased
üldjuhul omapäi karja ei kipu,” lisab ta.
Huvitav on seegi, et Sireli talust pärit
isased borderkollid keskenduvad üksnes lammaste karjatamisele, samas kui
Tommi ema ja õde ei pea paljuks hoida
silma peal ka pere laste- ja kassikarjal.
„Tommi ema on valinud karjatamiseks
välja Sireli talu kassi Antsu. Nii kui too
õuele ilmub, laskub koer maadligi ja
teeb Antsu ümber umbes viiemeetrise
raadiusega ringe. Tommi noorem õde

karjatab aga minu väikest õepoega,
tehes seda samuti hämmastava püsivusega.”
Borderkolli pakatab energiast

Lisaks arukusele ja sõnakuulelikkusele
muudab borderkolli heaks karjakoeraks tema erakordne vitaalsus. „Lambaid ajades teevad nad karja ümber
kümneid ringe, joostes viiekilomeetrise kodutee vältel kokku oma 20 kuni
30 kilomeetrit,” selgitab Nils-Naatan.
Tema hoolealune Tommi demonstreerib borderkollidele omast jooksulusti
pidevalt nii koduõuel kui ka perekondlikel väljasõitudel. „Käisime mõni aeg
tagasi suusamäel, kus oli 300 meetri
kõrgune suusatõstuk. Lapsed sõitsid
päev otsa suuskadega alla ja tõstukiga
üles ning koer kihutas nendega kaasa.
Kokku kestis see ligemale kuus tundi ja
Tommi ei ilmutanud seejuures mingeid
väsimuse märke.” Ei olegi siis üllatav,
et energiast pakatava borderkolli
aheldamine kitsasse korterisse võib
koera tigedaks muuta. „Kunagi müüdi
üks kutsikas Sireli talust pensionäriprouale, kelle käes läks koer kuu ajaga
täiesti rikki. Ta oli korteris kinni,
sai vähe liikuda, muutus tigedaks ja
hakkas hammustama,” räägib Tommi
peremees. Kuid liigse jooksmisegagi
on seotud omad riskid. „Ükskord suvel
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Loodus kodus
Borderkolli

B

Helen Rohtmets

orderkolli on pärit Šoti- ja
Inglismaa piirialadelt (border tähendab inglise keeles
piiri), kus neid arukaid ja energilisi
koeri aretati inimesele abimeheks
kariloomade pidamisel – borderkolli võib tulla üksi toime kümnete
ja isegi sadade lammaste karjatamisega. Selleks, et tugeva karjatamisinstinktiga koer jookseks
just sinna, kuhu peremees tahab,
tuleb teda siiski eraldi treenida.
Borderkollidele, keda ei rakendata tööloomana, tuleb pakkuda
regulaarselt tegevust ja piisavat
füüsilist koormust, et tegevuseta
jäänud koer närviliseks ja agressiivseks ei muutuks.

lapsed hüüdsid, et tulgu ma vaatama,
mis Tommiga on juhtunud – koer
lamab ja ajab vahtu välja. Poisid olid
tagunud palava suveilmaga kolmekesi palli ja koer oli nende keskel nii
hullusti rabelenud, et unustas hingamise ära. Õnneks ta toibus siiski üsna
kiiresti.”

Õrna hingeeluga loom

Hüppamisest ja kargamisest üle jääva
aja veedab Tommi ketis, millega teda
on harjutatud juba maast madalast.
„Koer, kes on harjunud ketis olema, on
sellega rahul ega puskle vastu. Ütled
talle, et nüüd lähed ketti ja ta kohe
lähebki,” seletab Nils-Naatan. Protesti

kinnipidamise vastu avaldab koonukas vaid pulmaajal. „Siis ta undab keti
otsas ja ahastab, et poisid kooli minnes
teda kaasa ei võta. Paar korda on ta
lahti ka saanud ja küla peale läinud,
nii et mul on tulnud pulmapaika
sõita ja koer auto peale kamandada,”
räägib Tommi peremees, toonitades,
et borderkolli pidamisel tuleb pidevalt jälgida, et koer sõna kuulaks ja
võimust ei võtaks. „Sõnakuulekust
tuleb treenida delikaatselt, ilma koera
peale käratamata, sest muidu võib
õrna hingeeluga borderkollil närvisüsteem nässu minna,” lisab ta. Kõige
paremini näibki Tommi respekteerivat
pereisa Nils-Naatani autoriteeti, kelle
sõnadele lisab kaalu peremehe kõrge
kasv. „Käskija kogukus on Tommi jaoks
vägagi oluline. Kui teda tahab kelgu
ette siduda suurem poiss, kuulab koer
sõna. Kui aga pisem, siis ta poeb kuuti
peitu. Loom jagab jõuvahekordi hästi,”
jutustab koeraomanik, kelle sõnade
kinnituseks laseb Tommi ennast vanematel lastel kenasti kelgu ette rakendada ja kihutab siis tuhatnelja minema,
pere pesamuna kelgul kilkamas. 
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Rohejoogid

terviseks!
Läänes populaarse tervisejoogina tuntud nisuorasemahl
on meil vähe levinud. Vaatame, mida see rohejook endast
kujutab ja mis kasu sellest talve hakul võib saada.
Gunnel Koba
Mats Kanguri fotod

R

ohejooki hakkas 1930. alguses esmalt Ameerikas
ja Kanadas propageerima põllumajanduskeemik
Charles Francis Schnabel. Ta katsetas värsket nisuja odraorast põdura tervisega kanade peal ja sai väga head
tulemused. Koos oma mõttekaaslastega tegi ta teaduslikke
uuringuid klorofülli positiivsete mõjude kohta nii inimeste kui ka loomade tervisele ja kirjutas oma tulemustest ajalehtedesse-ajakirjadesse artikleid. 1940. alguses
võis juba apteekidest osta nisuorasepulbrit, milles väideti
olevat rohkem erinevaid vitamiine kui tähti tähestikus.
Dr Schnabel kasvatas nisu välitingimustes – sügisel külvas
ja kevadel lõikas, nii et kasvuperiood jäi 200 päeva kanti.
Värske oras kuivatati ja jahvatati seejärel pulbriks. Teisiti
polnud tol ajal säilitamine võimalik.
Imerohuks kuulutatud

1970. aastatel hakkas toas kasvatatud nisuorast ja sellest
tehtud värsket mahla populariseerima leedu päritolu ameeriklanna Ann Wigmore, kes väidetavalt toortoidu ja orasemahla abil säästis oma gangreenis jalad amputeerimisest
ja ravis end terveks soolevähist. Kuigi ka teiste teraviljade
orasest tehtud mahl on tervislik, eelistas ta just nisuorast
selle maitseomaduste tõttu.
Wigmore kirjutas kümneid raamatuid toortoidu ja
nisuorase kasulikkusest ja oma Hippokratese instituudis
arstis haigeid, kelle meedikud olid ravimatuks kuulutanud.
Lood imelisest tervenemisest levisid ja nisuorase kasvatamine sai hoo sisse.
Võib öelda, et praegu on sellest saanud omaette
äriharu ja orase kodustes tingimustes kasvatamine on
äärmiselt lihtsaks ja mugavaks tehtud. Internetipoodides
müüakse kõikvõimalikke eritarbeid – kasvumatte, kandikuid, mulda, riiulisüsteeme, spetsiaalseid mahlapresse.
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Charles Francis
Schnabel (1895–1974)
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Vitamiine ja mineraale täis

Kas just imetletud imerohuna, aga
nisuorast hindavad toitumisteadlased
ka tänapäeval kui head antioksüdantide allikat, immuunsuse tõstjat, maksa
puhastajat, seedimise ja vereloome
ergutajat. Sõõmus tumerohelises
mahlas on palju erinevaid vitamiine,
mineraale, ensüüme, aminohappeid,
klorofülli. Märkimisväärselt on seal
kaaliumi, naatriumi, magneesiumi,
fosforit, tsinki, A- ja E-vitamiini.
Osad allikad näitavad ka vitamiin B12
sisaldust, kuid Tervise Arengu Instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi arvab,
et B12-vitamiin saab seal olla siis, kui
analüüsidesse on sattunud ka pisut
pinnast.
Alternatiivmeditsiinilehed omistavad orasele mitmeid ravivaid omadusi,
näiteks aitavat see diabeedi, kõhukinnisuse, jämesoolepõletiku, liigesevalu,
nahahaiguste, palaviku, kurguvalu,
igemeprobleemide ja põiepõletiku
korral. Internet on täis lugusid, kuidas
vähihaiged orasemahla abil oma seisundit parandavad. Samas pole sinna
kõrvale piisavalt teaduslikke tõestusi
panna, on vaid üksikud kliinilised
uuringud nisuorase leevendavast
mõjust haavandilise jämesoolepõletiku
all kannatajate ja keemiaravi saavate
rinnavähki põdevate patsientide peal.
Tagli Pitsi sõnul ei saa ühelegi toidule
anda tervistavaid omadusi. „Saab rääkida, et teatud toitainetel, mis toidus
sisalduvad, on see või teine mõju, kuid
ei tohi väita, et konkreetne toit aitab
näiteks põletikku taandada.”
Toitainesisalduse poolest on nisu-,
rukki-, odra- ja kaeraoras sarnased,
peamine erinevus on kasvukiiruses ja
maitseomadustes.
Pulber või värske mahl

Kui Charles Francis Schnabel omal ajal
nisuorase headest omadustest rääkima
hakkas, tootis ta sellest üksnes pulbrit.
Kodustes tingimustes kasvatamist ja
värske mahla joomist hakkas propageerima Ann Wigmore alles 1970.
aastatel. Schnabeli järgijad väidavad,
et orast peab kasvatama looduslikes
tingimustes, mulla sees, aeglaselt ja ligi
200 päeva vältel, mitte kümne päevaga
ja kasvumatil, nagu seda tavaliselt
tubastes tingimustes tehakse. Iga
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Nisuorasemahla tegemiseks sobivad pressid:
http://www.ukjuicers.com/wheatgrass-juicers
pulbripartii on laboratoorselt kontrollitud, kuid kodus või tervisekohvikus
kasvatatu mitte, hoiatavad rohejahu
tootjad. Nimelt väidavad nad, et kui
inimesel hakkab värske orasemahla
joomisest halb, ajab iiveldama, siis see
pole tingitud mitte võimsast puhastusreaktsioonist, vaid see tuleneb hallitusest, millega toas kasvanud võrsed
võivad olla saastunud. Tõepoolest, see
oht on olemas. Mõned orasekasvatamise tarbeid müüvad internetipoed on
tootevalikusse lisanud koguni hallitust
ärahoidvaid vahendeid, nt greibiseemneõli. Ka minu enda köögikapipealsel

Minu isiklik
katsetamiskogemus
näitab, et nisu
sirgub väga
edukalt ka aknast
kaugemas nurgas.
katsepõllul tuli ühele alusele hallitus
sisse. Järgmise külvi tegin hõredamalt,
et õhk liblede vahel liiguks paremini
ja hoidsin alust jahedamas kohas,
nagu ühe veebipoe nõuandeleheküljel
soovitati.
Eestis praegu ükski toitlustusasutus värsket nisuorasemahla ei paku,

kuid odra- ja nisuorasepulbrit müüvad
mitmed ökopoed. Meil ei ole kodune
orasekasvatamine levinud, kuid autoril
õnnestus leida Eestist siiski inimene, kes
seda väikestviisi teeb. Toitumisnõustaja
Külli Holstingu oras sirgub aknalaual
alustassi peal. Tema leotab nisuteri
12–24 tundi, kuni tulevad väiksed valged
iduotsad välja, seejärel laseb teradel veel
kaks-kolm päeva kahe niiske värvitu
majapidamispaberi vahel idaneda ja
paneb nad lõpuks alustassile sirguma,
niiske majapidamispaberi jällegi terade
alla. Selliseid paari-kolmepäevaseid
idandeid võib ka niisama toiduks tarvitada ja smuuti sisse panna, kuid kindlasti
soovitatakse neid eelnevalt loputada.
Kui kasvama pandud võrsed on juba
7–10 cm pikad, soovitab Holsting neid
tarvitama hakata – lõigata kääridega
jao pärast maha, panna vähese veega
kannmikserisse ja joogiks teha. Sama
töö teeb ära ka saumikser. Saadud
rohelist vedelikku võib ka kurnata
ja juua koheselt. Äralõigatud võrsete
asemele kasvavad uued, seega saab
ühest külvist vähemalt kaks saaki. Ta
manitseb pulbrit kasutades olema ettevaatlik, kuna bioaktiivsete ainete kõrge
sisalduse tõttu võib see kõhu lahti
lüüa. Samamoodi tuleb ka mahlaga
alustada väikeste annustega ja ajapikku
doseeringut suurendada, 20–30 ml
hakatuseks piisab.
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Iga mahlapress ei sobi

Selleks, et värskest orasest maksimaalselt mahla kätte saada, on vaja spetsiaalset mahlapressi. Tavalised meie
kodumasinapoes müüdavad tsentrifuugpressid jäävad sellega hätta. Sobivad pressid meenutavad oma ehituselt
hakklihamasinat, neid nimetatakse
aeglaste pööretega mahlapressideks.
Eriti tõhus on just horisontaalse ehitusega aeglane mahlapress, mida paraku
Eestis ei müüda. See võibki olla üks
asjaolu, miks orasemahl meil vähetuntud on. Välismaistest võrgupoodidest
tellides saab kõige odavamalt kätte
tõhusa mahlakäsipressi, mida mul on
olnud võimalus ka proovida. Võin kinnitada, et on väga suur vahe, kas teha
mahla kannmikseris või õige pressiga.
Esimesel juhul jääb mahl lahja ja kaod
on suured, käsipressi abil saadud mahl
on väga tugeva maitsega ja allesjäänud
jääk kuiv kui takunöör. Meil saada
olevatest masinatest on kõige sobivam aeglasel meetodil töötav Huromi
mahlapress, tootja esindus on Eestis
olemas, aga tooteid tavapoed ei müü.
Isiklik kogemus

Minu isiklik katsetamiskogemus

näitab, et nisu võrsub mullas oluliselt
paremini kui majapidamispaberil.
Valgusküllane kasvukoht pole üldse
oluline, nisu sirgub väga edukalt ka
aknast kaugemas nurgas. Võib isegi
öelda, et mida vähem valgust, seda
parem maitse. Nimelt kogesime fotograafi Mats Kanguriga, et hilissügiseses hämaruses sirgunud võrsetest
tehtud mahl oli palju mahedama
maitsega kui suvisest saagist pressitu.
Kuigi teaduslikke argumente
nisuorase tervistavate omaduste
kohta on vähe, on see kindlasti üks
käepärane võimalus talvise rohe-

Hilissügiseses
hämaruses sirgunud
võrsetest tehtud mahl
oli palju mahedama
maitsega kui suvisest
saagist pressitu.
lisevaese menüü rikastamiseks ja
haigustele vastu panemiseks. „Nisuoras on tõeline toitainepomm,” kiidab
toitumisnõustaja Holsting supertoitu,

kuid lisab, et nisuoras üksi imesid
ei tee ega asenda tasakaalustatud
toitumist. Pulbri kujul on seda küll
mugavam tarbida, aga ise kasvatada
pole sugugi keeruline. See on üks
vähestest toidutaimedest, mida saab
talvisel ajal vähese aja ja vaevaga toas
kasvatada, on silmale ilus vaadata ja –
tähelepanu kassiomanikud! – kassidele meeldib seda väga närida. 
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lles jõudnud kohati lõputuna
näivast Alutaguse metsast sinna,
kus puudemüür hõreneb ja ees
laiub tohutu rabaväli, haarab mind alati
mingisugune eriline äratundmisrõõm.
See tunne, soe, nagu sõpra kohates, on
samas segunenud aukartusega Muraka
raba suure ja ürgse maailma vastu. Selles maailmas ei teki petlikku muljet inimese vägevusest, seal on linnutiibadest
rohkem kasu kui ükskõik mis kavalatest
jalavarjudest. Targu mättalt mättale
astudes saab rabaga sõprust sobitada
sellegipoolest.
Kui aga kiire elutempo ei võimalda
linnast välja minna või pole lihtsalt matkasoovi, siis soovitan kasvõi natukeseks
aega võtta ja lugeda. Rabaga kirjasõna
kaudu tutvumiseks on kindlasti üks

O

parimaid raamatuid Juhan Lepasaare
„Sooradadel”. See ilmus esmakordselt
1996. aastal. Teine trükk, mis lisandus
2011. aastal, sisaldab ka autorit tutvustavat eessõna ja hulka värvifotosid.
Lood selle raamatu kaante vahel
viivad mõtterännakutele Alutaguse
suurtesse soodesse. Neil rännakutel saab
kohtuda mitmesuguste sooelanikega.
Lugejate kujutlusse ilmuvad põder,
karu, metsis ja ka salapärane kasetohust viiskudega taat, ilmselt soovaim.
Raamatusse on samuti kogutud lugusid
kunagiste sooäärsete talude inimeste
eludest.
„Käesolev soid-rabasid käsitlev
raamat ei ole teaduslik uurimus, vaid
vahendab peamiselt isiklikke muljeid ja
elamusi, mis on talletunud neil aladel
matkates,” kirjutab Juhan Lepasaar lugejale saateks.
Muraka raba on mu lemmik-matkakoht mitte ainult lummava looduse, vaid
ka rikkaliku pärimuse tõttu, mida Juhan
Lepasaar raamatusse jäädvustas. On ju
imetore öelda, et ujusin Pardilaugastes ja nüüd hakkan astuma Kotkanina
poole. Teeb küll meele nukraks, et mõne
soomaja asukohtki võib nüüdseks vaevu
leitav olla, aga tare ja kunagise pererahva lood pole siiski unustusehõlma
kadunud. Just nagu raamatu autor
Mustassaare talu peremehele Seeboldile
kinnitas: „Mäurassaare ja Varessaare
jäävad elama ajaraamatusse.”

hooldamisest ja kaitsest. Suure osa teosest
moodustab allikatega seotud rahvapärimuste kirjeldamine. Järgneb maakondade
kaupa allikate tutvustus.
Autor on raamatusse valinud tutvustamiseks just need allikad, kus inimesed
ka tegelikult käivad, nimetades neid
paiku rahvaallikaks. Samuti peab autor
oluliseks, et ükskõik, kus Eestis liigutakse,
oleks lähikonnas mõni allikas avastada.
Huviline, kes sooviks allikate uurimise
kohta lisainfot saada, leiab viiteid lisalugemiseks nii tekstis kui ka raamatu lõpust
peatükis „Teadmiste allikad”.
Raamat tugineb suuresti autori vanaisa,
esimese Eesti looduskaitseinspektori Gustav
Vilbaste enne Teist maailmasõda kogutud
materjalidele, samuti Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivile, kuhu on
talletatud paljude mälestused. Oma lugusid

jagasid ka inimesed, kes elavad allikate läheduses või kes allikatest hoolivad.
Autor ütleb eessõnas, et talle on alati
meeldinud rahva käest kogutut rahvale
tagasi anda. Ja seda ta tõesti teeb. Lugeja
saab kapaga rahvapärimusi, muljetavaldavalt mahuka kamaluga kohalikke kombeid ja
uskumusi.
Raamat on tõeline õpik algajale allikahuvilisele. Üksikasjalikult on kirjeldatud, kuidas allikateni jõuda, millal tasub üht või teist
kohta külastada, sageli on isegi kirjeldatud,
mida või mismoodi vaadata.
Autor tunneb muret uuema aja kommete
ja ka kunstmaterjalidest andide üle, mis
allikatele jäetakse. Vanemal ajal ei olnud
allikate ümbrus kunagi räämas, nüüd aga
kipuvad plastist lindid jääma sinna aegade
lõpuni, ei taha neid hiievaimud, metsloomadest rääkimata. Autor manitseb ja õpetab

Soovitan raamatut
ja filme

Juhan Lepasaar
„Sooradadel”
Tuuli Vallisoo

Toimetanud Ann Marvet
Pärandkoosluste Kaitse Ühing, 2011

Mari-Liis Viljur,
Tartu Ülikooli
bioloogiamagistrant

Kristel Vilbaste
Eesti allikad

„E

Varrak, 2013
352 lk

esti allikad” viib lugeja rändama
mööda Eestimaa allikaid, aga ka
ajas tagasi. Tundub, et praegune
aeg või ajastu on selleks küps, et tuletada
meelde esivanematelt saadud vaimupärandust. Võiks isegi öelda, et on väga trendikas
pöörduda tagasi oma juurte juurde. Ka autor
tunnetab seda ja jätab raamatust välja osa
pühasid allikaid, mille rahvarohket külastamist ei soovi seal toimetav kogukond.
Raamat on mahukas ja kaalult raske.
Üldosa annab lühikese ülevaate allikate
uurimisest, allikaelustikust, allikate
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A

Alain Sarde
film „Tekkelugu”

lain Sarde „Tekkelugu” on mõtlik
ja elegantne film meie Universumi,
Maa ja elu tekkest. Soovitan ka neile,
kes on sarnasel teemal juba paljusid filme
näinud. „Tekkeloo” filmi kestel istub koopas
üks jutuvestja ja räägib lugu, mis kõlab kui
ilus muinasjutt. Ta kõneleb sellest, kuidas
võis tekkida olematusest miski ja kuidas
imelisel kombel sündis kaoses korrastatus –
elu. Kõlab küll uskumatult, kuid ometi
toimub see korrastamine alatasa meiski.
Samuti laguneb miski pidevalt, aga elu
sünnib ikka ja jälle, justkui veekeeris, mis
säilitab enda liikumist. „Tekkelugu” paneb
vaataja mõtlema sellest, millal üks inimene
alguse sai ja kas osake temast võis tekkida
juba koos Universumiga.
Koopas mõtisklev jutuvestja on filmi
ülesehituse seiskohast võtmetähtsusega, aga
oma rolle etendavad ikka tegelased ise, omaette olulised kõik. Nende jaoks ei ole tegu
mingi näitemänguga, vaid ikka tõsieluga.
Tänu filmitegijate osavusele võib jääda
mulje, nagu lehvitaks mudahüpik, veider
kalake, just kaamerale, eelnevalt stsenaris-

leebel moel enne mõtlema, mida allikale
jätta, kuidas allikal käituda.
Kindlasti tasub alustada allikate avastamist retkest oma kodupaigale lähima allika
juurde. Vetepeeglisse vaadates saab hetkeks
aja maha võtta ja lonksukese peopesast (see
oskus pidavat hakkama noorema põlvkonna
hulgas kaduma) puhast allikavett juua.
Õnneks ei lõpe selle raamatuga Eesti
allikalugude vool. Nii palju allikaid ootab
veel oma järge. Lõppsõnas usub Kristel
Vilbaste, et need veel voolavad mitmesse
artiklisse ja raamatusse, isegi telekasse ja
raadiosse. Eesti allikad 2 võiks kajastada
neid allikaid, mille juurde viivad teed hakkavad juba rohtuma või ongi juba rohtunud, kuid rahvapärimusi nende kohta veel
mäletatakse.
Kristel Kirsimäe, geoloog

tiga kokkulepitud ajal. Tegelikult oli tervitus
mõeldud muidugi teisele mudahüpikule,
kes talle enne eemalt viibanud oli. Vahvaid
kaadreid loomade käitumisest on filmis
küllaga.
Tekkeloo jutustamise juures on leidlikult
kasutatud ka lihtsaid vahendid, näiteks
suitsu, vahtu ja seebimulle. Suitsust moodustuvad kujundid, mis kaovad sama ruttu kui
ilmusid. Vahutombud sulavad kokku justkui
ühinevad rakud. Selliselt ehitatakse filmis
sildu ja luuakse võrdlusi elusa ja elutu vahel.

M

Riho Västriku ja
Vasili Sarana
film „Suur jõgi”

õtted liiguvad maailma algusele, loodusele inimesega ja
inimeseta. Sellest kõneleb ka OÜ
Vesilind tehtud „Suur jõgi” – film või õigemini kaheosaline film retkedest Leena jõel
(„Retk Leena lättele” ja „Delta”).
Esimeses osas suundub filmimeeskond
paikadesse, kust jõgi alguse saab. Teises
osas rännatakse läbi tohutu harujõgede
rägastiku Leena suudmeni. Ehkki filmis
kajastub nii Siberis matkamise võlu kui
ka valu, jääb ilmselt suur osa teekonna

Laelatu ajalugu ja loodus

Estonia maritima, 9, 2013
Kogumiku koostajad Rein Kalamees,
Toomas Kukk, Marek Sammul
Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Mees kõndis mööda välja ja sõi õuna.
Seeme pudenes maha ja puu hakkas tasakesi kasvama. Temast sai ilus õunapuu,

raskustest kaadrite taha. Taiga metsik ilu
jõuab igatahes vaatajani.
Rännaku tempo tundub ekraanilt
vaadatuna rahulik. Eesmärgid on seatud,
aga nende poole ei tormata. Tormakusega
Siberis kaugele vist ei jõuakski. Selleks, et
sihtpunkt saavutada, tuleb püsida rütmis,
mida dikteerib taigamaastik, ilm, suur jõgi.
Retkel Leena lättele võetaksegi aeg maha,
et oodata lume tulekut ja filmida karusid.
Karu küll võtetele kohe ei kippunud, aga
sügiseses taigas leidus teisigi toimekaid
tegelasi. Jäädvustatud saab seedriseemnete
ümber keerlev elu. Seedrimetsade kuningas tundub olevat vöötorav.
Teises filmis läbib matkatee deltamaastikku, mis kõrgelt vaadatuna näib
kui emakese Maa peenikeste veresoonte
võrgustik. Ka heade navigeerimisseadmetega ei ole paadimeeskondadel kerge
õigeid harujõgesid leida. Sellegipoolest on
kaamera pööratud kõige rohkem loomade,
eriti lindude poole. Pesitsusajal sillerdab
Leena suudmeala mitmesuguste suleliste
laulust, kes kõik üürikest kevadet ja suve
maksimaalselt kasutada püüavad. Jäädvustatud on ka polaarrebaste lustaka pere
tegemisi, muskusveiseid ja loomulikult
lemmingeid. Viimastest sõltub olulisel
määral selle kandi lihatoiduliste loomade
käekäik. Retk ja ühtlasi „Suure jõe” teine
osa lõpeb seal, kus Leena suubub PõhjaJäämerre. Tegu on võrratute filmidega,
mis toovad Siberi looduse vägevust kodusele ekraanile.

kelle vilju mitu põlvkonda maitsta sai.
Mees, kes õuna sõi, oli aga ammu edasi läinud, tema ei teadnud õunapuust midagi.
Kas üldse pidigi teadma või võib-olla siiski
aimas midagi ette?
Niiduökoloog Kaljo Pork rajas Virtsu
lähedale Laelatu puisniidule 1960. aastatel
püsikatsed, pani aluse bioloogiajaamale
ning lahkus 51 aasta vanuselt, 1981.
aastal. Laelatu-raamat kirjeldab Kaljo
Porgi töödest alguse saanud teadus- ja
kultuuripuud. Teadus pole ju mitte ainult
kokkuloetud liigid, avaldatud artiklid ja
raamatud, vaid see on ka teadlaskond ise –
kui mesilassülem kõigis oma eluavaldustes, püüdlemas vaimsuse, mõtteselguse,
kirkuse poole.
Teost saab hankida Pärandkoosluste
Kaitse Ühingust, see leidub ka ühingu
kodulehel www.pky.ee
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Köögifüüsika

Kõigi kellade ja
viledega
Aare Baumer
Autori foto

Kas olete juba märganud, et jõulud lähenevad?
Kõik jooksevad edasi-tagasi, muretsevad,
närvitsevad ja organiseerivad midagi just
nagu koduvanad muumide loos. Ja siis,
jõuluõhtul, lebavad kingikarbid pikas reas
kuuse all, väikesed küünlad on ilusasti okstele
kinnitatud ja vilguvad, kommid ripuvad
niitide otsas ja muidugi on kõige kõrgemale,
kuuse tippu, kinnitatud ilus lumehelbeke.

M

õtlesin selle kõik korralikult
läbi, kujutasin ette, planeerisin tähtsalt, mõtlesin jälle.
Hmmm …, midagi nagu oleks puudu?
Loomulikult, siin ei ole kellasid ja
vilesid!!! Jõulud ju tulevad kindlalt,
seetõttu võtsin asja tõsiselt ja asusin
töö kallale. Kõigepealt tuleb üle vaadata olemasolevad vahendid. Kelladeks
sobivad hästi suured metall-seibid või
vanad tassid. Miks see nii on? Sellepärast, et seibides tekkivad helilained ei
sumbu kiirelt ja nende kõla on meeldiv.
Aga meeldiv kõla tekib siis, kui põhiline helisagedus ja sellest kõrgemad
on omavahel paarisarvude suhtena
väljendatavad. Ehk siis põhisagedus on
näiteks 400 Hz (hääldatakse hertsi ühe
mehe nime järgi) ja ülemad sagedused
on näiteks 800, 1600 ja 2400 Hz.
Tassidega on täpselt sarnane lugu –
tassid on nagu kellad, mille sees ja
pinnal levivad helilained. Ja kui kõik
need helilainete sagedused on samuti
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paarisarvude kordsetena väljendatavad,
siis saamegi ilusa ja kõrvale mõnusa
kõla. Selleks, et helilained saaksid
takistuseta levida, tuleb seibid või tassid
üles riputada ühest kindlast, võimalikult kitsast kohast. Seibidele ja tassidele
seome külge niidist sabad. Kõige tähtsam jäi ju rääkimata! Tassid on õrnad
asjad, ärge neid haamriga lööge, eks!
Väikese vasara võite ehitada kustukummiga pliiatsist või siis pikema varrega
lusikast. Nüüd vilede juurde. Kui sul
on olemas mõned vanad vilekesed ehk
siis suupill oma vanade mänguasjade
kastist, siis leiamegi need sealt seest.
Kui ei, saame kasutada peenikesi, umbes
12 mm läbimõõduga ribilisi plasttorusid. Neid saab ehitusmaterjalide poest
või küsida mõnelt tuttavalt elektrikult,
kel ikka mõned tükid üle. Vileks piisab
juba 20 cm pikkusest jupist, kõvasti
puhudes saame tugeva heli. Kuidas vile
tekib? Kui puhud, siis hakkab õhk vile
sees olevas ruumis ehk siis resonaatoris

Vajame:
• Vanu tasse
• Tugevat niiti
• Pliiatsit kustutuskummiga
• 12 mm läbimõõduga ribilisi
torukesi
• Kummipalli
• Liimi

V

äljend „koos kellade ja viledega” on meieni jõudnud
eelmise sajandi alguse tummfilmide ajast, kui kinodes kasutati
helitausta tekitamiseks oreleid. Et
filmides juhtus igasuguseid naljakaid sündmusi, siis oli vaja lisada
õiges kohas prääkse, kriikse, pauke,
kõlle ja kille, pumpse ja tümpse.
Hääli tekitavad riistapuud lisati
orelitele ja kui filmi sündmused
seda vajasid, pidi orelimängija seda
suurt kaadervärki kasutama. Mõnel
orelil teatakse olevat üle 20 erineva
helitekitamise lisaseadme. Jõuluvanale võid mängida oma tumm-näidendit ja lisada oma helitaustad. Nii
on kingikott kergem avanema!
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võnkuma. Vile on seest väike ja ainult
kõrgemad helisagedused saavad seal
vabalt edasi-tagasi liikuda. Nii tekibki
püsiv suure sagedusega (1000–2000
Hz) võnkumine, mis tundub meie
kõrvadele üsna läbilõikav. Madalamate
helide jaoks on vaja suure läbimõõduga
ja pikki torusid. Aga need ei mahu jälle
koos kuusega tuppa ära. Ja pealegi, kes
neid puhuda jaksaks. Õhupuhujaks

sobib hästi vana kummipall. Lõikame augud sisse ja pistame viled ja
torud aukudesse. Kinnitamiseks võib
kasutada liimi või isegi plastiliini. Kui
õhku ikka ei jätku, võib proovida ka
tolmuimejaga. Selleks peaksid küll
emalt luba küsima ja eelnevalt proovi
tegema, sest tolmuimeja on nii võimas,
et viled võivad kedagi ehmatada või
sinu kõrvad lukku ajada. Kindlasti

võta ettevalmistusteks aega, see kõik
on suur ja tähtis töö. Vaata sedagi,
et kuuseke ei oleks üle koormatud
kõikide nende kellade ja viledega. Sellegipoolest paneme kingid sinna alla,
kinnitame kuuse korralikult ja jääme
etenduse algust ootama. Ahjaa, nüüd
on viimane aeg teile öelda, et kõiki
neid lisasid kasutage oma jõuluesinemiseks ja kingituste saamiseks, eks!

1. Kes on pildil?
2. Kas pöialpoisid rändavad?
3. Kus veedavad must-toonekured talve?
Võitja saab kingikotist valida kas Loodusesõbra CD „Ürgne kaja”, Tallinna Loomaaia
perepileti, Tiit Kändleri raamatu „Õueonu aasta” või ühe „Looduse raamatukogu”
sarja raamatu: „Aare Baumeri köögifüüsika katsed”, „Sammud omas Eestis”, „Aasta
puud 2” või aasta looma T-särgi.

avastuskeskuse
kümme aastat Energia
ajakirja
Aare Baumer on töötanud
ud pea sama kaua
hina ning toimetan
teadus- ja arendusju
sika rubriiki.
Loodusesõber Köögifüü
kus ta on esinenud
sageli telemaastikul,
saadet „2020”
Aare Baumerit näeb
ides ning juhtinud
on Aare rännanud
ETV hommikuprogramm
aastatel
st. Viimastel
Eesti tulevikuvisioonide
e – oma teadusteatri
– kuhu aga kutsutaks
ringi üle kogu Eesti
iga.
etenduste programm
es omistasid
ia ja Sihtasutus Archimed
tehnoloogiat
Eesti Teaduste Akadeem
e parima teadust ja
peapreemia.
2010. aastal Aare Baumeril
jakirjaniku/õpetaja
populariseeriva teadlase/a

2011/2

2011/2
ISSN 2228-1010;

Aare Baumer

Aare Baumeri köögifüü

sika katsed

2011/2

2012/3

Vivian Ainsalu

Nuputa!
Parimatele auhinnad!

Sammud omas Eestis

Aare Baumeri
a katsed
köögifüüsikvälja
tuleb!
Vaatame, mis

Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number. Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee
Porikuu õiged vastused:
1. Jääkaur
2. Suklaroos on magusaine.
3. Ülendi hiiepärn asub Hiiumaal.

Porikuul naeratas loosiõnn Maili Pallasele.
Palume võitjal toimetusega ühendust võtta.
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Maailmapalvus. Autor Sergei Tanõgin. Tsokmoto püha hiis. Mari Eli Vabariik, Sovetski rajoon, Kukmari küla.

Hiiekuvade

võit läks Marimaale
Esmakordselt tunnistati hiiekuva võistlusel parimaks pilt väljaspool Eestit.

P

uude sammassaali on kogunenud
tuhandeid inimesi palvetama ja
ande tooma. Hiiekuva võistluse
võidupildi autor, Mari Eli rahvusliku
teatri peakunstnik Sergei Tanõgin selgitas, et tegu on marilastele tähtsa maailmapalvusega, mis toimub iga viie aasta
tagant. Palvetatakse kuuseokstel, mida
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näeme pildi keskel ühe tädikese põlvede
all ning annetatakse ohtralt toitu, mis
paistab foto tagaplaanil laudadelt.
Pärast võetakse seesama õnnistatud toit
koju kaasa ja süüakse samal päeval ära.
Sergei sõnul on kombeid muidugi palju
rohkem, palvus kestab terve pika päeva.
Tema sõnul on loodususul suur tähtsus

mari rahvusliku eneseteadvuse hoidmisel. Pildil olev palvus toimus ühes
maride vanimas pühapaigas Tsokmoto
pühas hiies 2007. aastal. Sellest võttis
osa 3000 inimest.
Kuuendat korda toimuvale hiiekuva võistlusele laekus fotosid
lisaks Eestile veel seitsme eri maa
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2×Toomas Jüriado

Aasta hiiesõber. Tunnustust vastu
võtma tulnud Helmi Kaljurand vöötati
rahvariidevööga Kanepkaula kivi kaitsmise
eest. Tänavuse hiiesõbra nimetust kannavad
lisaks Helmile Tambet Torpan ja Tarmo
Kasikov.
Võidukuva autor Sergei Tanõgin
Marimaalt selgitamas, mis on
maailmapalvus.

Vöötants. Melkitaru kivi Lätimaal
Aizkraukle kihelkonnas.
Suure lohuga ravikivi pildi eest
pälvis Loodusesõbra toimetaja Mats
Kangur pühapaikadega seotud
tavade auhinna.

Akpatõri austamine. Kirovi oblast, Malmõži rajoon,
Suur-Kitjaki küla Malmõži linna lähedal. Kuulsa
kangelase Akpatõri austuseks peetakse muistse
mari kombe kohaselt palvust.
Autor Svetlana Tanõgina.

pühapaikadest– Indiast, Taist, Usbekistanist, Soomest, Lätist, Rootsist
ja Venemaalt. Enim saadeti fotosid
just Venemaalt meie sugulasrahvaste
aladelt.
Kivikaitsjad hiiesõbraks

Hiiekuva võistluse võitjatega koos
tunnustati 23. kooljakuul Tartus ka

tänavust Hiiesõpra. Sümboolse kirve
said kingiks Ida-Virumaa Vaivara valla
elanikud Helmi Kaljurand, Tambet
Torpan ja Tarmo Kasikov. Tunnustus
anti neile Hiiemetsa küla hiies asuva
Kanepkaula kivi kaitsmise eest. Kui
2005. aastal toimusid Tallinna–Narva
maantee remonditööd, ei lubanud
kohalikud paljudes pärimuslugudes

esinevat maanteeäärset kivi kohalt ära
vedada. Rahn õnnestus päästa järjekindla selgitustöö tulemusena.
Maavalla koja sõnul on Eesti teadaolevast 2800 hiiepaigast arheoloogilise või looduspärandina kaitse all
üksnes 18%, aga kaitse all pole ühtegi
pühapaika kui sellist.
Helen Arusoo
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Mats Kangur

Tarmo Mikussaar

Vaata imet!

Mats Kangur

Üleni must. Ka suus on rongal kõik
süsimust, samuti ta keel!

Varjatud märgid sookaasikus. Need augud on jätnud
kasepuurlase tõuk, kelle menüüs ei olegi esikohal
kase puit ega ka niin, vaid hoopis tema uhkes käigus
kasvatatav seen Endomyces hylecoeti.

Talvevarud. Kraavikaldast kasvaks võsa justkui
otse vette. Tüved vastu kallast ja ladvad vabas vees.
See on koprapere talvesahver, kuhu nad pikkadeks
külmadeks peenikest paju on varunud, sekka ka
üks kasehakatis. Kui nüüd vesi üles paisutada ja
jääkaane peale külmetab, saab jääalust sahvrit
ohutult ning varjatult kasutada.
Vaata viga!
Eelmises Loodusesõbras lk 4 pidanuks kirjutama „Kährik on meie koerlastest ainus, kes peab talveuinakut.”
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Jõuluvana kingikotti leiad laia valiku ajakirju ja raamatuid
MTÜ Loodusajakiri kodulehelt www.loodusajakiri.ee
Iga ajakirja aastatellimusega kingime tellijale 2014. aasta
jooksul ühe „Looduse raamatukogu,, raamatu.
2013 aastal ilmusid:
t looduse raamatukogu
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