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OHTLIKUD 

MÄNGUASJAD

ALEKSEI TUROVSKI:  
Unistamiseks on teatavasti vaja vaba aega, 
mis on inimese jaoks suurim väärtus üldse.

EESTIS PÜÜTUD ILVESED MASUURIA 
ASURKONDA TAASTAMAS
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JUHTKIRI

Tibusid lugedes
asta loodushariduse tippsündmuseks võib pidada Tal-
linna uue loodusmaja, täpsemalt keskkonnaharidus-
keskuse valmimist Tallinna loomaaias. Lõpuks sai 
Tallinn ka midagi kobedat. Muidugi on praegu pea-
linnas tegutsemas Kullo toredad loodusringid, 
Nõmme loodusmaja ning aina rohkem on hari-
dusele avatud botaanikaaed. Mis on kõik väga 
kena, aga ebapiisav pealinnale. Esiteks nõmme-
kad pole end kunagi päristallinlasteks pidanud 
ja Nõmme maja on ju väike ning Kullos on ka 
muud lisaks ainult loodusringidele. Et luua 
loodusmaja erilist õhkkonda, on vaja ena-
mat. Tallinna vana loodusmaja endised õpi-
lased mainivad kokku saades ju siiamaani 

nukra tooniga: „Tallinnal ju loodus-
maja enam pole.” 

Mis siis vana majaga juhtus? 
Viimati leidis loodusmaja umbkaudu 17 aasta eest Mooni 
tänaval pelgupaiga koos tehnikutega, nime all tehnika- ja 
loodusmaja ehk TELO, varsti aga hääbus lõplikult noore 
vabariigi muutuste tuules, mil huviharidus liikus riiklikust 
alluvusest munitsipaalhaldusse. Varem riigi tuge nautinud 
loodusmaja jäi järk-järgult rahast ilma. Aastatepikkune 
närutamine sõi ka õpetajate entusiasmi ning õpilasi jäi 
vähemaks, kui hindu tõsteti ja tegevusi aina kokku tõmmati. 

Kas võib siis loota, et nüüd leidis loodusmaja taas endale 
kodu? Kõik peaks loomaaia uues majas olema nagu vaja: paik 
on pühendatud ainult loodus- ja keskkonnaõppele, seal elab 
hulgaliselt vahvaid loomi-linde ja õpetajad on tasemel. Ning 
veel: uue keskuse loodushariduse osakonda juhib Maris Laja, 
legendaarne TELO õpetaja, kes sümboolselt seob vana maja 
uuega. Jaksu talle!

Ent läheb veel aega, kuni lapsed loomaaia looduskooli 
üles leiavad. Sügisel väljakuulutatud lasteringid ei ole seni 
täis. Üks neist – entomoloogiaring – jäi sügisel osalejate 
puudumisel avamata, ehkki plaanis oli käima lükata koguni 
kaks entomoloogiaringi. Aga me ei usu ju seda, et Tallinnas, 
ainuüksi Õismäel ehk linnaosas otse loomaaia kõrval, ei leiduks 
10 putukahuvilist poissi. Nad tuleb lihtsalt üles otsida ja öelda, 
et neid oodatakse.

HELEN ARUSOO

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

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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LOODUSFOTO

KAS JÄÄDA 
SIIA VÕI 
LAHKUDA?
Usun, et selle küsimuse ees seisab sügise 
saabudes nii mõnigi jäälind. Suurem osa 
neist lahkub enne külmade saabumist, sest 
nii on mõistlik. Rändetee viib kuuldavasti 
Kesk- ja Lõuna-Euroopa talvitusaladele. 
Risk kaasneb rändega, risk kaasneb 
siiajäämisega. Igal aastal otsustavad mõned 
jäälinnud veeta talve oma sünnimaal. 
Viimaste aastate pehmed talved on seda 
otsust justkui õigustanud. Juhtub aga 
tulema üle nädala kestev ja veekogusid 
kaanetav pakane, on jäälindude saatus 
enamasti otsustatud.

REMO SAVISAAR

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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2 Loodusfoto. 
Remo Savisaar

5 Jõulukuu ja südakuu 
looduses.  
Arne Ader

8 Aasta looma lood. 
Prangli viigrijutte

9 Sõnumeid meilt ja 
mujalt.

16 Uus keskkonna-
hariduskeskus 
loomaaias ootab lapsi. 
Helen Arusoo

22 Eesti ilvesed 
täiendavad Poola 
asurkonda. 
Ulvar Käärt

30 Pildi sünd. 
Jaan Künnap

32 Loodusesõber võtab 
asja käsile. 
Ohtlikud mänguasjad. 
Ulvar Käärt

36 Matkarada. 
Teistmoodi 
matkarada - Aidu 
karjäär. Ulvar Käärt

39 Unistades. 
Aleksei Turovski

40 Mõtisklus. 
Ingmar Muusikus

46 Loodusega sina peal. 
Piret Eensooga rääkis 
Juhani Püttsepp

49 Toorleivakeste suur 
tulemine. 
Gunnel Koba

52 Loodus kodus. 
Lemmikloom tigu. 
Helen Rohtmets

54 Ühe paadi lugu. 
Juhani Püttsepp

56 Allikate aasta 
hiiekuva võistlusel. 
Helen Arusoo

58 Raamaturott. 
Toimetab Juhani 
Püttsepp

60 Köögifüüsika. 
Aare Baumer 
küpsetab kooki. 
Nuputa!

62 Aja lugu.

64 Vaata imet!

Esikaane foto: Sven Začek

S I S U K O R D
JÕULUKUU / SÜDAKUU 

(DETSEMBER/JAANUAR) 
6/2014

M
A

T
S
 K

A
N

G
U

R

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



5

Päike! Vaid siis, kui koidutaevasse tõused või 
laskud ehapunas – paneme su sära tõeliselt 

tähele. Jõulukuu hämaratel päevadel tekib meil 
igatsus Su valguse ja soojuse järele …

Keset lumist nurme seisab suvine heinarull kui 
hiiglaslik pidupäevatort. Talve alguses polnud siia 
metskitsedel asja, toitu leidus mujalgi. Nüüd, külmal talve 
harjal, on saanud heinarullist elu päästev kingitus.

Soomaa looduses leidub üht-teist sellist, mida mujal 
Eestimaal naljalt ei näe. Näiteks jääseelikud: puudel 

ja põõsastel rippuvad jääkaanemälestused, mis on 
jäänud siia pärast talvise tulvavee alanemist.

Jõulukuu ja südakuu looduses Autor Arne Ader

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Miljonid päikesekiired, mis meid 
valgustavad ja soojendavad, saabuvad 
150 miljoni kilomeetri tagusest 
15 miljoni kraadisest kuumusest. 
Päikeselt Maale jõuavad need kiired 
umbes kaheksa minutiga. Seejuures 
võivad need olla miljoneid aastaid 
vanad: päikesekeras valitsevad jõud 
hoiavad kiiri kaua enda embuses.

Leevikeseisand jätkab õhtueinet 
kuuvalgel. Talveöö on erakordselt 

külm, iga piisk saareseemnest 
ammutatud energiat loeb.

Reinuvader on nõutu! 
Seda peegeldab tema 

silmavaade, kehahoid 
ja närviline edasi tagasi 

kõndimine. On ka põhjust 
tusane olla. Nina tunneb 

hõrgutavat toidulõhna, 
aga sööma minna 

hetkel ei saa: eemal 
asuval metsseakorjusel 

einestavad parajasti 
merikotkad.

Suur-kirjurähnid kasutavad käbidest 
seemnete nokkimiseks spetsiaalseid 
sepikodasid. Enamasti on need 
looduslikud puupraod, millele teeb 
sobiliku lõppviimistluse rähn ise. 
Viimast silmas pidades on sepikoja 
näol tegemist primitiivse tööriistaga!

Prügimäe servas kasvavast 
arukasest on saanud hakipuu. 
Talvisel ajal elatakse ühises 
seltsingus – okstest õrtel ööbitakse 
isegi külg külje kõrval koos.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



7

Kaarnad keksivad 
kuivanud männil. 

See on killuke nende 
pulmatantsust, mille 
peamisi stiilinäiteid 

demonstreeritakse 
kõrgel õhuvallas.

Luhaheinamaad katvas 
jääkaanes on peidus kirev 
mullimuster. Õhk on jää 
sisse kinni jäänud talvise 
tulvavee kiirel külmumisel.

Mink jookseb 
mööda jõekallast 
sinnapoole, 
kus terendab 
kesktalvine 
vabaveelaik. Seal 
saab sukelduda, 
et pidada jahti 
kaladele ja 
konnadele.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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PRANGLI HÜLGELOOD

HÜLJES NAGU MÄGI
IIVAR PIIRISAAR PRANGLILT

Viigrid ennast Prangli ümber ei näita, neid on kogu 
aeg vähe olnud. Omal ajal, kui hülgejaht oli veel luba-
tud (kuni 1980. aastani – toim), lasti aastas tavaliselt 
vaid üks või kaks viigrit. Enamasti on siin ikka halle 
(hallhülgeid – toim) olnud.

Minu isa, kes oli hülgekütt, rääkis, et hülgeid käidi 
ida pool, teisel pool Vaindlood laskmas. Aprillis-mais 
kui meie kandist oli jää kadunud, mindi siit Soome 
poole jääpankadele hülgeid laskma. Kord oli seal-
kandis kevadel ühel suurel jääpangal olnud korraga 
peal umbes kolmkümmend hüljest. Üks oli seal suur 
kui mägi. Kõigepealt lasi isa suure hülge maha ning 
lasti veel ka väiksemaid. Kokku saadi seitse hüljest. 
Suurem oli nii suur, et kaalus 300 kilogrammi. Seda 
looma ei saanud pärast kuidagi paati, kuna paadiserv 
oli jääpangast 10 sentimeetri jagu kõrgemal. Lõpuks 
pandi paati nii palju jääd, et parras jääpangast alla-
poole langes. Siis olid mehed ta kuidagi paati saanud. 
Hüljes oli nii suur, et kui mees jalad harkis talle otsa 
istus, siis jalad maha ei puutunud. See oli haruldane, 
et selline loom kätte saadi, sest teist nii suurt pole 
nähtud ei enne ega ka pärast.

MART JÜSSI KOMMENTAAR:
Viigrite elupaik on talviti rohkem kinnises, rüsidega jääs ning 
sellist jääd leidub, kui talv ikka piisavalt pakaseline, rohkem lahe 
põhja ja -idaosas. See oli viigrit taga ajavatele küttidele teada 
ning sinna käidi „hülgel” isegi Ruhnu saarelt. Samas, nagu Iivar 
märgib, oli neid elukaid vahel ka Prangli ja Äksi küttide saagi-
paunas, viimaselt kevadjäält lasid Helsingi kandis viigreid 
Soome hülgemehe Olavi Stenmani mäletamisel ka soomlased. 
Eks elukad läinud koos jääga liikvele. Tänaseks on viigrit leida 
vaid lahe idaosast ja Eestis on ta saanud vaat et eksikülaliseks. 

Kolmesajakilosed elukad saavad olla vaid hallid, sellele 
viitab ka nende tava jääle karjati koguneda. Sellised suured 
pullid on väga haruldased, olen näinud hiiglaslikku koljut ja 
mõnd elusat elukat. Nendest  üksikutest kohtumistest on  
siiamaani meeles teatud aukartuse tunne.
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LUGEJA PILT

Kohtumine  
metskitsedega
„Loojangu eel silmasin põllul kolme metskitse ning proovisin neile lähemale 
saada. Krabin, mida kuivanud kõrtel roomates tekitasin, köitis aga kitsede 
tähelepanu ja sattusin nende piiramisrõngasse. Kord tuldi lähemale, siis 
jälle eemalduti ning hiilivate ja 
ettevaatlike sammude vahele 
pakuti uhkeid hüppeid ja 
ka pahandavaid hääli. Ega 
nad vist täpselt mõistnud, 
mille või kellega minu näol 
tegemist oli, kuid mõni aeg 
hiljem otsustati siiski vaikselt 
lonkides põllult lahkuda," 
kirjeldab kitsedega kohtumisel 
toreda hüppe tabanud  
Triin Leetmaa.

SAATKE MEILE FOTOSID LOODUSEST

Head lugejad! Ootame teie tabamusi loodusest. Olgu siis pildil mõni nähtud 

taim, loom, sitikas, huvitav oksatüügas, kivi või lihtsalt tore ning tähelepanu-

väärne vaatepilt, mis teile sellise elamuse pakkus, mida ka teistega jagada 

tahate. Saatke see meile. Seejuures ei ole tähtis pildistaja vanus ega ka asja-

olu, kas ülesvõte on tehtud fotokaamera või siis hoopis nutitelefoniga. Pildile 

pange juurde ka mõnelauseline selgitus, millal ja kus on klõps tehtud ning mis 

on fotole jäänud.

Avaldame kõik pildid meie kodulehel www.loodusesober.ee. Toimetus valib 

saadetud piltide hulgast parimad välja ja avaldab selle tunnustuseks Looduse-

sõbra sõnumite külgedel.

Ootame pilte aadressil ulvar@loodusajakiri.ee.

Täname ette! Loodusesõbra toimetus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



10

S
Õ

N
U

M
E

ID
 M

E
IL

T

Taas otsitakse keskkonnateo 
auhindade kandidaate
Keskkonnaministeerium kuulutas kool-
jakuus välja traditsioonilised konkursid 
„Keskkonnategu” ja „Aasta keskkonnasõb-
ralik ettevõte”. Konkursi eesmärk on tun-
nustada neid, kes on oma tegude ja ette-
võtmistega viimase 12 kuu jooksul kõige 
enam panustanud keskkonna heaks, leid-
nud uudse lahenduse mõnele keskkonda 
koormavale probleemile, osanud siduda 
majanduskasvu ja keskkonnahoiu.

Parima 2014. aasta keskkonnateo väl-
jaselgitamisel saab igaüks kaasa rääkida, 
sest kõik esitatud teod lähevad avalikule 
hääletusele Delfi portaalis. Keskkonna-
teo kategooriasse saavad kandidaate esi-
tada kõik – teo autor, koostööpartnerid 
või lihtsalt tähelepanelikud Eesti inime-
sed, kellele oluline keskkonnategu silma 
on jäänud.

Keskkonnahoidlike ettevõtete tunnus-
tamisel selgitatakse võitjad välja kolmes 
alamkategoorias (keskkonnajuhtimine, 

keskkonnasõbraliku toote ja/või teenuse 
pakkumine ning keskkonnahoidliku teh-
noloogilise protsessi juurutamine) ning 
antakse välja ka üldvõitja preemia. Kõik 

võitjad saavad tunnustuse ning õiguse 
kasutada keskkonnamärgist oma info-
materjalidel ja enda teenuste või too-
dete reklaamimisel. Üldvõitja rahaline 
preemia on 35 000 eurot, mis tuleb suu-
nata ettevõtte keskkonnasõbralikkuse 
suurendamisse.

Uuendusena on keskkonnatunnustus-
tele loodud spetsiaalne veebileht www.
keskkonnatunnustused.ee, kus on roh-
kelt infot varasemate aastate parima-
test ning teavet tänavuse konkursi tin-
gimuste kohta. Veebilehel saab täita ka 
osalemisankeeti.

Keskkonnateo kategoorias on ankee-
tide esitamise viimane päev 4. detsem-
ber (jõulukuu) ja keskkonnasõbraliku ette-
võtte kategoorias 7. jaanuar (südakuu). 
Konkursi uudiseid saab jälgida keskkonna-
tunnustuste Facebooki lehel https://www.
facebook.com/keskkonnatunnustused.
Keskkonnaministeerium

Mullu tunnistati keskkonnasõbraliku 
ettevõtte konkursi võitjaks keskkon-
nahoidlikku soojustusmaterjali tootev 
osaühing Werrowool.
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Nabala-Tuhala 
looduskaitseala loomine 
sai valitsuselt heakskiidu
Valitsus kiitis 13. kooljakuul heaks endise keskkonnaministri Keit 
Pentus-Rosimannuse esitatud Nabala-Tuhala looduskaitseala 
loomise eelnõu, mis ühendab tervikuks mitmed varem kaitse 
alla võetud alad ja tagab kaitse tundlikule veerežiimile.

Nabala kaitseala loomise ettepanek tehti juba 2010. aastal, 
kui see sai terava vastuseisu samas piirkonnas kaevandada soo-
vivatelt ettevõtetelt. Nelja aasta jooksul viisid keskkonnaamet ja 
keskkonnaministeerium läbi hulgaliselt uuringuid, et selgitada 
välja piirkonna loodusväärtused ning looduskaitseala moodus-
tamise eeldused ja otstarbekus.

Ekspertide kinnitusel on piirkonna väärtused kaitsealused 
ja haruldased taime-, looma- ja linnuliikide elupaigad, allikad ja 
allikalised alad.

Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse 
säilimisel. Seal leidub rikkumata allikasoid ja liigirikkaid madal-
soid, samuti vanu loodusmetsi, mis on koduks kaitsealustele lii-
kidele. Näiteks elavad seal väga haruldased must-toonekurg ja 
väike-konnakotkas, viis teise kaitsekategooria linnuliiki ja küm-
neid teise kaitsekategooria taimeliike.

Nabala-Tuhala looduskaitseala ühendab tervikuks mitu 
varem kaitse alla võetud looduskaitsealust objekti. Kaitse-
ala pindala on 4628,7 hektarit, sellest 1044,4 ha on juba varem 
kaitse all. Kaitseala valitseja on keskkonnaamet. Looduskaitse-
ala koosneb kuuest sihtkaitsevööndist (kogupindala 2147,8 ha) 
ja kahest piiranguvööndist (kogupindala 2480,9 ha), reservaate 
ei ole. Märkimisväärne osa kaitsealast (ligikaudu 1040 ha) kuu-
lub Natura 2000 võrgustikku ning kaitsealal leidub arvukalt 
loodusdirektiivi elupaigatüüpe ja liike.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

„Kui keskkonnatasude kahekordistamise 
ajal ei läinud ettevõtted kinni, miks 
peaks nüüd, kui neid tahetakse tõsta 
ainult kuni 6%, 
midagi juhtuma.”
Säästva Eesti Instituudi 
programmijuht Valdur Lahtvee 
20. kooljakuu Maalehes 
põlevkivitööstuste hirmudest, 
et keskkonnatasude tõus võib 
jätta kaevurid tööta ja Eesti 
elektrita.

Ristipuud saavad kaardile
Sel suvel saeti Võrumaal metsatööde käigus maha Rauskapalu 
ristipuude salu, mis oli kohalik tähtis pärandkultuuriobjekt. Asja 
uurimisel selgus, et RMK korraldatud raie lubade menetlemise 
käigus ei olnud käepärast infot ristipuude kohta, millega oleks 
saanud arvestada.

Et edaspidi taolisi juhtumeid ära hoida, hakkas raielubade 
ehk siis metsateatiste menetlemisega tegelev Keskkonnaamet 
probleemile lahendust otsima. Suve lõpu poole toimunud ning 
eri huvipooled ühise laua toonud nõupidamise järel sündis 
otsus, et veel selle sügise jooksul koondatakse kogu seni tea-
daolev info eeskätt Kagu-Eestis levinud ristipuude kohta kokku 
ning seotakse see metsateatiste menetlemise andmestikuga.

Viimane põhjalikum ülevaade ristipuudest, mille tegigi ris-
tipuude uurija Marju Kõivupuu ühes Liis Keerb ergiga, tehti üle 
kümne aasta tagasi ning samuti on neid kaardistatud ka RMK 
pärandkultuuri inventuuri raames. „Osa nendest andmetest on 
kattuv, osa erinev ning lisaks on uusi andmeid, mille kõige ühil-
damise tulemusena peaks sündima hetkeseisu kajastav kaart, 

mis seotakse Maa-ameti kaardirakendusega. 
Selle alusel on edaspidi võimalik maa-

omanikku informeerida tema maal 
asuvatest ristipuudest. Seda enne-

kõike selleks, et oleks võimalik 
puudega arvestada ning et nad 
ei satuks raietööde käigus ohtu,” 
selgitab Urve Sinijärv Keskkon-
naministeeriumist. „Kuna  tege-
mist on elava traditsiooniga ning 

ristipuid tekib juurde, siis peaks 
edaspidi olema kõigil võimalus 

hoolitseda oma perekonna või lähe-
daste ristipuude eest, teatades nende 

asukohast Keskkonnaametile.”
Ristipuud on osa Kagu-Eesti traditsioonilistest matusekom-

metest. „Suhteliselt värskete ristidega puid on Kagu-Eesti met-
sades üksjagu, näiteks Lääne-Võrumaal paistavad Hargla ja 
Urvaste kihelkond silma traditsiooni elujõulisuse poolest,” vii-
tab ristipuude uurija Marju Kõivupuu, kes aitab uut inventuuri 
läbi viia.

Ristipuudest on võimalik teatada Keskkonnaameti 
kultuuripärandi spetsialistile Liina Laanemetsale aadressil 
liina.laanemets@keskkonnaamet.ee.
Loodusesõber
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Nabala-Tuhala looduskaitseala ühendab tervikuks mitu 
varem kaitse alla võetud looduskaitsealust objekti. Kaitse-
ala pindala on 4628,7 hektarit, sellest 1044,4 ha on juba varem 
kaitse all. Kaitseala valitseja on keskkonnaamet. Looduskaitse-
ala koosneb kuuest sihtkaitsevööndist (kogupindala 2147,8 ha) 
ja kahest piiranguvööndist (kogupindala 2480,9 ha), reservaate 
ei ole. Märkimisväärne osa kaitsealast (ligikaudu 1040 ha) kuu-
lub Natura 2000 võrgustikku ning kaitsealal leidub arvukalt 
loodusdirektiivi elupaigatüüpe ja liike.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

peaks nüüd, kui neid tahetakse tõsta 
ainult kuni 6%, 
midagi juhtuma.”
Säästva Eesti Instituudi 

Valdur Lahtvee
20. kooljakuu Maalehes 
põlevkivitööstuste hirmudest, 
et keskkonnatasude tõus võib 
jätta kaevurid tööta ja Eesti 

4628,7
... HEKTARI SUURUNE TULEB HARJUMAALE 
NABALA-TUHALA LOODUSKAITSEALA, 
MILLE LOOMINE SAI VALITSUSELT 
HEAKSKIIDU 13. KOOLJAKUUL.
Allikas: keskkonnaministeerium

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Tartu botaanikaaia palmihoone 
tegi läbi põhjaliku uuenduskuuri
Sel suvel TÜ botaanikaaia palmi-
hoonesse ei pääsenud: üle 30 aasta 
tagasi, ülikooli 350. aastapäevaks 
palju suuremaks saanud ehitist 
remonditi põhjalikult.

Maha võeti vanad, paiguti mõra-
dega klaaskatted, kokku üle 20 tonni, 
puhastati metallosad ja alumiinium-
tarinditele kinnitati plastkatted. Tõhu-
sama vastu vahetati välja vana kütte-
süsteem, millest suur osa oli seda-
võrd amortiseerunud, et enam ei 
töötanudki.

Palju taimi viidi remondi ajaks 
teisale, kohale jäänud suured tai-
med mähiti kaitsvasse loori. Eriliselt 
muretseti palmihoone vanima asuka, 
110-aastase kanaari datlipalmi pärast. 
Aga kaks suurt sõda, sealhulgas 1943. 
aasta pommitamise üle elanud puu 
pidas seegi kord vastu.

22 meetri kõrguse palmihoone 
remont läks Tartu Ülikoolile maksma 
ligi 600 000 eurot; töid tegi aktsia-
selts Eviko.
Loodusajakiri

S
Õ

N
U

M
E

ID
 M

E
IL

T

2015. aasta liblikat otsi 
saartelt ja Lõuna-Eestist
Juba teist aastat valis liblikauurijate selts 
aasta liblikat, kelleks seekord osutus hiid-
karuslane Pericallia matronula, ilus ja suh-
teliselt suur liblikas, kes meil Eestis on 
siiski väga haruldane. Peamiselt öise elu-
viisi ja soojalembese liigina ei ole ta senini 
Eestis laialt levinud ja kohtumist temaga 
võib pidada suureks vedamiseks. Mina 
isiklikult ei ole hiidkaruslast Eestis elusana 
näinud, aga olen leidnud tiiva, mis tõenäo-
liselt on mõne nahkhiire toidulaualt pude-
nenud. Siiski olen hiidkaruslasi kohanud 
Kaug-Idas Primorjes ja Kunaširi saarel, kus 
liblikad öösel meelsasti valgusele lenda-
sid. Peale eelmainitud kohtade võib teda 
leida Hiinas, Koreas, Jaapanis, Kasahstanis 
ja loomulikult Kesk-Euroopas. Soome lib-
likauurijatele on samuti õnn naeratanud 
ning ka nemad on leidnud mõned isendid 

meie vastaskaldalt.
Liblikat võib meil hea õnne korral 

tegutsemas kohata pärnakuu lõpus ja hei-
nakuul (juuni-juuli) Lõuna-Eestis ja meie 
suurematel saartel.

Kuna liblika ilusad pikkade pruunide 
karvadega röövikud ei ole toidu suhtes väga 
valivad, siis võib ta meil elama asuda põhi-
mõtteliselt kõikjale, kus leiab endale sobi-
liku elupaiga. Kuigi emane hiidkaruslane 
muneb 500–800 muna, on siiski Euroopas 
tema arvukus langemas. Oma rolli võib siin 
mängida kohastumus, mis sunnib hiidkarus-
last enne röövikust liblikaks koorumist kahel 
korral talvituma. Seega on neil tõsine oht 
saada enne järglaste soetamist kellegi kõhu-
täieks või lihtsalt ebasoodsates talvitumis-
tingimustes hukkuda.

Loomulikult ootame loodushuvilistelt 

andmeid kohtumisest hiidkaruslasega, 
kuid peab jälgima, et teda ei aetaks sega-
mini päevakoera või piksepeniga. Kind-
luse mõttes on soovitatav alati teha pilt, et 
seda hiljem kontrollimiseks üle vaadata.

Vaatlusandmeid aasta liblika ja loo-
mulikult ka kõikide teiste liikide kohta on 
oodatud http://loodus.keskkonnainfo.ee/
lva/ 
Allan Selin
Eesti Lepidopteroloogide Selts

Kes sellist liblikat suvel näeb, on 
õnneseen! Pildil puhkab tiibu Eestis 
üli-haruldane hiidkaruslane, aasta lib-
likas 2015.
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Keskkonnainfo 
kolib Vikipeediasse
Internetiavaruste ühe populaarsema teabeal-
lika Wikipedia eestikeelse versiooni Vikipee-
dia arendajad on asunud tuntud e-entsük-
lopeediat täiendama keskkonnalase info ja 
artiklitega.

MTÜ Wikimedia Eesti tegevjuht Kaarel 
Vaidla sõnul on suuremat sorti ettevõtmise 
käigus koostamisel artikliloend ühtekokku 
500 keskkonnateadlikkuse seisukohalt olu-
lisest Vikipeedia artiklist, mis hetkel sealt 
puuduvad või siis vajavad oluliselt täienda-
mist. „Artiklite täiendamis- ja kirjutamistege-
vustesse kaasame üldhariduskoolide õpilasi 
ning kõrgemate õppeasutuste tudengeid, 
kellele korraldatakse vastavad koolitused,” 
osutab Vaidla.

Vikipeediasse artiklite kirjutamise kõr-
val on selle projekti raames kavas vabaks 
kasutamiseks mõeldud Wikimedia Com-
monsi keskkonda koguda ka uut pildima-
terjali. „Sel eesmärgil korraldasime sel aas-
tal Eestiski rahvusvahelise fotovõistluse Wiki 
Loves Earth – Looduspärand Vikipeediasse – 
ja kavatseme seda teha ka järgnevatel aasta-
tel,” märgib Vaidla.

MTÜ Wikimedia Eesti projekti „Keskkon-
nateadlikkuse kasvatamine Vikipeedia ja 
muude Wikimedia sõsarprojektide abil” toe-
tab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Loodusesõber

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kassikakk saab 
tõhusama kaitse
Porikuus kinnitati tegevuskava Eestis 
väheneva arvukusega kassikakkude 
kaitseks.

Kassikakk on Eestis ohustatud 
linnuliik, kelle arvukus on viimase 
veerandsaja aasta jooksul pide-
valt vähenenud. Hinnanguliselt 
elab Eestis praegu ainult poolsada 
paari kassikakke. Kakkude arvu-
kuse vähenemise taga on mitmeid 
asjaolusid, näiteks pesasid rüüsta-
vad väikekiskjad, pesitsusaegne häi-
rimine ja toidulaua kahanemine. Märki-
misväärne ohutegur on ka kassikakkude 
hukkumine elektriliinides ja teedel.

Kuivõrd hinnanguliselt on üle poole Eesti 
kassikaku asurkonna elupaikadest teadmata, siis 
on tegevuskava raames plaanis teha põhjalik inventuur, 
et saada täpsem ülevaade kassikakkude seisust ja elupaikadest. Samuti on kavas kassi-
kakkudele olulise saaklooma mügri seire, sest ka tema arvukus on vähenenud.

Kaitsekorralduse lähiaja, viie aasta eesmärk on tagada liigi säilimine Eesti maastikus 
vähemalt praegusel arvukustasemel. Pikaajaline kaitse-eesmärk, viieteist aasta pers-
pektiivis, on võimaldada kassikaku arvukuse taastumine ja liigi säilimine vähemalt 150 
paari suuruse asurkonnana.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

KUHU MINNA

ÖÖKULLI AKADEEMIA 
LOODUSMUUSEUMIS
Iga nädala neljapäeval on huvilised 
oodatud Tallinnas Lai tänav 29A asu-
vasse Eesti Loodusmuuseumisse 
Öökulli akadeemia sarjas toimuvaid 
loenguid kuulama. Jooksvat infot leiab 
loengute teemade ja esinejate kohta 
leiab www.loodusmuuseum.ee.

VÄGEV VÄLK 
ENERGIAKESKUSES
Talvisel piksevaesel ajal saavad kõik 
äikesehuvilised tubastes tingimustes 
tekitatud välku uudistamas käia Tal-
linnas Põhja puiestee 29 asuvas Ener-
gia avastuskeskuses. Keskuse suure 
välgumasina tööd eksponeeritakse 
iga päev kl 14 ja 17.30. Faraday puu-
ris asuva Tesla transformaatoriga saab 
tõsta pinget kuni poole miljoni voldini 
ning demonstreerida kuni 3meetriseid 
elektrilahendusi.

MAFF-I FILMIPAREMIK 
TARTUS
Alates kooljakuust kuni järgmise aasta 
mahlakuuni näidatakse Tartu loodus-
majas Lille 10 iga kuu teisel ja neljandal 
teisipäevaõhtul tänavuse Matsalu loo-
dusfilmide festivali (MAFF) filmipare-
mikku.  Filmiõhtud algavad kl 18.

AHHAA-S MÖIRGAVAD 
DINOSAURUSED
Tartus teaduskeskuse AHHAA näituste-
saali on kuni kevadeni vallutanud päris 
dinosaurused, kes liiguvad, häälitsevad 
ning panevad ka kõige julgemate süda-
med hirmust võbisema.

LOODUSPÄRAND ELISTVERES
Veel kuni selle aasta lõpuni saab Jõge-
vamaal Elistvere loomapargis-loodus-
keskuses vaadata lehekuus toimunud 
fotovõistluse „Wiki Loves Earth” ehk 
„Looduspärand Vikipeediasse” pari-
maid töid.

AASTA LINNUD KIIDJÄRVEL
Põlvamaal Kiidjärve külas RMK Kiid-
järve looduskeskuses saab kuni jõulu-
kuu lõpuni vaadata näitust aasta lin-
nust jäälinnust, keda Kiidjärve kandis 
kutsutakse „Taevaskoja pärliks”. Foto-
purki püütud jäälinnu askeldusi eks-
poneerib loodusfotograaf Sven Začek. 
Näitus on avatud looduskeskuse lahti-
olekuaegadel K–R kl 11–16.
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Kalade tõsielust uues kalakaameras
Eesti üks populaarsem loodusteemaline 
veebikülg looduskalender.ee üllatas sügi-
sel lõhede kudeaja saabudes uue veealust 
otsepilti vahendava looduskaamera käi-
vitamisega. Nn kalakaamera valgustatud 
„võtteplats” loodi kärestikulisse vooluvette 
ning kudeaja kõrghetkil oli veebi-otse-
ülekandes peategelasena pidevalt näha 
kivide vahel oma marjale sobivat kohta 
otsinud jõeforelle. Samuti astusid kaamera 
ees üles ka luukaritsad ja puruvanakesed.

„Nelja aasta tagune mõttevälgatus 
veealusest kaamerapildist on viimase 
veerandaasta tegevusena vilja kand-
nud. Lõhelistel on aasta „tähtsamad tege-
mised” ja usume, et saame nende ja 
neid ümbritsevaid tegevusi jagada ka 

huvilistega,” märkis looduskalender.ee 
kalakaamera tutvustuses.

Pealtnäha lihtsa ettevõtmise aitasid 
nõu ja jõuga käima lükata väga paljud ini-
mesed: Ivar Taim, kaamera laenanud GPS 
Eesti OÜ (www.prokaamera.ee), Urmas 
Lett (www.eenet.ee), Tiit Lepik (www.itro-
tid.ee), Ivo Kivinurk, Endel Grensmann 
(www.aerofoto.ee), Akvaariumi Stuudio 
(www.akvaarium.ee), Kunnar, Ivar, Ene ja 
Heino Põlula kalakasvatuskeskusest, Rein 
Maran (www.gaviafilm.ee), Kaido Haa-
gen (www.kaidohaagen.com), Tõnu Talp-
sep, Riho Västrik ja hulk teisigi huvilisi. Kül-
made tulekul kaamera suleti, plaanis on 
aga avada taas sobilikul aastaajal.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Väiksemadki 
vulkaanipursked 
ohjeldavad kliima 
soojenemist
USA Colorado ülikooli ja Massachusettsi tehnoloo-
giainstituudi teadlased tõdevad hiljuti avalikusta-
tud uuringus, et mitmete viimase aja vulkaanipur-
sete tõttu soojenes meie koduplaneedi kliima aastail 
2000–2013 prognoositust oluliselt vähem.

Nimelt näitasid kliimamudelid, et sel perioodil 
võinuks globaalne keskmine õhutemperatuur tänu 
kasvuhoonegaaside kontsentratsioonide suurene-
misele kerkida 0,05 kraadilt kuni 0,12 kraadini. Tänu 
vulkaanipursetele, mis on paisanud atmosfääri kõr-
gematesse kihtidesse päikesekiirgust tagasi kos-
mosesse peegeldavaid väikesi osakesi ja aerosoole, 
jäi globaalne keskmine õhutemperatuuri tõus pai-
guti hoopis neljandiku või koguni kuni poole võrra 
väiksemaks.

Kui seni on arvatud, et ainult suured vulkaani-
pursked võivad kliimat jahutada, siis nüüd leiab vii-
mase uuringuga seotud teadlasterühm, et sama 
efekti võivad anda ka väiksemad pursked.
Science/Loodusesõber

Pildil: Tuvurvuri vulkaan Paapua 
Uus-Giuneas 2009. aastal.
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Mürarohke ümbrus eksitab linnupoegi
Porikuu lõpus USAs Indianapolises peetud 
Ameerika akustikaühingu ASA 168. kong-
ressil tegid huvitava ettekande Halifaxi 
Dalhousie ülikooli teadlased: nende uuri-
mus heidab valgust küsimusele, kuidas 
mõjub ka mürarohkuse mõttes aina muu-
tuv keskkond linnupoegade turvalisusele.

Lennuvõimetud linnupojad sõltuvad 
teadagi täielikult vanematest, kes toovad 
neile toitu ja hoiatavad ohtude eest. Täh-
tis roll on häälesignaalidel: nende kaudu 
saavad sulekerad teada, millal hakata toi-
duga vanalinnu lähenemisel tungivamalt 
ussikest manguma, millal aga tuleb vakka 
jääda ja võimalikult pesaserva varju küki-
tada, et jääda pesaröövlile märkamatuks. 
Kui olla kärme toitvale nokale vastu siru-
tuma ja häälekalt palukest paluda, on loo-
tust olla õdedest-vendadest kiirem ja 
saada toit endale: liigne ettevaatlikkus 
võib nokatäiest ilma jätta. Samas on esile 
tükkides ja kõva lärmi lüües oht äratada 
linnulihahuvilise pesarüüstaja tähelepanu.

Dalhousie uurijatel oli tekkinud kaht-
lus, et ülemäära häälekas näljakisa võib 
olla pigem tingitud soovist teha ennast 

kuuldavaks tugevate taustahelidega olu-
des kui liialdatud tähelepanuvajadusest. 
Ühe uurija Andy Horni sõnul on see asja-
olu seni jäänud tähelepanuta, 
kuna vanalinnud ja pesapo-
jad on suheldes niivõrd 
lähestikku, et vead 
võiksid olla välistatud.

Et seda arvamust 
kontrollida, tehti 
lihtne teravmeelne 
katse: õõnepääsu-
kese (Tachycineta 
bicolor) pesapoega-
dele mängiti ette heli-
salvestisi vanalindude 
hoiatushäältest ja toiduga lähe-
nemisest ning võrreldi poegade rea-
geeringut vaikuses ja lisatud taustmü-
raga. Selgus, et taustmüra vähendas 
poegade vastuvõtuvõimet vanalinnult läh-
tuva mõlema häälitsustüübi puhul: sageli 
ei osatud reageerida kutsele sööma rutata 
ega jääda vait ja pugeda pesa põhja, kuul-
des hoiatushüüdu.

Muidugi ei tulene kogu taustmüra 

inimestelt, aga näiteks ehitustegevusest 
või liiklusest tulenev müra on püsivam 

kui enamjaolt katkendlikud loodushää-
led, nagu vihm või tuul. Horni 

sõnul tahetakse nüüd täp-
semalt uurida, millised 

helid häirivad kõige 
rohkem poegade ja 
vanalindude akustilist 
kommunikatsiooni. 
Enamasti oleme asur-
kondade vähenemist 

seostanud elupaikade 
füüsilise rikkumisega, 

ent nüüd on selgunud, et 
eirata ei tasu ka mürasaaste 

olulisust.
American Institute of Physics / Alp-

haGalileo / Loodusajakiri

Pildil: Õõnepääsuke (Tachycineta bico-
lor) pesitseb Põhja-Ameerikas ning 
talvitab Mehhikos, Kesk-Ameerikas 
ning Kariibi mere saartel.

JOHN BENSON / WIKIMEDIA

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Täbarad lood Saimaa viigriga:  
geneetiline mitmekesisus väheneb
Soome bioloog Mia Valtonen kinnitab 
oma äsja Ida-Soome ülikoolis kaitstud 
doktoritöös, et kriitiliselt ohustatud Sai-
maa viigri geneetiline mitmekesisus on 
väike ja väheneb ilmselt ka edaspidi.

Valtonen uuris hüljeste ajalist ja piir-
kondlikku geneetilise mitmekesisuse 
varieeruvust selle uurimuse käigus välja 
töötatud meetodiga. Nimelt tegi ta kind-
laks, et poegimispaikadest kogutud plat-
sentad sobivad asurkonna geneetiliseks 
seireks: hülgepoja DNA võib eraldada 
nabaväädist. Niiviisi sai vajaliku materjali 
kätte väiksearvulist, ohustatud ja peitu-
pugevat liiki püüdmata ja isegi nägemata. 
Peale selle kasutati töös ka leitud hülge-
laipade ning Läänemere ja Laadoga järve 
viigrite DNA-proove.

Saimaa järve on jäänud vaid umbes 
300 isendit ning need on omakorda jagu-
nenud väiksematesse alamasurkonda-
desse, mille vahel ei toimu eriti mingit lii-
kumist. Saimaa alamliik jäi isolatsiooni 
pärast jääaega ja on kaotanud suurema 
osa oma esialgsest geneetilisest mitme-
kesisusest. Eriti kiiresti kahanes asurkond 

läinud sajandil; põhjuseks inimtegevus: 
jaht, kalapüük ja elupaikade saastatus.

Näiteks Laadoga viigripopulatsioon 
on umbes kümme korda suurem kui Sai-
maa asurkond ning geneetiliselt peaaegu 
sama mitmekesine kui Läänemere alam-
liik. Samuti sai Valtonen teada, et Saimaa 
hülge alamasurkondade geneetilised eri-
nevused on väga suured. See oli paras 
üllatus, sest siinne viiger on väga liikuv 
ning vahemaad järves väikesed. Samal 
ajal on Läänemeres üksteisest tuhandete 
kilomeetrite kaugusel elavate asurkon-
dade erinevused päris tillukesed. Tuleb 
välja, et Saimaa emasviigrid on väga sün-
nikohatruud ja jäävad sünnikohta ka 
sigima. Isasloomad on küll altimad ringi 
liikuma, aga see ei suuda tagada kogu 
populatsiooni geneetilist ühtlustumist.

Geneetiline mitmekesisus on indikaa-
tor liigi võimele muutuva keskkonnaga 
kohaneda. Väikesed killustatud asurkon-
nad kaotavad oma geneetilise mitmeke-
sisuse kiiremini kui suured, ühelaadsed 
populatsioonid. Kuna Saimaa alamasur-
konnad elavad väga omaette, on tõsine 

põhjus karta, et mitmekesisus kahaneb 
ka edasi. Selle vastu aitaks kindlasti asur-
konna suurenemine. Samuti võiks vähe-
malt lühiajalist abi olla loomade ümber-
paigutamisest. Igal juhul on ilmselge, et 
geneetiline seire on selle haruldase alam-
liigi kaitses äärmiselt tähtis.
AlphaGalileo/Loodusajakiri

Saimaa viiger
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Indias pannakse tiigrite 
päästmiseks radarid tööle
Indias nähakse kurja vaeva, et riigi rahvusloomi Bengali tiigreid 
väljasuremisest päästa. Vähendamaks salaküttide osa tiigrite 
arvukuse ainitisel vähenemisel, on kohalikud teadlased India 
keskosas Madhya Pradeshi osariigis asuvas Panna rahvuspar-
gis katsetamas spetsiaalset radarisüsteemi. USA ja Mehhiko 
piiri jälgimisel kasutatavat tehnoloogiat kopeeriv süsteem või-
maldab üksikasjalikult luubi alla võtta tiigrite metsad. Iga liiku-
mine metsa või sealt välja on uurijatele kohe teada. Ühelt poolt 
aitab selline jälgimissüsteem võimudel sala-
küttidele jahti pidada. Teisalt saab süs-
teemiga silma peal hoida ka tiigrite 
liikumisel ning neid vajadusel ini-
mestest ja nende karilooma-
dest eemal hoida.

Bengali tiigri on maailma 
looduskaitseliit IUCN tunnis-
tanud eriti ohustatud liigiks. 
Kogu populatsiooni suuru-
seks on hinnatud vähem 
kui 2500 isendit ning nende 
arvukus väheneb.

Liigi hääbumise põhjuseks 
peetakse nii elupaikade kadu 
kui ka salaküttimist.
Loodusesõber / New Scientist 

Mehhiko lahe 
naftakatastroof tappis 
sadu tuhandeid linde
2010. aasta mahlakuus Mehhiko lahes USA ranniku lähistel 
vastu taevast lennanud naftapuurtornist Deepwater Horizon 
alguse saanud aegade ühe suurima naftakatastroofi hävitustöö 
ulatus looduses on senini täpselt teadmata. Samas kooruvad 
porikuus mainekas mereelustikuga seotud teemadele kesken-
dunud väljaandes Marine Ecology Progress Series avaldatud 
teadustööst välja õõvastavad numbrid: asjatundjate hinnan-

gul võis naftareostus elu võtta 600 000 kuni 800 000 
veelinnult.

Üheks linnuliigiks, kellele oli reostus kõige huka-
tuslikumate tagajärgedega, olid kohalike naeru-

kajakate Leucophaeus atricilla esindajad. Hin-
nanguliselt hukkus katastroofi tõttu lausa ligi 
kolmandik Leucophaeus atricilla Mehhiko lahe 
asurkonnast.

Kõnealuses uuringus mainitud numbritest 
võib sõltuda ka Deepwater Horizon’it õnne-

tuse ajal liisinud firmalt BP (varasema nimega 
British Petroleum) nõutava kahjutasu suurus.

11 inimelu nõudnud plahvatuse ja puurtorni 
uppumise järel lekkis viie kuu jooksul merre üle 5 

miljoni barreli (1 barrelile vastab 159 liitrit) naftat.
Science/ Loodusesõber
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„Mäletan vana loodusmaja aegadest, et vahel mõni laps tuli ja istus pool 
tundi, merisiga süles, lihtsalt istus,” meenutab loodushariduse osakonna 
juhataja Maris Laja, „küllap saab ka selles majas nii olema, et lastel, kellel 
pole lemmiklooma, saavad siin oma igatsust loomade järgi leevendada.”

Lõpuks ometi!
Pealinn sai taas looduskooli
HELEN ARUSOO, MATS KANGURI FOTOD

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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allinna Loo-
maaia Lääne-
väravas loeme 
suurelt majalt 
rohelises tuli-
kirjas Loo-
maaed Zoo 

ja väiksemalt 
punases neoonkirjas Mõmmu 
kohvik. Musta puiduga üle löö-
dud uhiuus hoone meenutab 
veidi liumäge, varjates oma kal-
dus katustega maja tegelikku suu-
rust. Maja koopalikus sisemu-
ses leiab avara fuajee valgetups-
marmosettide klaaspuuriga, näeb 
vabakäigul kitsi ja jäneseid ringi 
hüplemas, leiab 149kohalise saali, 
8 õppeklassi, kontoriruume, 

poe, söödaköögi, õppela-
bori – kõik mis vaja. Suur 
on maja ja suur on ka selle 

ülesanne: leevendada aastatepikkust 
vajakajäämist pealinna loodushari-
duses. Kui kaua Tallinn ilma korra-
liku loodusmajata vireles? „Üle viie-
teist aasta kindlasti,” arvutab Maris.

EMADELE-ISADELE
Kuni võsukesed õppeklassides tar-
kust hangivad, saavad vanemad 
kohvikus „Mõmmu” saiakest amp-
sata, aga võivad ka uurida elusuuru-
ses jäljeridu fuajee põrandal. Maja 
ise õpetab sind. Betoonile trüki-
tud kirjad kulgevad lausa mitmesa-
jal ruutmeetril laiali, ole ainult mees 
ja mine järgi. „Põrand tehti viimasel 
minutil …, ei tea, kas sai ikka hea 
põrand,” kahtleb Maris Laja. Mui-
dugi sai! Võib-olla just siin õpib laps 

või ka lapse issi esimest korda elus 
jälgi lugema, näeb, milline orava 
hüüumärkide rida välja paistab.

Metsise „kolmnurki” jälitades 
jõuame valgetups-marmosettide puu-
rini, kus pärdikud pea alaspidi lae-
varvade vahel ripuvad ja meid häbi-
tult uudistavad, jalutame edasi 
pronksskulptuuride nurga poole, 
jõuan just imestada, et midagi ei 
haise, kui opaa! Milline aroom! Ise-
äralik maguskirbe lõhn hõljub täpselt 
pronksist konna ja kakaduu vahel. 
Maris Laja muigab. „Me ei saa aru, 
kuidas ahvipuuri lõhn just siia skulp-
tuuride nurka jõuab.” Aga mina olen 
rahul, lõhn kuulub iga korraliku loo-
maaia juurde. Paari meetri pärast 
jätab hais meid küll maha.

KUKK JA LABORATOORIUM
Mööda koridori kõndides on tunne, 
nagu viibiksid värskelt avatud teadus- 
asutuses. Sealsamas kireb kähedalt 
kukk. Temagi elab siin tippkesku-
ses! Ja kitsed ja närilised, vutid, tuvid, 
kanad, kõik kenasti koos klaasuksega 
eraldatud saalikeses, mille nimeks on 
Laste loomaaed. Köögis valmistatakse 
loomadele parasjagu söögiportsjoneid 
ette ning selle terasest ja klaasist pin-
nad on nii helkivad, et ei valmistaks 
piinlikkust ka presidendi porgandisa-
latile. Jaa, eurodega siin majas kokku 
hoitud pole, plaanidega ka mitte. Ligi 
4,7 miljonit maksma läinud ehitises 
on õnnestunud ühendada loodusha-
ridus loomadega ja pädevate õpetaja-
tega. Talitajad naeratavad siin majas, 
loomade karv läigib, põrandad on 
puhtad.

Kohe köögi kõrval asub soliidne 
nurgake paljude endiste 
loomaaia elanike koljudega. 
Keskmises riiulis üleval paremal 
Prževalski hobuse, all kodustatud 
kaksküürkaameli kolju.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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HUNDI KLASSIS

Punased sildid mustadel ustel kanna-
vad imetajate nimesid: siin on Ilvese, 
Hundi, Karu, Nirgi, Mägra ja Kopra 
klass. Piilume Hundi klassi. Täna vaa-
deldakse binokulaaride ja mikroskoo-
pidega mikromaailma. Õpetaja Briti 
laual on peet, porgand, ussinahk, teo-
karbid, linnusuled ning käärid ja nuga 
lõikelauaga. Loomaringi lapsed tung-
levad laua ümber, mida valida, kas 
ussinahka või teokarpi? „Peet. Kas te 
peeti juba vaatasite, see on väga ilus,” 
julgustab õpetaja. „Mul pole mikro-
skoopi,” kurdab üks hilineja. Õpe-
taja Briti avab valge kapiukse ja mäs-
sib tsellofaanist lahti tuttuue binoku-
laari – kes veel vajab?

Peet muutub binokulaari silma all 
valgetäpiliseks maastikuks, faasani 
suled meenutavad metalltorukeste 
korrapäraseid ridu, ussinaha muster 
on aga lähedalt vaadatuna nagu jää-
purikate rivi. Lapsed on vaimustuses.

ELUSATE LOOMADE SELTSIS
„Käisin täna jälle lasteloomaaias, 
pidin ainult läbi minema, aga jäin 
jälle tunniks istuma,” tunnistab loo-
maringi juhendaja Briti keset tundi. 
Peetide juurest läheme loomanurka, 
sest lapsed peavad igal tunnil looma-
dega suhelda saama. Istun ka pingi-
kesele, kus suvel sündinud kameruni 
kitsed kalpsavad. Kits Mooni ronib 
kohe jalgupidi sülle. Teiselt poolt 
uudistab Tähik, võrukael, kes hak-
kab minu märkmiku serva lutsima ja 
siis hoopiski mantliserva närima. Ja 
laseb end nukikeste vahelt sügada. 
„Siia loomaaia nurka tulles peab ikka 
ka arvestama, mida selga panna,” 
manitseb talitaja Leelo, „suvel tuli 
üks daam valges kleidis, kitsed rik-
kusid selle ära ja ta lubas kohtusse 
anda. No kuidas sa annad kitse koh-
tusse?” muigab Leelo.

Puurides viiksuvad merisead ning 
kukk üritab taas laulu üles võtta.

Küsin, kas nii vahva koha laste-
ringid on pilgeni osalejaid täis? Mitte 
päris, kõlab üllatav vastus. Ruumi  
huvilistele veel jätkub. „Plaanis oli 
näiteks ka entomoloogiahuviliste 
ring avada. Aga lapsi ei tulnud,” kur-
dab Maris, „pidime ära jätma.” Ilm-
selt on asi üksnes selles, et uuest loo-
duskoolist pole sõna jõudnud levida. 
Aga küllap see varsti juhtub.

„Äkki uuel aastal leitakse meid 
üles!” loodab Maris Laja.

Siili näpuga üle turja silitades okaskera veidi võpatab, aga turri 
ei aja, ja sööb oma hakkliha rahulikult edasi. „Piima talle anda 
ei tohi,” teatab Robin (vasakul) võidukalt. „Jah,” ütleb õpetaja 
Briti, „kui mina väike olin, siis seda ei teatud ja siilile pandi 
ikka piima.” Siili jälgivad ka Uku, Pärtel ja Anna Maria.

Siil Kontase lugu
Eluslooduse klassis elab siil. Ja talle saab pai teha! „Kas tead, kuidas ta meile tuli?” 
küsib Maris ja jutustab, et sel sügisel oli üks perekond toonud neile siilikese, kelle 
väike perepoeg oli koerte käest päästnud. „Loom oli väga räsida saanud ning pere 
pani kõvad rahad veterinaari juures hakkama, et teda päästa. Sügisel aga avastas 
pere, et tal olid ikkagi mingid kahjustused, kuna ta ei saanud end kerra tõmmata 
– ja kuidas ta siis talveuinakut teeb? Tõid meile. Ta on väga sõbralik ja uudishimu-
lik loomake.”

Eluslooduse klassis vaatavad lapsed pealt, kuidas Kontas (siilile pani nime 
perepoeg, kes ta päästis) sööb. Taldrikul põrandal on pirniviilud ja hakkliha, 
mõlema käpa küünega hoiab loom taldrikut paigal. Mõlemal käpal on millegipä-
rast üks küünis peenelt roosa ja tüdrukutele see meeldib.

„Ta sööks ja magaks ainult,” muigab talitaja Janet, „ta on jäänud magama ka 
toidukaussi.”

Akvaariumakendega koridoris 
saab lõõgastunult peesitada 

ja lihtsalt vaadelda, mida teeb 
tšintšilja. Või kilpkonn vees.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Uus peatus „Rebasemäe”
Ka Mati Kaalu uus kabinet asub keskkonnahariduskeskuses ehk siis 

direktor on Põhjaväravast Lääneväravasse kolinud. Mati Kaal muret-
seb aga külastajate kohalesaamise pärast: kui ta ühel soojal sügis-

päeval peatas oma auto Loomaaia uue keskkonnaharidusekes-
kuse lähedal Ehitajate teel, nägi ta, et uue  bussipeatuse nimeks 

on Rebasemäe: „See rõõmustas, et nimeks polnud pandud näiteks 
„Meistri” ühe tänava järgi, nagu vahepeal ajutiselt plaaniti. Rebase-
mäe on toponüüm ja asub loomaaias ja see sobib meile. Aga nüüd 

võiks ühistransport ka käima hakata! Muidu on nagu selles anek-
doodis, kus hullumajja ehitati bassein, hullud hüppasid sisse ja ütle-

sid, et on hea, aga oleks veel parem, kui vesi ka sisse lastaks.” Praegu 
peatub Rebasemäel buss nr 37 ainult nädalavahetuseti. Ent bussi-
peatused Nurmenuku ja Karikakra on vaid viie minuti tee kaugu-
sel Lääneväravast, nii et ühistranspordiga saab kohale igal juhul.

Keskkonnahariduskeskusest leiab otse loomulikult 
ka loomaaia kuulsad pronksskulptuurid, mida 

aastatepikku kogutud, ning Mati Kaalu.

Koolidele
Emma Simone ja õpetaja Briti Klimberg 
piiluvad binokulaarist, kuidas näeb 
välja peet 40kordse suurendusega. 
„Meil on siin laboratooriumiruum, kuhu 
saab tulla tunde tegema,” ütleb Maris 
Laja. Lisaks lasteringidele pakub loo-
maaed õppetundide läbiviimise võima-
lust ka koolidele. Maja pakub ka oma 
juhendajaga õppekavakohaseid prog-
ramme 1.–12. klassidele. „Näiteks eri-
nevate elukeskkondade õpe, zookooli 
aktiivõppeprogramm ja ka keelekümb-
lusprogramm,” täiendab Marise kolleeg 
Piia Haab.

LASTERINGID LOODUSKOOLIS

•	 Lemmikloomaring
•	 Akvaristika
•	 Loomasõprade	ring
•	 Looduses	hakkama	saamise	ring
•	 Looduse	laboratoorium
•	 Zooloogia
•	 Animalistika	kunstiring
•	 Ornitoloogia	ring
•	 Loomkunsti	ring
•	 Plaanis	avada	veel	entomoloogia,	 

loodusfotograafia jt ringid
•	 Lasteringid	ka	vene	keeles
Jälgige uut kodulehte www.loomaaed.ee
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Nutikad kitsed: Tähik oma 
semu Auraga kiskusid 
alpakadele mõeldud 
kaerakausi kõrgelt sõimelt 
maha, sest nad nägid, kuhu 
talitaja Leelo toidu tõstis. 
Heinu tuustiti kausi alt 
vähemaks niikaua, kuni 
anum alla vajus ja kummuli 
läks. Nüüd noritakse lisa!
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Loomaringi lapsed. Ruta oma sünnipäeval Eluslooduse 
klassi Rotiga.

Hundi klassis lõiguti faasanisulgi, hakiti peeti ja porgan-
dit. Binokulaari all paistsid nad salapäraste maastikena.

Maha vahtides võib targaks saada. Keskuse põrandalt leiab 
orava „hüüumärgid”, saarma viis varvast (pildil), rebase sir-
ged read, metsise „kolmnurgad” jne. Jälgi saab õppida ka 
loomaaia sees, kus linnutiikide vastas on eesti loomade 
jäljed kivisse valatud, aga talvel on need ju lume all!

Linnuhuviliste ringis õpiti, et lindude pesakaste tuleb 
puhastada nii sügisel kui ka kevadel, kuna nood peab 
parasiitidest puhtana hoidma – nagu teeb seda pildil 
Rahel. Et linnul oleks ka talvel mõnus ööbima pugeda!

Jänes ehk prantsuse päss Hans hüüdnimega Läki-Läki. 
„Ta on nii karvane, et mõjub nagu must  müts, sellest 
ta Läki-Läki nimeks sai,” selgitab talitaja Leelo. Täna oli 
Läki-Läki ärev, naksas Leelot, kes näitab kolme pikka 
triipu randmel. „Midagi juhtus õues, kus nad eile ööbisid, 
käis mingi loom, vist nugis. Loomad sattusid ärevusse. 
Tiit Maran soovitas ümber platsi raputada ilvese liiva.” 
Üldiselt Läki-Läki siiski ei hammusta, ajab mööda nurki 
kalpsates omi asju ja on sõbralik.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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on poelettidele jõudnud uue koostisega käsitööna valminud hõrgud tatrajahust piparkoogid, mis on 
lisaks gluteenivabale ka piimavabad. Tootes kasutatud kõrgekvaliteediline tooraine on kohalikelt 
mahetalunikelt. Lisaks mõnusale talvemaiusele on Loodusväe tootevalikusse lisandunud kaks 
uut turgutavat jõuluglögi – lisaks mustika-mustasõstraglögile loovad mõnusa jõulumeeleolu ka 
rabahõnguline pohla- ja vitamiinirikas astelpajuglögi! Soojendavate ürtidega, kodumaistest marjadest 
ning alkoholivaba mahe glögi on saadaval ka kaunites kinkekarpides – väekas kingitus Sinu lähedastele!

VAATA LÄHEMALT: WWW.LOODUSVAGI.EE

Loodusväe päkapikutöökojast 

Tore koht. Loomaringi lapsed saavad loomi hooldada ja 
nende puure puhastada. Pildil Roosi ja kääbuskits Luna.

Tublimad võivad isegi siili puuri prahti koristada. Pühivad 
Roosi ja Andrea.

Loodushariduse osakonna juhataja Maris Laja ootab 
pealinna lapsi looduskooli.

Uku proovib, kui raske on Luna.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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EESTI 
ILVESED 
PÄÄSTAVAD POOLAS 
KADUMISOHUS ILVESESUGU
Mis seob Eestit, kunagise Natsi-Saksamaa juhi Adolf Hitleri 
Teise ilmasõja aegset kurikuulsat peakorterit Hundikoobast 
varjavaid Masuuria metsi Poolas ning meie ilveseid? Nagu 
pealkirjastki aimata võib, liidab üheks need esmapilgul 
justkui sea ja käona kokkusobimatud märksõnad ainulaadne 
looduskaitseline ettevõtmine, millega püütakse Kirde-Poolas 
hingitsevale ilveseasurkonnale uus elu sisse puhuda.

ULVAR KÄÄRT, LEO LÄTTI JOONISTUS

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Õigupoolest lükati see ülla eesmär-
giga põnev ettevõtmine, milles on 
au nii meie ilvestel kui ka loomauu-
rijatel osaleda, käima juba kümme 
aastat tagasi. Just 2004. aastal taas-
asustati Kirde-Poolas Masuuria piir-
konda jäävatesse Piska ja Napiwo-
dzko-Ramuckie metsadesse esimesed 
ilvesed.

Kunagi olid selles ligi 2000 ruut-
kilomeetri suuruses metsamassii-
vis, mis  on võrreldav kahe Hiiumaa 
suuruse alaga, ilvesed väga arvu-
kad, kuid eeskätt tänu üleküttimisele 
1980. aastatel jäid sealsest ilveseasur-
konnast järele üksnes riismed.

Esialgu üritati Piska ja Napiwo-
dzko-Ramuckie metsade ilveste sugu 
turgutada looduslähedases keskkon-
nas kasvanud ilveste loodusesse lask-
misega, kuid samas hakkasid loo-
duskaitsjad mõtlema sellesse kanti 
ka metsikute ilveste toomise peale. 
Kohalike ilveste genofondi rikasta-
miseks oli vaja Balti populatsioonile 
omaste geenidega loomi.

VÄRSKET VERD JÄRVAMAALT
Kust ilveseid leida? Eks ikka Eestist! 

2006. aastal ilveste taasasustamise 
projekti vedama hakanud Maailma 
Looduse Fondi (WWF) Poola haru 
abiotsiv pilk jäi Eesti peale pidama, 
kuna erinevalt Poolast, kus ilveseid 
tuleb sisuliselt tikutulega taga otsida, 
on meie mail nende arvukus viimas-
tel aastatel suur olnud.

Siinkohal on paslik välja tuua 
kõnekad numbrid. Kirde-Poola nn 
Balti populatsiooni kuuluvate ilveste 
arvukust hinnatakse neljakümnele 
loomale ning Karpaatide populat-
siooni kohta arvatakse, et seal elab 

veel umbes 100 ilvest. Poolast seitse 
korda väiksemas Eestis peaks aga 
viimase ulukiseire aruande koha-
selt praegu olema suurusjärgus 350 
ilvest. Lisaks kõrgele arvukusele rää-
kis Eesti ilveste taasasustamisprog-
rammis kasutamise kasuks ka nende 
geneetiline sarnasus Kirde-Poola 
liigikaaslastega.

Asjade otsekui loomuliku käigu 
tulemusel ongi alates 2012. aastast 
Eestist Poolasse viidud juba ühte-
kokku viis ilvest: 2012. aasta urbe- ja 
mahlakuus sõidutati kaubikuga Piska 
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Üks meie ilvestest Poolamaa rajakaamera ees.
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ja Napiwodzko-Ramuckie metsadesse 
üks emane ja kaks isast, mullu urbe-
kuus üks emane ning tänavu veel 
üks noor isane ilves. Kõik nad püüti 
projekti Eesti-poolse partneri Eesti-
maa Looduse Fondi (ELF) eestveda-
misel kastlõksudega kinni Järvamaalt 
Imavere ja Päinurme jahipiirkonnast, 
kus ilvese arvukus on Eesti keskmi-
sest suurem olnud.

Olgu märgitud, et ilvesed lasti 
lahti kohas, kust kurikuulsa Natsi-
Saksamaa füüreri Adolf Hitleri Teise 
maailmasõja aegne kindlus-peakorter 
jääb vaid 80 kilomeetri kaugusele.

INFO NUTIKATELT KAELUSTELT
Enne kui loomad Piska ja Napiwo-
dzko-Ramuckie metsadesse lasti, 
pandi neile kaela ümber asukoha-
andmeid edastavad GPS-kaelused. 
Tänu nendele on meie ilveste käe-
käigu kohta Poolas nii mõndagi 
teada.

Mida nad uues kodukohas tee-
vad? Masuuria ilveste taasasustamis-
programmi vedav Stefan Jakimiuk 
WWF-i Poola harust ütleb, et ilve-
sed elavad Poolas samasugust ilvese-

elu nagu Eestiski: puhkavad, hul-
guvad ringi ning otsivad ja jahivad 
saakloomi. Esialgu kolasid meie ilve-
sed uues kohas ringi, et omale mee-
lepärast elupaika leida. Täna julgeb 
Jakimiuk kinnitada, et vähemalt üks 
Eesti päritolu emane ilves on omale 
kindla kodukoha leidnud.

Üks ümberasustatud ilvestest 
on hukka saanud, kuid ülejäänud 
neli peaks täie elu ja tervise juures 
olema.

Surnud isane ilves leiti 2012. 
aasta pärnakuus ning lahkamisel 
leiti, et loom oli hinge heitnud pael-
ussi tekitatud soolesulu tõttu. Enne 
seda jõudis ta aga Masuuria kaardile 
endast asukohapunkte maha jätta 
Piska metsas ligikaudu 300 ruutkilo-
meetri suurusel alal.

Teise 2012. aastal püütud isase 
ilvese kaelus töötas kuni eelmise 
aasta radokuuni, pärast mida tema 
liikumiste kohta poolakatel andmed 
puuduvad. Kuid kaeluse töötamise 
ajal liikus ta väga suurel alal nii Piska 
ja Napiwodzko-Ramuckie metsamas-
siivis kui ka seda ümbritsevatel ala-
del. Väärib märkimist, et tema rän-
nakutest kaardile jäänud asukoha-
punktide vahele jäi põhja-lõuna suu-
nas ligikaudu 70 kilomeetrit ning ida-
lääne suunas koguni 170 kilomeet-
rit. „Näiteks Eestis, kus ilveseid on 
oluliselt rohkem, moodustub nende 
koduterritooriumidest omamoodi 
mosaiik, kus naabrite maadele ei 
kiputa. Kirde-Poolas on ilveste arvu-
kus aga väga väike ning kuna naab-
reid pole või siis on nad kaugel, on 
ilvesel seal lihtsalt palju liikumis-
ruumi,” selgitab projektiga seotud 
ELFi suurkiskjate ekspert Raido Kont 
lõpnud isailvese pikki rännakuid. 
„Enamasti otsivad saakloomi, kuid 
ilmselt ka teisi ilveseid.”

POEGADEST POLE VEEL 
KIPPU EGA KÕPPU
Kuigi Eestist pärit loomad on sugu-
küpsed, pole seni nende järglaste 
kohta andmeid saadud.

Kahe emase ilvese kohta on 
teada, et eelmise aasta kevadel ehk 
siis poegade sündimise ajal nad ei 
jäänud paikseks, mis oleks tõenda-
nud pesakonna tekkimist.

2012. aastal Masuuriasse koli-
tud emase Eesti ilvese kodupiirkond 
on viimaste asukohapunktide järgi 
Piska metsa lääneservas Mragowo ja 

KAKS ILVESTE 
POPULATSIOONI

Ilvese leviala Poolas koosneb kahest 
üksteisest ruumiliselt eraldatud 
populatsioonist, mis asuvad Lõuna- 
ning Kirde-Poolas. Kui Karpaatide 
populatsioon lõunas ulatub läbi 
mitme riigi ning on üsna tugev, siis 
Kirde-Poolasse jäävas Balti popu-
latsiooni osas on ilvese leviala kat-
kendlik ning arvukus väga väike. 
Samas on Kirde-Poolas ohtralt suu-
remad metsaalasid, mis on ilvesele 
endiselt sobivad, kuid kuhu madala 
arvukuse ning levikutõkete tõttu on 
ilvese looduslikul moel tagasitulek 
raskendatud. Nii otsustasidki koha-
likud looduskaitsjad ilvestele uute 
loomade taasasustamisega appi 
minna.
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Taas vabadusse: kaelustatud ilves 
jookseb uut kodumaad avastama.
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Szcytno linna vahel ning katab kokku 
ligi 500 ruutkilomeetri suuruse ala. 
Raido Kondi sõnul on see kaks kuni 
isegi neli korda suurem Eesti ema-
ilveste territooriumist. Miks siis Poo-
las vastav näitaja niivõrd suur on? 
Seda seletab Kont samuti tõsias-
jaga, et  Piska ja Napiwodzko-Ramuc-
kie metsades on ilveste hõreda asus-
tuse ja sellest tuleva vaba eluruumi 
küllusega.

Teine emane ilves, kes mullu 
kevade hakul Poolasse viidi, elas ala-
tes urbekuust esimesed kaks kuud 
Piska ja Napiwodzko-Ramuckie met-
sades, kuid liikus siis sealt suvel ligi 
80 kilomeetri jagu loode poole, piir-

konda, kus on palju vähem metsa 
ning enam avatud põllumaastikke. 
Suure tõenäosusega ajas looma liik-
vele ikka toit, kuna põllumaastikega 
paigas on oluliselt kõrgem ilvestele 
meelepäraste saakloomade ehk mets-
kitsede arvukus. Selle emase asuko-
hapunktide kontrollimisel ongi sealt 
kandist metskitsede jäänuseid leitud.

Täpselt nagu Eestis, nii on Poo-
laski ilveste peamiseks toiduseks 
olnud metskitsed.

Tänu nutikatele kaelustele on 
poolakad leidnud ka, et vett ilvesed 
ei pelga. Nimelt on selgunud, et üks 
Eestist pärit emasloom on selle ase-
mel, et suurema ringiga ümber pik-

liku järve minna, kord hoopis sellest 
otseteed üle ujunud. Seejuures läbis 
vapper emane ujudes ligi poole kilo-
meetrise distantsi.

Raido Konti see ilveste uues jär-
vederohkes kodukandis kinnitust 
saanud fakt aga eriti ei üllata. „Seda, 
et ilvesed vett ei karda, oleme Ees-
tiski näinud. Üks Soomaal jälgitud 
ilves ujus pidevalt üle Pärnu jõe, sest 
see lõikas tema elupaiga keskelt poo-
leks,” viitab Kont.

ILVESEID ON JUURDE VAJA
WWF plaanib Piska ja Napiwodzko-
Ramuckie metsade ilvesepopulat-
siooni taastamisega igal juhul edasi 
minna. Jakimiuk kinnitab, et viiest 
Eestist toodud ilvesest Masuuria ilve-
seasurkonnale uue hinguse andmi-
seks ei piisa. „Loomi peaks kindlasti 
rohkem olema. Me tahaks Eestist 
saada veel kahte noort ilvest,” mär-
gib ta. „Ühtlasi on meil vaja ka täpse-
malt arutada, kuidas selle projektiga 
üldse edasi minna.”

2013. aasta talvel tehtud jäljeloen-
duse järgi on Masuuria ja sellega piir-
nevates metsades vaid üheksa ilvest, 
kelle hulgast neli on Eesti verd. Eks-
pertide hinnangul peaks aga Piska 
ja Napiwodzko-Ramuckie metsades 
jaguma eluruumi ja toitu praeguse 
üheksa looma asemel hoopis 20–40 
ilvesele. Ehk siis kasvuruumi on veel 
enam kui küll.

Jakimiuk tõdeb, et Napiwodzko-
Ramucka metsade ilveseasurkonna 
uuele elule aitamisel võib probleeme 
tekitada asjaolu, et tegu on võrdle-
misi tihedalt asustatud ning popu-
laarse turismipiirkonnaga. „Turis-
miga kaasnev külastussurve kohali-
kele metsadele võib olla liiga suur,” 
nendib ta.

Seda, kas poolakatel on lähiajal 
lootust Eestist mõned ilvesed saada, 
ei oska praegu keegi öelda. Ilveste 
ümberasustamist on seni saadud 
rahuliku südamega teha, kuna vara-
sematel aastatel on nende käsi meil 
hästi käinud.

Samas on vahepealsed lumeroh-
ked talved ilveste peamiseks toidu-
objektiks olevate metskitsede arvu-
kuse madalseisu löönud ning see on 
omakorda jälje ka ilveste arvukusele 
jätnud.

Eks lähiaeg näitab, kas see asja-
olu sunnib uute loomade püüdmi-
sega ootama või mitte.

Kass, kes kõnnib omapead. Et ilves 
oma jäljed lõksu juurde jätaks, nõuab 

püüdjalt osavust ja ka õnne.
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MAHEMARKETMAHEMARKET
Baltimaade suurima valiku 
ja soodsaimate hindadega 

ökokaupade market!
Asume Tallinnas Mustamäe tee 3a.

Oleme avatud E–R kell 10–20
L kell 10–18 ja P kell 12–18

Saadaval värsked maheküpsised iga päev.
Avatud toor- ja taimetoidu kohvik.

KUIDAS PÜÜDA PÜÜDMATUT?

Ilvesed on teada-tuntud selle poolest, et inimesest hoiavad 
nad targu nii palju kaugemale, et neid naljalt looduses ei kohta. 
Omaette kunst on ka ilvesejaht, kuna nutikas loom tuleb taba-
miseks üle kavaldada. Seda teades tundub ilveste kastlõksu-
dega elusalt kinnipüüdmine päris võimatu ettevõtmisena. Miks 
peaks muidu üliettevaatlik loom ühtäkki kasti ronima?

Kuid ELF-i suurkiskjate ekspert Raido Kont, kes on ilveste 
püüdmises juba n-ö vana kala, ütleb, et selles pole tegelikult 
midagi erilist. „Kastlõks tuleb panna metsa üles ilvese käigu-
rajale ehk siis loomade liikumiste tundmine on kõige tähtsam. 
Ilveseid saab püüda üldiselt ainult jooksuajal märtsis, siis tun-
nevad nad võõraste objektide suhtes suuremat huvi. Rohkem 
kunsti nagu polegi,” selgitab Kont, jättes ettevõtmise viimased 
detailid siiski enda teada.

Jahipidamisel Eestis kastlõkse kasutada ei tohi. Selliste tea-
duspüükide jaoks, nagu Poolasse viidud ilveste korral, on tul-
nud küsida Keskkonnaametilt eriluba.

Raido Kont (vasakul) ja Marko 
Kübarsepp tõstavad uimasta-
tud ilvese Poolasse saatmiseks 
transpordikasti. 

Lõks on kinni langenud ja ilves sees. 
Läks õnneks.
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FOOKUSKAUGUS: 90 MM

AVA: F/10

SÄRIAEG: 1/500

TUNDLIKKUS: ISO 400

PILDI SÜND

PRÜGILA LINNUD
JAAN KÜNNAP
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Jalutades oma nooruspõlvemail Kosel, nägin üle Pirita 
jõe silla minnes kaldaäärset, kohati lumega kaetud jääd. 
Linnud olid veepiiril jalutamas käinud ja värskele lumele 
jälgi jätnud.

Mõnda aega jalutades hakkaski kuskil ajusopis kan-
gastuma pilt justkui valgest kardinast, millel heegeldatud 
linnujälgede muster peal.

Nii tuligi fotokas välja võtta ja pilt ära teha. Natuke 
kontrasti keerates läks vesi tumedamaks ja nägi välja 
nagu prügimäe siluett ja jälgedest sai linnuparv selle prü-
gimäe kohal.

Foto pälvis 2013. aasta Looduse Aasta Foto konkursil I koha 
kategoorias vormimängud looduses. 
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ARMSAS LELUS
VÕIVAD LAST VARITSEDA

OHTLIKUD AINED
ULVAR KÄÄRT

Lapsed mängivad rõõmsalt kilgates vannis – pritsivad kollastest 
ja piiksuvatest pehmest plastist vannipartidest üksteise pihta 
vett ja loksutavad vahutorte üle vanniääre. Ent see ilus hetk 
omandab teise tähenduse, kui saame teada, et vannisümbolid – 
pardikesed – võivad sisaldada ohustavaid kemikaale.
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Ilmselt ei oska paljud selle peale 
tulla, et isegi tittedele mõeldud peh-
mest plastist närimisvidinates, mis 
pidevalt lapsel peos ja suus on, võib 
olla teatud aineid liialt palju.

Tänapäeva mänguasjapoodi-
des võimutseb plastmass. Vaid üksi-
kud mänguasjad pole sellest oma-
moodi ajastu märgiks peetud 
materjalist valmistatud. Nii alusta-
megi kemikaalidest, mida sellised 
lelud kõige muu kõrval sisaldada 
võivad – ftalaatidest.

Ftalaadid (tähistatud toodetel 
lühenditena DEPH, DBP, DEP, DMP 
või ka BBP) on tänapäeval kõige levi-
numad sünteetilised saasteained, 
mida lisatakse toodetele teatud oma-
duste parandamiseks. Neid kasuta-
takse peamiselt selleks, et muuta 
muidu kõvad PVC (polüvinüülklo-
riid) plastid mõnusalt pehmeks või 
painduvaks. Just neid omadusi me 
ju väikelaste mänguasjade juures 
hindamegi.

Mänguasjatootjate jaoks muudab 
ftalaatide kasutamise ahvatlevaks 
nende odavus ja ka tõhusus materja-
lidele soovitud omaduste andmisel.

Ent samas on ftalaadid tuntud 
kui hormonaalsüsteemi talitust kah-
justavad ained, mis võivad kahjus-
tada mõlema sugupoole viljakust. 
Seejuures kahtlustatakse ka, et nad 
võivad põhjustada vähki, allergiaid 
ning olla toksilise mõjuga neerudele 
ja maksale.

Närilistega tehtud uuringud on 
näidanud, et ftalaadid tekitavad sün-
divuse vähenemist, isastel on vähem 
seemnerakke ning suurem munandi-
vähi esinemissagedus.

LAPSED ON TUNDLIKUD
Lapsed on toksiliste kemikaalide suh-
tes märksa tundlikumad kui täiskas-
vanud, kuna nende immuunsüsteem 
ja närvisüsteem alles arenevad ning 
organism ei suuda veel täielikult 
mürkidest vabaneda. Peale selle on 
väikelapse nahk täiskasvanu omast 
oluliselt õhem ning naha kaitsevõime 
pole samuti veel täielikult välja are-
nenud. Nii imenduvad kemikaalid 
laste kehasse, olgu siis suu või naha 
kaudu, kiiremini ja kaovad sealt üht-
lasi aeglasemalt.

Eriti vastuvõtlikud on lapsed 
just hormoonsüsteemi kahjustaja-
tele, kuna need häirivad keha üldist 
arengut.

Heli Nõmmsalu soovitab väikeste plastnukkude ostmist vältida.

ÖKOMÄRGISED MÄNGUASJADEL

Rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgisega toodetel on tõendatult hea kesk-
konnamõju. Mis tahes toode, millel on mõni alltoodud ökomärgistest, peab olema 
läbinud põhjaliku kontrolli.

ÖKOTEX-100
Kasutatakse tekstiilmän-
guasjadel või tekstiilist 
mänguasjaosadel ning 
näitab, et kasutatud teks-
tiilmaterjalid ei sisalda 
ohtlikke kemikaale.

SININE INGEL
Kasutatakse puidust 
mänguasjadel ning näi-
tab, et toode ei sisalda 
ohtlikke aineid.

PÕHJAMAADE LUIK
Kasutatakse puidust, 
metallist, plastist või 
kummist mänguasjadel 
ning tekstiili ja pehme 
täidismaterjali korral. 
Näitab, et need ei sisalda 
ohtlikke aineid.
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KUIDAS VALIDA OHUTUID 
MÄNGUASJU?

•	 Vältige	odavaid	mänguasju,	kuna	
need sisaldavad sageli rohkem 
kemikaale.

•	 Eelistage	plastlelule	puidust	ja	riidest	
mänguasja.

•	 Plastmassist	mänguasja	korral	tuleks	
valida bisfenool-A (BPA-free) ja polü-
vinüülkloriidi (PVC-free) vaba män-
guasi. Näiteks beebidele lutte, toi-
dutarvikuid või toidunõusid valides 
tuleb meeles pidada, et need oleksid 
bisfenool-A vabad.

•	 Vältige	metallist	osadega	mängu-
asja (metallist osad võivad sisaldada 
väga mürgiseid raskmetalle, näiteks 
tina või niklit).

•	 Ärge	ostke	mänguasja,	mis	lõhnab	
spetsiifiliselt kemikaalide järgi.

•	 Võimalusel	peske	ja	tuulutage	män-
guasi enne lapsele andmist.

•	 Kontrollige,	et	mänguasjal	ei	oleks	
väikseid lahtiseid osi, mida laps võib 
alla neelata.

•	 Valige	mänguasi,	mis	on	lapse	vanu-
sele sobilik. Ärge andke lapsele peh-
met plastlelu, mis ei ole lubatud alla 
3aastastele lastele.

•	 Kui	võimalik,	valige	usaldusväärse	
tootja mänguasi. Uurige firma tausta 
internetis. Osadel mänguasjade ja 
elektroonikaseadmete tootjatel on 
olemas ohtlikke aineid puudutav 
tootepoliitika, millega on võimalik 
nende kodulehel tutvuda.

•	 Kõigil	ELis	turustatavatel	mänguasja-
del peab olema CE-vastavusmärgis, 
mis on tootja kinnitus selle kohta, et 
mänguasi vastab kõigile peamistele 
ohutusnõuetele. Siiski ei garanteeri 
CE märk täielikku ohutust, kuna üldi-
sed tooteohutusnõuded ei ole kemi-
kaalide osas kuigi spetsiifilised ning 
neid ei pruugita rakendada piisaval 
määral.

•	 Valige	võimalikult	vähe	töödeldud	
mänguasi. Värvid, liimid ja lakid või-
vad sisaldada ohtlikke kemikaale.

Tegelikult on ftalaatide ohust 
väikelastele juba aru saadud ning 
need on Euroopa Liidus (EL) alla 3 
aastaste laste plastleludes keelusta-
tud. Täpselt nagu pole EL mängu-
asjadirektiiviga lubatud mänguas-
jades kasutada allergiate teket soo-
dustavaid lõhnaained ning samuti 
terviseohtlikke raskmetalle pliid ja 
niklit.

Kuid vaatamata keelule satuvad 
sellised ohtlikud mänguasjad ikkagi 
müügilettidele. Pärit on sellised 
probleemsed mänguasjad reeglina 
maadest, kus ei kehti nii karmid pii-
rangud kui ELis, näiteks Hiinast.

„MADE IN CHINA” – OHU MÄRK
Meie poodides ja turgudel müüda-
vate mänguasjade nõuetele vastavuse 
üle teevat pisteliste kontroll-labori-
uuringutega järelvalvet terviseamet 
ja tarbijakaitseamet. „Meie kontrol-
lime hulgikaubandust, tarbijakaitse 
jaekaubandust,” selgitab Iiris Saluri 
terviseametist. „Kui mänguasjad või 
mis tahes tooted ei vasta kehtesta-
tud nõuetele, siis kõrvaldatakse need 
müügilt.”

Kõikidest probleemsetest män-
guasjadest, mis avastatakse, antakse 
kõikidele teistele ELi riikidele teada 
läbi RAPEX andmebaasi, kuhu on 
koondatud info kõikide ohtlike tar-
bekaupade kohta.

Vaadates terviseameti koosta-
tud müügilt kõrvaldatud ohtlike too-
dete nimistuid, tuleb välja, et keela-
tud koguses kemikaale sisaldavaid 
mänguasju leitakse pidevalt. Näiteks 
selle aasta mahlakuus kanti keelu-
nimekirja üks suuremat sorti Hii-
nas toodetud noobli nimega nukk 
„Vogue”, mis sisaldas ftalaate luba-
tust 259 korda enam. Enne seda oli 
turult ära korjatud Hiinas toode-
tud nukk „Girl Fashion”, mille puhul 
ületas ftalaatide sisaldus lubatud 
piirväärtust 246 korda. Veel ühte 
komplekti kuulunud Hiina plastist 
dinosauruste puhul oli vastav prot-
sent juba 302 ning väikese nuku 
„Lovely Esprit” puhul lausa 335.

Ka Balti Keskkonnafoorumi kor-
raldatud ning Eesti, Lätis ja Lee-
dus toimuva teavitusprojekti „Mõtle, 
mida tarbid” käigus leiti hiljuti 
kõikvõimalike teiste igapäevatoo-
dete katselisel kontrollimisel luba-
tud piirnormist – 0,1% ftalaati toote 

kohta – suurem ftalaatide sisaldus 
ühtekokku kuuest nukust. Kõik need 
kandsid samuti peal märget „Made 
in China”. Seejuures avastati kaks 
sellist nukku ka Eestist. Neist ühes, 
väikeses Hiina päritolu nukukeses 
„Doll” küündis ftalaatide sisaldus 
32,1%, mis oli 321 korda üle lubatu 
piiri. Meie tarbijakaitseamet kõr-
valdas loomulikult kohe mõlemad 
nukud turult.

IGAL LELUL OMAD OHUD
Balti Keskkonnafoorumi kemikaa-
lide ekspert Heli Nõmmsalu soo-
vitab nukkudest rääkides just väi-
keste plastnukkude ostmist vältida. 
„Tihti on need klassifitseeritud hoo-
pis dekoratiivesemetena ja ei kuulu 
seetõttu mänguasjades lubatud kemi-
kaalide piirnormide alla,” viitab 
Nõmmsalu. „Ostke kaltsunukke või 
looduslikest materjalidest valmista-
tud nukke.”

Samuti peaks olema ettevaatlik 
pehmete plastmänguasjade suhtes, 
kuna neid võib terviseohtlike ftalaa-
tide sisalduse poolest kõige „kange-
maks” pidada. Sellesse seltskonda 
kuuluvad kõik sünteetilisest kum-
mist mänguasjad, õhupallid, peh-
med vannilelud, aga ka paljud näri-
mismänguasjad, mis võivad olla 
tehtud ftalaatidega pehmendatud 
vinüülist.

Plastmänguasjade puhul on soo-
vitatav eelistada kõvu, kuna need 
sisaldavad väiksema tõenäosu-
sega ftalaate. Samas võivad kõva-
des plastleludes jälle raskmetallid 
kollitada.

Pika või sünteetilise karvaga kai-
sulelud – karud ja kõikvõimalikud 
muud pehmed ja nunnud elukad ja 
tuntud multifilmikangelased – sisal-
davad sageli jälle allergeene ja oht-
likke broomitud leegiaeglusteid. 
„Vältige tasuta või turunduskampaa-
niate käigus jagatavaid mänguasju,” 
märgib Nõmmsalu kaisukaid silmas 
pidades. 

Värvimata täispuidust mänguas-
jad on enamasti täiesti ohutud, kuid 
mõned puidust lelud, mis sisaldavad 
liimi, võivad sisaldada ka vähitekita-
jaks peetavat formaldehüüdi. „Vane-
mad peaksid teadma, et kui mängu-
asjad on värvitud, võivad värvid ja 
lakid omakorda raskmetalle sisal-
dada,” tähendab Nõmmsalu.
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Suurepärane jõulukink 
teadmishimulistele!

 
Lehed ja tähed 7. Rännakud ajas, looduses ja teaduses

256 lk, KK
Toimetajad Ulvar Käärt ja Indrek Rohtmets

Kujundanud Kersti Tormis
Väljaandja MTÜ Loodusajakiri

 
Kas kosmoses on peale meie veel elu? Kuidas sai alguse Eesti kosmose-
ajastu? Kui kütkestav on maailmamere elurikkus? Miks minna palveränna-
kule? Kas mitte austada loomade tundeid? Kuidas avastada viskeoda või 
kunstniku mõtteid, mis õlimaali alla jäänud? Need on vaid mõned küsi-

mused, mida sarja 7. raamatu kaante vahel vaagida saab.
 

Raamat on ilmunud tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.
 

Osta suurematest raamatukauplustest 
või telli kodulehelt www.loodusajakiri.ee
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MATKARADA. Ida-Virumaal Aidu karjääris on hiigelekskavaatorid 
põlevkivi ammutamise lõpetanud. Nüüd on ekstreemseid vaateid ja 
elamusi pakkuv metsistuv jäätmaa matkasellide seas tuntust kogumas.

Pruuni kulla tühermaal 
Aidu karjääris
ULVAR KÄÄRT

üganuse vallas ligi 34 ruutkilomeet-
ril laiuvasse Aidu karjääri viib lääne 
poolt Maidla külje alt alguse saav tee 
ning idast pääseb sinna juba laie-
malt teada-tuntud Kohtla kaevan-
duspargi juurest. Kõige mugavam on 
seda rohestuvat tühermaad avastada 
mõne mootorsõidukiga, kehvade ja 
märgade suusailmadega lögaseks 
muutuvate ning kohati väga konar-
like kruusateede tõttu soovitatavalt 
mõne maasturiga. Samas, nagu Loo-
dusesõber oma silmaga nägi, saab 
karjääris vabalt jalgsi, mootorratta 
või ratta sadulas ringi liikuda. Sõidu-
kijuhtidel tuleb seejuures 
arvestada siin-seal tee 
ääres edasisõitu keela-
vate märkidega.

Loodusesõbrale 

tuli oma tumerohelist karva villi-
sega teejuhiks kohalik jahimees Mar-
gus Saral, kes elab karjääri lõunapii-
rist vaid loetud kilomeetrite kaugu-
sel. Õigupoolest on tema villis igati 
asjakohane masin, millega avastus-
retke teha, sest omal ajal, kui kar-
jäär veel töötas, vuraski see kohali-
kel karjääriteedel.

Meie alustame retke Aidu kar-
jääri Ojamaa-poolse serva juurest, 
kus põhja poolt lõuna suunas liiku-
nud pealmaakaevandus pidama jäi. 
Karjääri piiril karjuvad maastikul era-
kordsed kontrastid: halle lubjakiviseid 
künkaid ja üksikute silmatorkavate 
noorte puunääpsudega kivikõrbe ja 
otse paejärsakul kasvavat puutumatut 
metsa eraldab sügav sini-sinise selge 
veega täitunud kanjon. See on kui  
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rindejoon, kus seisavad vastamisi loo-
dus ja selle kõrval õõvastavana tun-
duv inimtekkeline tehismaastik.

Vaatepilt on enam kui kummas-
tav ning metsase poole pealt kõle-
halli kuumaastikku seirates hak-
kab miskipärast peas kõlama Andrei 
Tarkovski ulmefilmi „Stalker” hin-
gekraapiv tunnusmuusika. Koolja-
kuule üdini omane pilvealune, som-
pus ja justkui videvikuvalgusega 
keskpäevane ilm üksnes võimendab 
sürreaalse maastiku taustal Eduard 
Artemjevi loodud helisid.

HEA VAATEGA SIPELGAMÄGI
Süstasõiduks ideaalselt sobiva pika 
„basseini” juurest põrutame Kohtla 
kaevanduspargi poole, mille  lähe-
dalt mööduvat teed pidi siseneme 

Kohtla karjääri alale. Hakkame sih-
tima otse Kohtla ja Aidu karjääri pii-
ril asuvat piirkonna kõrgeimat kün-
gast – Sipelgamäge. Saral teab esma-
kordselt tulijaile kiita, et selle otsast 
avaneb uhke vaade. Arvestada tuleb 
aga tõsiasjaga, et ükski viit selle 
juurde ei suuna, kaevanduspargi 
poolt tulles paremale keerava õige 
teeotsa peab lihtsalt kellegi kogene-
numa soovituste järgi leidma.

Siin, karjääri põhjaosas, lõuna-
servas nähtud trööstitut idülli pole. 
Tänu aastakümnete tagusele metsas-
tamisele on kunagine tööstusmaastik 
roheliseks moondunud. Tõsi, kõige 
selgemalt meenutavad möödunud 
aegu kunagised transporditeed, mis 
justkui hiiglaslikud sügavad haavad 
maa sisse lõikuvad.

Sipelgamäe 68,6 meetri kõrguse 
infotahvlilt loeme, et Sipelgamägi 
kuhjati kokku ühe suure masina 
remondiks. Nimelt 1979. aastal töö-
tas siis tolle aja suurim mammuteks-
kavaator ESKU 1, mille noolt oli tar-
vis remontida. Noolt polnud või-
malik maapinnale lasta, nõnda pidi 
sammuv ekskavaator ise mäe kokku 
kuhjama, noolega selle vastu sõitma 
ja alles siis ulatuti kraanade ning 
muu tehnika abil mäele sõites noolt 
remontima.

Elektri jõul töötanud ning pea 
Viru hotelli kõrgune sammuv ekska-
vaator ESKU 1, mis 2001. aastal vana-
rauaks tehti, kaalus üle 4000 tonni. 
Gigandi 22 aastaga tehtud töö suu-
ruse näitlikustamiseks tuuakse välja 
fakt, et see masin oleks justkui  

Nüüd: vesi on jõudnud kahe aastaga täita 
suure osa kanjonist. Aidu karjääri lõunapiir, 
kus kohtuvad hall kivikõrb ja metsik loodus.

Enne: 2012. aasta suvel nägi 
veel töötav Aidu karjäär välja 

lõputute kanjonite maastikuna.
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kaevanud Ida-Virumaa ja Pärnu 
vahele 10 meetri sügavuse ning 50 
meetri laiuse kanali. Meile muidu 
harjumuspäraste olmeliste mõõtka-
vade kõrval on siinsed mastaabid 
enamasti üle mõistuse käivad.

Seda omamoodi vaateplatvormi 
hakkasid kaevandajad Sipelgamäeks 
hüüdma seepärast, et nad olid pääst-
nud raielangilt sipelgapesa, mille 
kartulikotis mäe jalamile kolisid.

ILMATUSUUR SÕUDEKANAL
Sipelgamäe juurest võtame suuna 
Maidla poole. Veel on vaja n-ö kohus-
tusliku programmi osana ära näha 
karjääri sulgemise eel selle edela-
nurka süvendatud sõudekanal ning 
selle paiga sümboliks olevad 
mammutekskavaatorid. Enne kui 
õige teeots jälle paremale keerab, 
sõidame läbi Aidu-Liivast, kus asus 
kunagi karjääri süda ehk kontorihoo-
ned, rikastusvabrikud ning raudtee-
transpordi sõlmpunkt. Tänaseks on 
kõik hooned maatasa lammutatud 
ning plats puhtaks löödud. Kunagise 
kontori aset tähistavale muruplatsi-
kesele pandud suurde kivimunakasse 
raiutud read meenutavad samas, et 
1974. aastal avatud ning 2012. aastal 
suletud Aidu karjääris toodeti ühte-
kokku 92 miljonit tonni põlevkivi.

Tee, mida mööda sõudekanali 
juurde pääseb, keerab paremale õige 
pea pärast Aidu-Liivat. Maidla poolt 
tulijad jätku meelde, et see tee on kar-
jääri alale jõudes esimene, mis vasa-
kule pöörab. Seda kruusateed mööda 
sõites jäävad vasakule käele suured 
lagedad põllud. Saral räägib, et nende 
näol on tegu taastatud põllumaadega. 
Kui põlevkivi oli nende alt kätte saa-
dud, lükati pealmaakaevandamise 
käigus alles jäänud aheraine jälle 
tasaseks ning kaeti uuesti mullaga.

Kahte tee ääres kõrguvat ESKUT 
ei pea kaua ootama. Aidu Kajakaks ja 
Targaks Öökulliks ristitud hiiglased 
on oma nooled alla lasknud. Nendel 
hoiab silma peal valvur. Kui masi-
naid mitte torkida, siis pole põhjust 
karta, et ta teile turja kargab.

Kahe kõrge aherainevalli vahel 
asuva sõudekanali juurde viiv tee 
keerab vasakule ESKU-de juures.

2,3 kilomeetri pikkuse ning 162 
meetri laiuse tikksirge sõudekanali 
ääres mõjub see kui silmamoondus. 
Kuidagi veidrana tundub see sellises 
niigi ebamaises kohas.

Aidu hiiglaslikud sümbolid – sammuvad ekskavaatorid – 
on töö lõpetanud ja nooled alla lasknud.

Aidu põlevkivikarjääri meenutuskivi Aidu-Liival.

Loodusesõbrale teejuhiks tulnud 
Margus Saral oma villisega.
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MINU MEELEST on iga kirglik süda-
mesoov, mis ka reaalselt saavuta-
tav, pigem plaan kui unistus. Lapse-
põlves ja nooruses olen unistanud– 
ja tol ajal olid need just nimelt unis-
tused– tutvumisest kõikide looma-
riigi liikidega nende looduslikus kesk-
konnas: troopilistes metsades, kõrbe-
tes, koobastes, meredes, järvedes ja 
jõgedes nende põhjani välja. Unista-
sin suure, lausa väga suure pere loo-
misest, kus minu laste arv oleks vähe-
malt kuus. Pere ainsa lapse jaoks on 
see ju üpriski arusaadav unistus.

Tudengipõlves unistasin sellisest 
instrumentaariumist, mis oleks või-
maldanud mul uurida elusaid asju 
suurendusega kaks ja pool miljo-
nit korda, aga samas saada ka täp-
set pilti terve loomade koosluse elust 
reaalses ökosüsteemis. Ja et selline 
instrumentaarium oleks võinud olla 
kaasaskantav (tükkis väga väikese, 
aga väga võimsa akumulaatoriga).

Olen unistanud ka isiklikust 
loomaaiast, mille kollektsioonis 
oleks umbes 15 000 liigist lülijalg-
seid, umbes 6000 liigist roomajaid, 
4000 liigist kahepaikseid ja 11 000 – 
12 000 liiki kalu. Lisaks veel mõnest 
sajast liigist linde ja imetajaid hinge 
soojendavaks suhtlemiseks. Vahe-
peal, vanuses umbes 35–55 eluaas-
tat, ma vist unistamisega eriti palju 

ei tegelenud, nii palju muud oli teha. 
Ei saa öelda, et viimase 12–13 aasta 
jooksul oleks vaba aega palju juurde 
tekkinud, ja unistamiseks on teata-
vasti vaja vaba aega, mis on inimese 
jaoks suurim väärtus üldse (ja sedasi 
on arvanud mitte ainult Karl Marx).

ILMSELT HAKKASIN ma hiljuti 
täiskasvanuks saama. Minu puhtisik-
likult suurimaks unistuseks on nüüd 
jõuda tuttavaks saada kõigi oma las-
telastega, ja kui vähegi võimalik, siis 
ka vähemalt mõne lapselapselapsega. 
Mul on ka suur pedagoogiline unis-
tus: et kõik maailma lapsed veenduk-
sid, et ebahuvitavaid liike biosfääris 
ei ole. Või siis positiivses vormis: iga 
liik – bakter, seen, taim, loom – on 
unikaalselt huvitav ja tähtis.

Poliitilisi unistusi mul ei ole – 

vast küll mõned plaanid, aga nen-
del me siin ei peatu. Küll aga on mul 
siiras ja väga kirglik unistus, et kõik 
inimesed, kõik usutunnistused elak-
sid Jeruusalemmas pidevas ja raud-
kindlas rahus, nii nagu unistab sel-
lest Naatan Tark Ephraim Lessingi 
samanimelises surematus teoses.

MUIDUGI TEKIB mul päeva jook-
sul, vahel harvemini ja vahel tihe-
damini, olmelisi pisiunistusi. Näi-
teks: kui ometi vaibuks nüüd muutlik 
tuul ja minu kallid amuuri leopardid, 
ema Darla ja tema kolm poega tulek-
sid heal meelel minuga suhtlema. 
Et laekuks mõni ammu välja teeni-
tud honorar kohemaid minu panga-
kontole. Et mõni eriti tüütu kohustus 
haihtuks või lükkuks vähemalt järg-
misesse aastasse. Ja mõnes olukor-
ras isegi, et minu õlakoti põhjas lei-
duks sinna mitte väga ammu unusta-
tud tumeda šokolaadi tahvel.

Iidsetest aegadest peale on 
teada, et jumalanna Aphrodite teen-
rid, keda armastuse valitsejanna ise 
valib, ei saa oma teenistusest mitte 
kunagi vabaks, unistagu nad siis mil-
lest iganes, aga vaat nendest unistus-
test mina pajatama ei hakka. Unis-
tades, et me kõik elaksime tervete 
ja õnnelikena kuni isu täis – igavesti 
teie, Aleksei Turovski.

UNISTADES
ALEKSEI TUROVSKI

UNISTAMINE – 
KAS MA 
OSKAN SEDA?

Tudengipõlves 
unistasin sellisest 
instrumentaariumist, 
mis oleks võimaldanud 
mul uurida elusaid 
asju suurendusega 
kaks ja pool 
miljonit korda.
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INGMAR MUUSIKUS
Suvel murakaid korjates või talvel suuskadega üle soolagedate sõites olen end 

järsku ilma nähtava põhjuseta tundnud õnnelikuna. See on kinnitanud teadmist, et 
kunagi lapsepõlves vaistu järgi valitud suund oli ainuõige. Hea, kui tunned, mis on sulle 
omane ja oluline, see aitab vältida sihitut ekslemist eluteel. Juba üle 30 aasta, tehes vaid 
kergeid kõrvalepõikeid, olen oma suunda hoidnud.

Fotoaparaat on sel teekonnal olnud hea kaaslane, mis avardanud maailma ja õpeta-
nud nägema asju, mis ilma jäänuks märkamata. See tänuväärne riistapuu on mulle maa-
ilmaga suhtlemise ja eneseväljenduse vahend.

Hulk aastaid pressifotograafias on olnud inimese paremaks mõistmiseks korralik 
elukool. Usun, et seal õpitu aitab ehk paremini aru saada ka looduses toimuvast. Viima-
sel kolmel aastal olen saanud taas täielikumalt loodusele pühenduda. Arvan, et pühen-
dumus kestab veel kaua, ja see on hea tunne.

MÕTISKLUS
INGMAR MUUSIKUS

LUME 
OOTUS
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Küllap on põhjamaise looduse 
ringkäik eestlase loomust 
sel moel vorminud, et pärast 
halli ja hämarat hingedeaega 
hakkab ta igatsema lund. Sest 
lumevalgus helestab ja muudab 
olemisegi pisut helgemaks. 
Raskemad tunduvad aastad, 
mil õiget talve ei tulegi. Ah, 
annaks taevas rohkem neid 
talvede lumiseid rõõme!

Meil on jätkuvat õnne elada neljas aastaajas, mis 
parematel päevadel kõik selgelt välja joonistu-
vad. On loomulik, et kevad saabub, kas natuke 
varem või hiljem; et suvi on suvi, „muretu ja 
hooletu”, olgu ta vihmane või päikseline; ja et 
sügisest pole pääsu, kuid tal on varuks omad 
võlud ja meeleolud. Need alalised kordumised 
looduses loovad kindla elurütmi, millega on 
kohastunud siin pikemalt ankrusse jäänud asu-
kad, ka inimesed.

Parajalt külm ja lumine talv kipub olema 
ainus, mis võib ka tulemata jääda. Sest Eesti-
maa talved on aina tujukamad – kord paugutab 
pakane aiateibaid, kord murrab soojast tsük-
lonist rammu saanud edelatorm metsas puid. 
Kuigi öeldakse, et ega tali taeva jää, väljendab 
see vana tarkus vist rohkem lootust kui koge-
must. On aastaid, kui tuleb püsivat lund õige 
kaua oodata, kuni tuulisest hilissügisest saab 
viimaks liialt varane vinduv kevad. Ootame üht 
ja pelgame teist, sest talve ära jäämine mõjutab 
loodust ja ka inimest rohkem kui võiks arvata.

Jõulukuine lumesadu on muidugi oodatud 
sündmus. Lumehelveste tasasel langemisel tun-
dub olevat inimhingele rahustav toime. Vaatad, 
pea kuklas, nägu taeva poole, õhkõrnad helbed 
laskuvad silmile ja põskedele, kogunevad rips-
metele, enne kui sulavad veepiiskadeks. Sirutad 
keele, püüdes õhust mõnd langejat tabada, just-
nagu kunagi lapsena. Jah, tuttav maitse ja mäles-
tus! Lumi on taeva kingitus maale. See täidab 
meeli kummaliste, ehk isegi pühalike tundmus-
tega – mõnusa elevuse ja lapseliku rõõmuga.

Lumi puhastab ja annab väsinud maastikele 
värskeid ilmeid. Lumega kaetud väljad on nagu 
valge paberileht, uus algus, mis peagi joonista-
takse täis jäljeridu. On seal jänes teinud haake, 
kitsed tippinud, põdrad pikutanud või hun-
did läinud üle soode – avatud jäljeraamatus on 
kõik kenasti kirjas. Järgmine sadu kustutab eel-
mise ja avab uue lehekülje. Lõpmata põnev tal-
viste lugude lugemine annab võimalusi väikes-
teks avastusteks. See sunnib laiad suusad jalga 
panema ja jälle minema, järgnema ühele ürg-
sele kutsele.
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On reede pärastlõuna, päev enne lau-
päeva, mil plaanin kohtuda Kesk-
konnameti töötaja Piret Eensooga – 
intervjuuks. Veeren autoga Tartu 
kesklinnas, kui heliseb mobiil, lüli-
tub tööle handsfree. Sidet võtab hea 
tuttav, Looduse Omnibussi eestve-
daja Jaan Riis.

„Nii,” mõtlen. „Tuleb kutse Rah-

vusraamatukokku loodusõhtule.” 
Aga ei, Jaanil on seekord teistsugune 
plaan. Laupäeval ootab Omnibussi 
rahvast ees käik Mukri rappa ja Jaan 
soovib, et Piret Eensoo sõidaks ret-
kejuhina kaasa. „Kas me kaht asja 
kokku panna ei saaks?” küsib ta.

Kujutan end ette, märkmik käes, 
laudteel turnimas, Looduse Omni-

bussi arvuka liikmeskonna seas. 
Kindlasti suudavad nemad Mukris 
Piretile rohkem küsimusi esitada kui 
mina.

Ütlen Jaanile, et las Piret otsus-
tab, kas veedab laupäeva Looduse-
sõbraga Pöiatu-Jüril (sellist nime kan-
nab Pireti metsade keskel asuv kodu-
talu Loode-Järvamaal Mustla külas) 
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Metsatalu perenaine 
Piret Eensoo jagab 
teadmisi rabaretkedel
JUHANI PÜTTSEPP, INGMAR MUUSIKUSE FOTOD

LOODUSHOIDJA PIRET EENSOO
•	 Sündis	19.	kooljakuul	1969	Raplas,	käis	koolis	Kärus.
•	 Ema	Juta	töötas	poes	ja	postkontoris,	isa	Oskar	Käru	

metskonnas.
•	 Pärast	Türi	keskkooli	õppis	algklassiõpetajaks,	õpingud	

jäid laste sündides pooleli.
•	 Lõpetas	Tartu	Ülikooli	õpetajate	seminari	2006	kooli-

eelse lasteasutuse õpetaja kutsega.
•	 1989–1990	(esimese	lapse	sünnini)	koolivälise	töö	orga-

nisaator Käru põhikoolis.
•	 1993.	aastast	Pöiatu-Jüri	metsatalu	perenaine.
•	 2003–2010	lasteaiaõpetaja	Käru	lasteaias	Peetrike	ja	

Paide Sookure lasteaias.
•	 2011	lõpetas	Tartu	Ülikooli	haridusteaduskonna	koolikor-

ralduse eriala, magistritöö sündis Palupõhja looduskooli 
kogemustest teemal „Looduskool kui õpikeskkond”.

•	 Alates	2010	sügiskuust	töötab	Keskkonnaametis,	
2014. aastast peaspetsialistina.

Piret Eensoo kodumetsas 
kattekoldade keskel.
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või läheb Omnibussiga Mukrisse. 
Meie võime ka ju hiljem kohtuda.

Jaan vaikib toru otsas. Hooman, 
kui suure panuse on ta mõttes järg-
miseks päevaks Pireti peale teinud. 
Ka mina ei ütle midagi, ootan. Jaan 
ei tea, et istun Tartu kesklinnas pisi-
keses ummikus ja ei pea isegi käega 
toru kõrva juures hoidma. Aega küll.

„Ma mõtlen, kas ikka ei annaks 
sünergiat tekitada ...” teeb Jaan veel 
ühe katse ja sekundid hakkavad jälle 
tiksuma.

„Hea küll, saame Mukri rabas 
jutu kuidagi aetud, aga pildistada me 
Pireti juures siis küll ei jõua!” vastan 
pärast pausi.

„Nojah, novembris läheb ruttu 
pimedaks,” annab Jaan järgi ning 
lubab midagi muud välja nuputada.

Piret Eensoo, ametilt Keskkonna-
ameti keskkonnahariduse peaspet-
sialist, on nõutud inimene. Mis seob 
teda aga Mukri rabaga?

KÜLMAPÜHA RABAS
Sel ammusel talvepäeval, 2005. aas-
tal, pidas Käru põhikool külmapüha. 
Vanemad Leo ja Piret oma nooremat 
poega Kaarlit kooli viia ei saanud, 
aga nad otsustasid viia lapse rappa 
pildistama. Külma oli tookord 32 
kraadi ja Kärust tuleb Mukri rappa 
20 kilomeetrit.

Rabasid leidub Järvamaal ja Rap-
lamaal teisigi, kõik väga ilusad, aga 
Võidula ja Eidapere vahelt, kunagi 
klaasitööstuse tarbeks palkidele ehi-

tatud teelt saab Mukri rappa vaid 
paari sammuga kohale. 2005. aastal 
oli Mukris olemas juba lühike laud-
tee, mis oli küll tol päeval mattunud 
paksu lume alla. Nüüdseks on lisan-
dunud vaatetorn ja pikem rada.

„Mäletan, et pildistasin väikest 
mändi, männid paistsid tookord 
rabas hästi kolmnurksed,” kõneleb 
praegune Türi ühisgümnaasiumi 11. 
klassi õpilane Kaarel Eensoo.

Muuseas, Kaarel oli 2007. aasta 
jaanuaris esimese Loodusesõbra 
numbri kaanepoiss (Ingmar Muusi-
kuse foto).

VESIROOSIDE JUURDE 
VÕIKS JÄÄDAGI
On laupäev, sombune hingedeaja 
ennelõuna Pöiatu-Jüri talu köögis. 
Pereema Piret on valmistanud maa-
pähklisuppi, mille ta kannab lauale 
Leo õe Liia valmistatud soojatoonilis-
tes keraamilistes nõudes.

Leib on ka omatehtud ja ahjusoe, 
sellele saab paksult määrida ürtidega 
maitsevõid, mis on samuti kodust 
päritolu.

„Pärast seda on veel Mukri rabas 
käidud,” võtab jutuotsa üle laua otsas 
istuv pereisa Leo – ja tõesti, mõned 
korrad ka koos Looduse Omnibussi 
rahvaga.

Millal see oligi, kui Jaan Riis oma 
reisiseltskondadega Tallinnast ja Tar-
tust Pöiatu-Jürile vähese etteteatami-
sega sisse põikas? Rahvast pudenes 
õuele tookord justkui marju ümber-

läinud mustikakausist.
Leo Eensoo lausa pidi siis küla-

listele midagi näitama ja ta näi-
tas puutööd ja vigursaagimist (sel-
les kunstis on ta Järvamaal ja kauge-
malgi tunnustatud meister, kes on 
valmistanud metsamaju, mänguväl-
jakuid, ronimisseinu, puhkekohti ja 
puukujusid).

Talu lähistel juhtus parajasti 
olema ka üks põdraraibe (mille karu 
ära peitnud). Sai siis ka oti sahv-
rit imetleda. Et aga sellest tundus 
siiski väheks jäävat, ronis ka pere-
rahvas ühte bussi ja sõit läks Mukri 
raba poole, kuigi sinna tuleb Pöiatu-
Jürilt üle 50 kilomeetri. See käik oli 
oktoobris, aga juba järgmise aasta 
juunis tuli retke korrata.

Rabajärvel õitses tookord hästi 
palju vesiroose. Piret tutvustas taimi 
ja Leo vestis juttu sookollist, kes 
lauka põhjast mulle (soogaasi ehk 
metaani) ja turbatükke üles ajab.

Jaan Riis istus lauka serval ja vaa-
tas vesiroose. Tundus, et ta tahaks 
sinna paika istuma jäädagi. Neile 
kordadele on järgnenud teisigi 
Omnibussi Mukri retki Pireti ja Leo 
juhendamisel.

VIIS KARU KOOLITEEL
Hommikud Pöiatu-Jüril algavad nii, 
et varasem ärkaja Leo keedab kell 6 
ärkavale Piretile kohvi. Et pereema 
jõuaks kella kaheksaks Türi linna 
tööpostile, tuleb autoga läbida 32 
kilomeetrit metsadevahelisi teid.

Puuneiu, mille Piret mootorsaega 
voolinud.

Koprapais kodusel Kotku peakraavil, 
vasakult Kaarel, Piret, Leo.

Leo saetud puuviu ootab viuaastat.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



PILDID, MIS KINKIS PÖIATU-JÜRI
Eensoode kodus Pöiatu-Jüri talus pere liik-
mete tehtud fotod, mis on jõudnud Looduse 
Aasta Foto raamatutesse ehk saanud sel kon-
kursil tunnustuse.

2001
•	 Tanel	pildistas	põlluserval	kasvavat	väikest	

õunapuud.
•	 Tanel	pildistas	nahkhiirt,	kes	oli	päevaks	puu-

riida sisse varju pugenud ega teadnud pere 
plaanist puud just sel päeval kuuri vedada.

2005
•	 Merit	pildistas	maja	kõrval	liival	puhkavat	

liblikat (Tantsiv Hunt).
•	 Leo	pildistas	pilvi,	mis	ennustasid	tormi	

tulekut.
•	 Leo	pildistas	ämblikku,	kes	kõõlus	puju	otsas.
•	 Tanel	pildistas	õuemurul	kärnkonna.
•	 Tanel	pildistas	jalaka	otsas	linavästrikupoega.
•	 Merit	pildistas	härmas	rohuliblesid,	„suhkru-

seid” lehti.
2006
•	 Leo	pildistas	heinakõrtest	ja	lõkkesuitsust	

läbi kumavat päikest.
•	 Tanel	pildistas	porikuul	kevadet	ehk	päikeses	

säravat ja tilkuvat jääpurikat (Tantsiv Hunt).
•	 Tanel	pildistas	õuemurul	lehe	varjust	piiluvat	

lehtpuu-kooresikku.
•	 Tanel	pildistas	ämblikku,	kes	hoogsalt	niiti	

tootis.
•	 Merit	pildistas	veetilkadega	kaetud	pesunöö-

ride vahel kulgevat ämblikku.
•	 Kaarel	pildistas	majaseinal	ämblikupoegi.
•	 Merit	pildistas	metskitse,	kes	käis	vana	õuna-

puu all ubinaid nosimas.
•	 Merit	pildistas	moonikupart,	kust	tuulega	

seemneid pudenes.
•	 Merit	pildistas	tilgamerd,	mis	oli	tekkinud	

murul lebavale plaadile.
•	 Kaarel	pildistas	vana	tooli,	mis	oli	lumest	

pehme polstri saanud.
2007
•	 Kaarel	pildistas	viimast	allesjäänud	võilille-

seemet enne selle lenduminekut.
2008
•	 Kaarel	pildistas	päikesest	tekkivat	triibu-

mängu kraavipõhjal.
•	 Kaarel	pildistas	suurt	puravikku.
•	 Piret	pildistas	kraavijäässe	kõrtest	moodustu-

nud purjekat.
2010
•	 Kaarel	pildistas	oma	toa	akna	alla	meister-

datud lumememme, kes tänu oma päevalil-
leseemnetest silmadele äratas rasvatihaste 
tähelepanu (Tantsiv Hunt).

2011
•	 Merit	pildistas	veepiiskades	

sammalt – lühikupart.
2012
•	 Merit	pildistas	äsja	sadanud	lumehelbeid.

Amet nõuab Piretilt üksjagu istu-
mist keskkonnaameti Järvamaa kon-
toris. Kutsed lasteaedadest, koo-
lidest, igasugustest ametiasutus-
test viivad teda sageli aga retkeju-
hina värske õhu kätte – tutvustama 
näiteks loomade tegutsemisjälgi või 
kaitsealuseid käpalisi.

Kui ka on olnud läbinisti kontori-
päev, siis loodusesse satub Piret igal 
juhul, autoga tööle ja koju sõites. Ta 
eelistab auklikku metsateed pike-
male, kuid lühemat läbimisaega või-
maldavale Tallinna–Tartu magistraa-
lile (Anna kaudu). Aeglasem kulge-
mine võimaldab metsasihte silmas 
pidada ja pole võimatu, et korraga 
kolme hundikutsikat tee peal män-
gimas näeb. Selline imelugu juhtus 
sügishommikul, kui Piret lapsi kooli 
viis. Ühel teisel hommikul kohtasid 
nad kooliteel korraga viit karu.

Pöiatu-Jüri talule lähim inimasus-
tus jääb nelja kilomeetri taha, aga 
1993. aastal koos lastega Pöiatu-Jürile 
(Leo esivanemate kodupaik) kolinud 
Piret ja Leo ei ole üleaianaabritest 
teravat puudust tundnud. Nemad 
tulid ise Pöiatu-Jürile kõigepealt. 
Kuni maja ehitasid, elasid telgis. Siis 
tuli ka elekter, hakkas käima post, 
vald hakkas talvel teed lahti hoidma.

VÄIKESTE ASJADE VÕLU
Talu asub väljamäe küljel, umbes 
samasuguses maastikus, nagu paik-
neb ka kõigile tuntud Tammsaare 
muuseum Vetepere külas. Aknast 
paistavad vanad õunapuud, kivihun-
nikud, traktor, taamal mets. Justkui 
mitte midagi erilist, aga Eensoo pere 
jaoks oh kui palju.

Neil on paikade jaoks oma nimed: 
võlumets, aukmägi, kasepark, ürg-
mets, kus kasvavad haldjajuuksed.

„Nende nimede järgi saab aru, 

kes kus on või kuhu pil-
distama läheb,” jutus-
tab peretütar Merit 

Eensoo. „Ikka juh-
tub, et rebane 
käib ploome söö-
mas. Kährik sil-
kab õuest läbi. Mets-
sead on kartulit võt-
nud. Kitsed jooksevad 
nagu slaalomit. Karu 
on aia taga käinud 
nuuskimas.”

Kui loomi silmapii-
ril pole, leidub pildistamist väärivat 
ikka. Kõiki Eensoo pere liikmeid on 
õnnistatud oskusega märgata loodu-
ses ka väikeseid asju. Väike aga võib 
teatavasti ka väga ilus olla. Sambla-
kupar, veetilk, ämblikuniit.

KOLM HUNTI TANTSIVAD
Kui Leo ja Piret veel Kärus elasid 
(mõlemad on ka sealt pärit), veel 
koolis käisid, vallutas fotograafi a-
hobi juba nende meeli. Leo ostis 
vene päritolu fotoaparaadi Zenit ET 
ja Piret osales Käru ornitoloogia-
fotograafi aringi töös, mida juhendas 
Raivo Feldmann.

Ornitoloogia ja fotograafi a sulasid 
kokku looduspiltideks, mida suure 
põnevusega sai ilmutada pimikuks 
kohandatud kooli võimla pallihoid-
miskambris. Juba Pöiatu-Jüril ela-
des ilmus peresse digikompaktkaa-
mera Olympus ning seejärel Looduse 
Aasta Foto auhinnarahade abil oste-
tud Canon 30D.

See, kes peres hommikul esime-
sena ärkab, astub kaameraga uksest 
välja ja hakkab pildistama. Vanemale 
perepojale Tanelile aga meeldib pil-
distada vähese valgusega, öösel.

Võimalust fotoaparaadiga kodu-
ümbruses uidata või varitseda on 
jagunud kõigile pereliikmetele ning 
üks õnnestunud pilt on inspireerinud 
teist. Riiulil seisavad kolm hundi-
kuju, kolme lapse võidetud Looduse 
Aasta Foto peaauhinnad, keraamik 
Anne Türni Tantsivad Hundid.

Huntidele meeldib Pöiatu-Jüril 
tantsida, nende jalgealune on seal 
rajatud kindlale ja sügavale aluski-
vile. Pireti jaoks ulatub see kindlasti 
vähemalt selle päevani, mil metsa-
vahist isa Oskar ta kaheteistaastase 
tüdrukuna ühel varahommikul Lelle 
kanti esimest korda tedremängu vaa-
tama viis.

Eensoode kodus Pöiatu-Jüri talus pere liik-
mete tehtud fotod, mis on jõudnud Looduse 
Aasta Foto raamatutesse ehk saanud sel kon-

•	 Tanel	pildistas	põlluserval	kasvavat	väikest	

•	 Tanel	pildistas	nahkhiirt,	kes	oli	päevaks	puu-
riida sisse varju pugenud ega teadnud pere 
plaanist puud just sel päeval kuuri vedada.

kes kus on või kuhu pil-
distama läheb,” jutus-
tab peretütar Merit 

nuuskimas.”

48 autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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TERVISLIKUD 
VÄEGA 

KRÕBUSKID
GUNNEL KOBA

Loodusesõber uurib, mida 
kujutavad endast viimase aasta 
jooksul suurte poodide riiulitele 

jõudnud toorleivad, miks neid 
sööma peaks ja kes neid toodab.
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Liisa Kaasik kolme-tüdruku-
firmast Naat ja Naeris koduse 
töölaua taga toorleibu rullimas.
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Sõna toorleib võib esmalt seostuda 
taignaga, küpsetamata leivaga, mil-
legi mitte eriti isuäratavaga. Vähe-
malt nii on paar tuttavat võhikuna 
pakkunud. Tegelikult viitab sõna esi-
mene pool toortaimetoitlusele ning 
tegemist pole üldsegi harjumuspä-
rase pagaritootega, vaid pigem näki-
leiba meenutava krõbuskiga. Toortai-
metoitlastel on põhimõte süüa üks-
nes toiduaineid, mida pole kuumuta-
tud üle 41–48 kraadi, nii on ka nende 
leivad pigem kuivatatud kui küpse-
tatud. Püreestatud ja õhukeste kih-
tidena plaatidele laotatud koostisai-
netest aurustub ca 10–12 tunnise kui-
vatamisprotsessi järel välja 80–90% 
vett ja alles jääb hõrk kontsentree-
ritud maitsetega gurmeepala, mis 
sobib ühtviisi hästi nii kingikotti kui 
ka matkale tõhusaks kõhutäiteks.

Esimest korda puutusin toorleiba-
dega kokku mullu sügisel toimunud 
taimetoidumessil, kus toona silma-
sin vaid üht pakkujat. Sattusin neist 
sedavõrd vaimustusse, et kulutasin 
suure osa kaasavõetud sularahast 
nende uudsete snäkkide peale ära. 
Nüüd, aasta hiljem sama messi külas-
tades võis näha juba kuut letti oma 
erinevaid toorsnäkke tutvustamas 
ja selgus, et osadel ettevõtlikel on 
õnnestunud oma toodang suurtesse 
poodidessegi müügile saada. Viimase 

aasta jooksul on toorsnäkkide tegi-
jate read jõudsalt täienenud ja pais-
tab, et see on tõusev trend.

MITTE AINULT 
TOORTOITLASELT 
TOORTOITLASELE
Kuigi toorleibade idee pärineb toor-
toitlastelt, pole sugugi mitte kõik 
tootjad ise toor- ega taimetoitlased. 
Igal tegijal on oma lugu, kuid kõik 
nad väärtustavad tervislikku toitu-
mist. Pealinnas Kalamajas kohvik-
koolituskeskust pidava Triin Uueda 
menüü koosneb peaaegu täielikult 
toortoidust, ka väikeses söögikohas 
pakutakse ainult toortoite ning see 
on tema snäkkide peamine turus-
tuskoht. Üks esimesi, kes oma toor-
leivad müügile paiskas, Good Mood 
Food’i tootesarja looja Kati Mäekallas 
aga toonitab, et ei propageeri toor-
toitumist ega ole ka ise ainult kuum-
töötlemata toidu peal. Tema jõu-
dis teistmoodi toitumiseni teravilja-
valku gluteeni ja piimatooteid välti-
des. Ameerika Ühendriikides õppi-
des, sealseid toortoidu töötube külas-
tades ja toorsnäkkidega tutvust tehes 
hakkas ta oma retsepte välja töötama 
ja pani aluse oma tootesarjale, mida 
müüdi algusaastatel üksnes Mäekal-
lase kodusaarel Saaremaal. 

Marjarulle ja seemnekrõpse val-
mistav tartlanna Anneli Post ei ole 
toor- ega taimetoitlane. Toiduainete- 
tehnoloogiks õppinud naine on täien-
danud end Annely Sootsi toitumiskoo-
lis toitumisnõustajaks õppides ja uut 
ametit pidades jõudis tõdemuseni, et 
meie poelettidelt jääb vajaka tervisli-
kest vahepaladest. Oma väike-ettevõt-
tes Toiduvägi toodab naine linaseem-
nekrõpse ja marjarulle, mis on sar-
naselt toorleibade valmistamise põhi-
mõttele madalal kuumusel kuivatades 
tehtud. Marjarullidesse ei ole lisatud 
grammigi suhkrut, hapukatele marja-
dele ja puuviljadele on magus maitse 

juurde saadud banaani lisamisega. 
Need magusad tervislikud vahepalad 
on välja töötatud eelkõige lapsi silmas 
pidades, et tühje kaloreid sisaldatava-
tele maiustustele tervislikku alterna-
tiivi pakkuda. Ka Triin Uueda ütleb, 
et tema toortoidu nätsukomme oste-
takse peamiselt lastele. Anneli Post 
veab Toiduväge praegu veel üksi, kuid 
on jõudnud juba oma tooted Tallinna 
Kaubamaja ja Solarise lettidele müü-
gile paisata. Tema sortiment laieneb 
üha ja konkurentsi ta ei pelga. „Mida 
rohkem teadlikkus tervislikust toitu-
misest tõuseb, seda enam on tarbi-
jaid,” on ettevõtlik naine optimistlik.

Ühed uued tulijad, kolm tegusat 
naist Liisa Kaasik, Mari-Liis Viirsalu 
ja Margaret Neithal, on äsja Tartus 
püsti pannud ettevõtte Naat ja Naeris, 
et toorpalade turul läbi lüüa. „Idee 
hakata tootma just toorsnäkke sün-
dis inspireerituna Mari-Liisi imemaits-
vatest katsetustest tema isikliku toi-
dukuivatiga. Kokkusaamistel olid tal 
kostiks enda tehtud toormaiustused 
ja soolased snäkid kaasas, mis alati 
vaimustusohete ja komplimentide 
saatel kiiresti otsa said,” tutvustab 
värske firma osanik Liisa Kaasik, kui-
das kõik alguse sai. Kuna tervislikud 
vahepalad maitsesid hästi ka lastele, 
tekkis väikelaste emadest koosneval 
sõpruskonnal mõte madalal kuumu-
sel toodetud meetodil lisaainevabu 
snäkke tootma hakata. Juba on äsja 
alustanud ettevõttel ka esimesed kun-
ded olemas ja kokkulepped saavuta-
tud paari Tartu kohvikuga, kus nende 
põnevad tooted müüki lähevad.

VÄEGA TOIT
Sellest, et kuivatatud köögi- ja puu-
viljapaladel arvatakse olevat jõudu 
andev või meeleolu parandav toime, 
annavad aimu juba tootjate firma-
nimed – Toiduvägi, Väetoit, Good 
Mood Food (tõlkes hea tuju toit). Uue 
tulija Naat ja Naeris tunnuslausesse – 
„Metsiku väega toit” – on samuti jõud 
sisse põimitud. Liisa Kaasik avab 
selle juhtlause tausta: „Oleme puhta 
toidu ja kodumaiste ravimtaimede 
kasutajad, mis viis selleni, et innus-
tusime oma retseptide väljatöötami-
sel väetaimedest, millega inimeste 
toidulauda rikastada. Loodame, et 
meie toodete maitsjatel on põnev 
avastada snäkkide seest kasulikke ja 
vitamiinirohkeid väetaimi nagu kuu-
sevõrsed, nõges, pihlamarjad jt. Soo-

KUST OSTA VÕI TELLIDA?
•	 Talinna	Kaubamaja,	Solaris,	

Biomarket (Toiduvägi, Loodus-
vägi, Rawly, Good Mood Food)

•	 Tartu	kohvikud	Noir,	Kikerher-
nes, Vilde Tervisekohvik (Naat ja 
Naeris)

•	 www.foodpower.eu,	 
triinuueda.weebly.com,  
www.naat.ee,  
www.goodmoodfood.ee
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vime oma kliente turgutada looduse 
andidega ning tuua inimesteni väge 
ja tervist, mida metsiku looduse väe-
taimed endas kätkevad.”

Madalal kuumusel kuivatamise 
mõte on säilitada võimalikult palju 
vitamiine, mineraale ja ensüüme. 
Tavameditsiini seisukohast vaada-
tuna pole viimaste toidus iga hinna 
eest säilitamisel siiski erilist mõtet. 
Biokeemiku ja arsti Aune Rehe-
maa sõnul saavad taimsed ensüü-
mid küll seedimisel osaleda, aga 

enamasti saavad inimese enda see-
deensüümid toidu seedimise ja 
imendumiseks ettevalmistamisega 
suurepäraselt hakkama ja kui kõik 
on korras, ei tee taimeensüümide 
lisamine midagi paremaks. 

Seda, kui palju vitamiine ja mine-
raale uut moodi tehtud näkileibades 
ja marjarullides täpselt on, ei oska 
ükski tootja veel öelda, sest väike-
ettevõtjale käib analüüside hind üle 
jõu. Küll on Kati Mäekallas oma Good 
Mood Food’i leibade mineraalide ja 

vitamiinide ligikaudse sisalduse spet-
siaalsete arvutusprogrammidega välja 
rehkendanud ja kodulehele üles pan-
nud. Neid tabeleid vaadates võib küll 
öelda, et väge on seal omajagu. „Tege-
mist on kontsentreeritud toiduga, 
ühes 50grammises marjarullide pakis 
on tegelikult 300 grammi puuvilju ja 
marju,” selgitab Anneli Post, kui palju 
kuivatist läbikäinud toit kaalu kaotab 
ja soovitab kindlasti kuivatatud snäk-
kide kõrvale vett juua. Just tooraine 
rohkus ja töömahukus ajab lõpptoote 
hinna kõrgele. 

ETTEVAATUST 
LINASEEMNETEGA
Hea tahtmise korral võib sarnaseid 
gurmeesnäkke ilma spetsiaalse kui-
vatita koduses praeahjuski teha. Siis 
ei ole võimalik temperatuuri nii täp-
selt reguleerida ja küllap on elekt-
rikulugi suurem. Oma esimese kat-
setuse tarvis toidublogidest ja toor-
toidu kokaraamatutest retsepte vali-
des avastasin, et paljudel juhtudel on 
linaseemned juurviljade ja tatra kõr-
val toorleiva üks peamine kompo-
nent. Linaseemned sisaldavad veesla-
hustuvat kiudainet, mis tekitab veega 
kokku puutudes limaja massi, see täi-
dab siduva aine funktsiooni toorlei-
bade koostises. Ühes retseptis oli 1,5 
kg juurviljade kohta võetud 2,5 klaasi 
purustatud linaseemneid. Teades, kui 
maitsvad need toorleivad on, julgen 
väita, et pole mingi probleem sellist 
kogust üksi nädala jooksul ära krõbis-
tada, kuid sinihappe sisalduse tõttu ei 
soovitata linaseemneid üle 2 sl päevas 
süüa. Tagli Pitsi, Tervise Arengu Insti-
tuudi toitumisekspert, teeb kiire arvu-
tuse ja soovitab sellise koguse toor-
leibu pigem kahe nädala peale ära jao-
tada. Seega mõõdukus eelkõige!

Nii valmivad Naadi ja Naeri marjarullid. Püreestatud viljadest saab pärast 
12 tundi kuivatis olemist tervislik kommiasendaja.

Tallinna Kaubamajast, Solarisest ja 
Biomarketist saab osta mitme firma 
toorsnäkke.

Toorleivad sobivad ühtiviisi hästi nii matkale kaasa võtta kui ka peolauale.
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Üsnagi tavatuks võib pidada sedagi, 
kuidas perenaise rannet pidi ettevaat-
likult edasi liikuv tigu Beriti juurde 
sattus. „Minu suurt teoarmastust tea-
des tõi ema mulle möödunud aasta 
juulis Horvaatiast kingiks mitu tühja 
teokarpi. Panin need vaagnale ja olin 
väga üllatunud, kui kaks kuud hiljem 
üks neist elutoa seina mööda ülesse 
ronis. Mul vedas tõsiselt, et teokarbid 
polnud jäänud kuhugi kapipõhja, kus 
tigu oleks ärgates avastanud end elu-
salt maha maetuna,” meenutab Berit. 
Ootamatult saabunud külaline, kelle 
liigilist kuuluvust ei ole seni õnnestu-
nud veel kindlaks määrata, sai oma 
hallikasvalge koja järgi nimeks Bela, 
mis tähendab horvaatia keeles val-
get, ning elab sellest ajast peale elutoa-
nurka seatud akvaariumis.

ÕUNAUSSIKASVATAJAST 
TEOPIDAJAKS
Beriti huvi selgrootute vastu pärineb 
kaugest lapsepõlvest. „Korjasin suviti 
koduaiast kõikvõimalikke putukaid ja 
ussikesi purkidesse, toitsin neid ja tut-
vusin nende hingeeluga. Kui hakkasin 
õunausse pidama ja aiamaja kardinad 
kattusid tihedalt õunaussivõrkudega, 
sai minu vanemate mõõt täis ja mul 
tuli putukapidamisest loobuda,” mui-
gab Berit. Ehkki tigusid ta lapsepõl-
ves purgis ei pidanud, ei ole Bela siiski 
tema esimene lemmikust kojakandja. 
Teopidaja sai Beritist juba kuus aas-
tat tagasi, mil ta naasis Eestimaad väi-
sanud loodusretkelt kolme kaasa kor-

jatud viinamäeteoga. „Ju mul oli siis 
väga suur tung endale lemmiklooma 
võtta. Praegu ma kindlasti enam ei 
kisuks tigusid nii kergekäeliselt lahti 
nende looduslikust keskkonnast. Olin 
toona noorem ja spontaansem ning 
tegutsesin printsiibil „näen, tahan ja 
kohe võtan”. Küllap mõtlesin, et pakun 
neile kodu, kus neil on olemas kõik, 
mis eluks vaja, ning puudub oht jääda 
auto alla või sattuda mõne apla ini-
mese söögilauale,” juurdleb Bela pere-
naine. Viinamäetigude kolmiku ja 
neile lisaks võetud kümnekonna kiri-
teo eest pidas ta head hoolt kolm aas-
tat, mil elukohavahetus ei lubanud teo-
pidamist jätkata. „Tegin nende koda-
dele väikesed märked, et neid vabas 
looduses uuesti ära tunda, ja lasin nad 
suvisel ajal vanemate tagaaeda lahti,” 
jutustab Berit, kelle armastus tigude 
vastu ei olnud sellega hääbunud, vaid 
vastupidi, üha kasvas. „Plaanisin võtta 
suuri aafrika tigusid, aga kuidagi jäi 
see venima, nii et võite ette kujutada, 
kui rõõmus ma olin, kui tigu ühel päe-
val ise minu juurde tuli,” muigab ta.

KUIDAS TIGU PIDADA?

Beriti sõnul on tigu hea laisa ini-
mese loom, kellega ei pea mängima 
ega jalutamas käima. Tähtis on vaid 
silmas pidada, et umbrohtu kasva-
nud aianurka meenutavas akvaariu-
mis oleks piisavalt niiskust ja teole 
meelepärast ninaesist. „Suviti istu-
tan akvaariumimulda taimi, tal-
viti ostan talle salatipotte. Lisaks 
sööb ta erinevaid puu- ja köögivilju, 
mis meeldivad talle eriti hästi siis, 
kui need hakkavad juba roiskuma. 
Kahjuks ei suuda ma akvaariu-
mist immitsevat kõduhaisu ja tohu-
tut äädikakärbeste parve oma elu-
toas pikalt välja kannatada ja asen-
dan pikantseks muutunud toidu 
värskega ehk kiiremini kui tigu seda 
tahaks,” räägib teoomanik. Puu- ja 
köögiviljade kõrval sööb tema lem-
mik meelsasti pappi ja paberit. 
Ehkki tselluloosi leidub ka vetsupa-
berirullide papist sisemustes, mida 
Berit teole akvaariumisse paneb, 
maitseb Belale üle kõige akvaariumi-
alusel laual olev sinine papist kast. 
„See toimib ideaalse teolõksuna, 
sest alati, kui tal õnnestub akvaa-
riumist põgeneda, leian ma ta sini-
selt karbilt pappi järamast.” Lisaks 
pakub teo perenaine oma lemmi-
kule munakoori, milles sisalduvat 
kaltsiumi kasutab tigu koja kasva-
tamiseks ja tugevdamiseks. „Bela 
koda on kasvanud aasta jooksul ligi 
kaks korda ning koja huulele, mis oli 
alguses pehme ja katkine, on kas-

Berit-Bärbel Rebasel on kodus üsnagi tavatu lemmikloom – Horvaatiast 
pärit tigu, kelle iseloomustamiseks ei hoia ta kiidusõnu vaka all. „Ma ei 
tähtsustaks üle tigude aeglust, vaid rõhutaksin nende liigutuste ilu ja 
graatsilisust,” ütleb Berit, kelle sõnade kinnituseks sirutab pihku võetud 
lemmik nõtkelt välja oma ümbrust kaardistavad tundlapaarid.

Tavatu linnalemmik – TIGU
HELEN ROHTMETS, MATS KANGURI FOTOD
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vanud peale tugevad paigad,” jutus-
tab ta, lisades, et tema kogukamaks 
muutunud lemmikul on nüüd juba 
võimatu akvaariumi kaanes ole-
vate õhuavade kaudu välja pääseda. 

„Mida suurem ta on, seda paremini 
on õhtuti kuulda, kuidas ta oma 
pesas krõbistab ja lurtsutab,” räägib 
Berit, paitades õrnalt oma lemmiku 
hallikat koda.

ILUS JA PUHAS LOOM

Küsimusele, kas inimesel saab olla 
teoga hingelist sidet, vastab ta kõhk-
lematult jaatavalt. „Õhtuti võtan ta 
endale peo peale ja lasen mööda käsi-
vart üles roomata. See on mõnus ja 
täiesti eriline tunne, kui tigu liigub 
mööda su nahka ja kraabib sind õrnalt 
oma hõõrlaga. Sa tunned teda oma 
kehal sama tugevalt kui vere tuks-
lemist ja selle kaudu tekibki temaga 
täiesti eriline side,” räägib Bela pere-
naine. „Ma imetlen, kuidas ta minu 
nahal liigub, ennast venitab ja oma 
tundlaid välja ajab. Teinekord jällegi 
jälgin, kuidas ta akvaariumis õuna 
sööb või mulla sisse kaevub. Tigu ei tee 
trikke ega laku su nägu, vaid on lihtsalt 
üks ilus osake loodusest, mis meenu-
tab sulle, et otse siinsamas, meie kõr-
val, eksisteerib täiesti teistsuguseid elu-
vorme. Kui jagad neist ühega oma elu-
tuba, saad eriti hästi aru, kui habras on 
tema pisikene maailm ning kui suur on 
sinu vastutus, et see jääks püsima. Ma 
loodan, et olen suutnud pakkuda talle 
parimat, et ta on eluga rahul ja ma ei 
tee talle liiga. Koerale tõenäoliselt teek-
sin, jättes ta pikkadeks päevadeks üksi 
koju, kuid teo elus on üksindust juba 
loomupäraselt palju rohkem,” arutleb 
Berit, kes tunneb oma teopidaja staa-
tuse üle siirast heameelt. „Kui keegi 
küsib, kas sul on koduloom, saan alati 
uhkelt vastata, et mul on tigu! Paljude 
jaoks on vastik panna tigu oma nahale 
või puudutada teda huultega, minu 
jaoks on ta aga vastupidi, väga ilus ja 
puhas loom,” räägib ta. Kuidas oleks 
võimalik neid loomi süüa, seda ei oska 
Bela perenaine ettegi kujutada. „Kui 
näen tigusid autoteel, tõstan nad sealt 
eemale. Suviti keelitan aga vanaema 
tigusid tapmise asemel peenramaast 
eemale viima. Mis sest, et nad söövad 
tema aiasaaki, nad on ju nii toredad!”

Perenaisega harjunud tigu ei tõmba enam antenne peitu.
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astal 1971, mil näiteks 
Broadwayl jõudis lavale maa-
ilma esimene rokkooper 
„Jesus Christ Superstar”, 
ostis Meleski mees Harri 
Kaur Põltsamaa jõe ääres 
Rõikal elavalt paadimeist-
rilt Pedja Kaarlilt kuuse-
puust tehtud paadi. Sel-
les paaditehingus pol-

nud toona mitte 
midagi erakordset.

Harri Kaur ei 
maksnud Pedja Kaarlile mitte raha, 
vaid puudega.

„Lõika siit natuke mulle,” ütles 
Kaarel, osutades ühele jõeäärsele 
metsandikule. Harri lõikaski Kaarlile 
mõned rummid.

Paat teenis Harri Kauri õige hästi. 
Sellega sõitis ta väikesest sadamast 
Potaste talukoha juures Põltsamaa 
jõge pidi alla ja siis ka edasi Pedet 
pidi Emajõkke ja isegi Palupõhja 
külani välja.

Palupõhja retk võis küll terve 
päeva aega võtta, sest mootorit Harri 
Kaur paadile ei seadnud. Kui aga 
juba Londonis (paik Pedja ja Põltsa-
maa jõe kohtumiskohas) 18–19 haugi 

paadipõhjas sabasid laksutas, polnud 
mõtet ega vajadust kaugemale lanti 
vedama minna.

Aastate jooksul pani Harri Kaur 
tähele, et purikas rabas puhast 
plekki kärestike tagant kõige 
paremini siis, kui ribises peent 
uduvihma.

TEED PUDELI, SIIS PAAT PÜSIB
Põltsamaa jõe ääres usuti, et kui sa 
paadimeistrile pudelit ei tee, siis paat 
üle paarikümne aasta vastu ei pea. 
Harri Kauri paadile oli aastaid põhja 
alla ning küljelaudadesse kogunenud 
poolteist korda rohkem, kui ta vii-
maks sajandivahetuse paiku Potaste 
talu peremehe Hugo Peki õue tam-
mepuu alla kummulipööratult seisma 
jäi. Haugikütt Harri ise oli ka sel-
leks ajaks juba pensioniea kaugelt 
ületanud.

Potaste kohanimi tuleb muuseas 
Põltsamaa jõel asunud klaasitöös-
tuste järgi. Puupõletamise tuhast 
keedeti leelist potast, millega siis 
klaasi sulatati. Läbikeedetud tuhk 
kergitas aastakümnete jooksul Potas-
tel maapinda niipalju, et paik keva-
diste üleujutuste aegu tulvavee alla 

ei jäänud. Seepärast sobis Potaste 
ümberkaudsetele kalameestele paa-
tide hoidmiseks kenasti.

Möödus veel mõni aasta, siis 
märkas Potaste peremees Hugo pra-
gusid paadikülgedes. „Kui teda 
samblaga hästi toppida, võiks ta 
isegi veel ehk vee peal püsida,” mõt-
les Hugo, aga see oli üksnes mõte. 
Talle oli selge, et Harri paati ootas 
ees tuhandete teiste oma sõidud 
sõitnud paatide saatus – pensioni-
põli kummulikeeratuna. Mis viga 
aga kõduneda kauni Paala jõe kal-
dal, kus suviti mesilased sumisevad 
ja talvel hundid uluvad.

TULELOITSU TANTSUS
Kõik olekski täpselt määratud rada 
pidi läinud, kui mitte Tartu rahva-
tantsujuht Jaanus Randma ei oleks 
2004. aastal hakanud otsima üht 
vana paati Eesti-Soome tantsupeo 
„Suveöö tantsud” tarbeks. Koos pro-
fessor Virve Urbeliga oli ta otsu-
sele jõudnud seada peole tuleloitsu 
tants ühe vana paadi osalusel. Õieti 
oli plaanis paat peo käigus põlema 
panna (mängult). Jaanus Randma 
oli vana paadi põletamist jaanitulel 

Auklikust paadist sai tantsupeo  tegelane
JUHANI PÜTTSEPP, OVE MAIDLA JA SCANPIXI FOTOD

Veel on aegu ees. Hugo Pekk 
ja vana paat Potastel.

Jaanus, Juhani, Hugo ja Harri  
saadavad paadi Potastelt Tartu.
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kunagi läänerannikul oma silmaga 
pealt näinud ja see ei tundunud siis 
sugugi kurb, vaid isegi pigem ülen-
dav sündmus.

Oma otsinguil jõudis Jaanus küsi-
mistega Alam-Pedja kaitsealal toime-
tava looduskaitseühingu Kotkas liik-
meteni. Kotka-mehed tundsid hästi 
vana metsavahti ja mesinikku Hugot, 
kelle juures tamme all veetis vana-
duspäevi mitu kummulikeeratud 
paati.

Hugo vahendusel sõlmuski 4. 
novembril 2004 leping Harri, Jaa-
nuse ja Kotka-ühingu vahel, mille 
järgi ühing ostis teeneka paadi sõb-
rahinna eest Harrilt ära ja andis 
selle Jaanusele kasutada. Kotka kau-
gemaks sihiks oli paat pärast tant-
supidu sõidutada Palupõhja külla, 
kus see võiks olla sealse looduskooli 
õuel esimene eksponaat võimalikus 
vanade paatide kollektsioonis.

KÜMME AASTAT TÕRAVERES
Jaanus Randma kinnitas paadi kärule 
ja Harri paat sõudis-jõudis esimest 
korda oma elus Taaralinna, mis on 
teatavasti meie laulupidude sünni-
linn. Kui sada aastat tagasi olid laul-

jad isandad ja tantsijad vaid pastel-
des kargajad, siis nüüdsel ajal on ka 
tantsupeod suured peod.

Sumedal suveõhtul 9. juulil 2005 
ilmus Harri paat Jaanuse käega 
parandatult ja vuntsitult Tartu laulu-
laval rahvahulkade ette. Kuus pidu-
rõivas noormeest kandsid paadi 
auväärsele kohale laulukaare all. 
Sinna, kus dirigendid kätega vehki-
des laule juhatavad.

Soome-Eesti tantsupidu võis alata 
ja algaski ning kulges pehmes roman-
tilises võtmes. Süžeesse oli põimi-
tud ka eesti poisi ja soome tüdruku 
armastuslugu.

Tuleloitsu tantsu ajal, juba õhtu-
hämaras, meeleolude tõustes hari-
punkti, hakkas paat leegitsema, tos-
sama – nagu päris leekides. Pidu 
läks igati korda ja pärast selle lõppu 
sõidutas Jaanus paadi oma kodu-
õuele Tõraveres ja pani kenasti kum-
muli kivide peale edasisi arenguid 
ootama.

PAAT LÄHEB TAGASI  
KODUKANTI
Kotka-meestel olid aga käed jalad 
tööd täis, küll tuli Alam-Pedjal kor-

raldada luhtade niitmist, võsatalguid, 
mälestuste kogumist. Nõnda unu-
nes paat esialgu. Haned tulid ja läk-
sid üle jõeluhtade, aastaajad vaheldu-
sid, kuni viimaks 2014. aastal, seoses 
Alam-Pedja kaitseala 20. sünnipäe-
vaga seoses meenus Tõraveres aega 
veetev Harri tantsupaat.

Enne seda oli Kotka-rahvas 
Robert Oetjeni eestvedamisel juba 
ka Palupõhjas jõudnud paadiehituse 
kursusi korraldada. Vana meister 
Valdor Kuiv ja noor meister Kristo 
Ilves valmistasid 2008. aastal Palu-
põhja looduskooli käsitööklassis nelja 
päevaga männipuust paadi, mis sai 
nimeks Valli Tõugjas. Paati on Palu-
põhjas meisterdanud ka lodjaseltsi 
poisid.

Kevadel 2015 ongi Kotka-meestel 
plaanis sõidutada Harri tantsupaat 
Palupõhja teistele traditsioonilistele 
Emajõe vesikonna sõidukitele selt-
siks. Erakordse saatusega jõekündja 
saab koha looduskooli õuel ja paadi 
juures tuleb kindlasti tahvel selgitus-
tega Pedja Kaarli, Harri, Hugo ja Jaa-
nuse rollist selle veesõiduki eluloos. 
Loodusesõber saab siis paadile Palu-
põhja külla minna.

Auklikust paadist sai tantsupeo  tegelane
JUHANI PÜTTSEPP, OVE MAIDLA JA SCANPIXI FOTOD

Pedja Kaarli paat ootab 
tantsupeo algust.
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Et hiiekuva võistlus on teadaolevatel andmetel ainus 
omataoline maailmas, võistlevad Eestis tehtud fotodega 
ühel pulgal ka teiste riikide pühapaikade pildid.

Hõimurahvaste pildid 
hiiekuva võistlusel
HELEN ARUSOO

Kuna eelmisel aastal võitis peaau-
hinna Sergei Tanõgini pilt marilaste 
pühast palvusest hiiepuude all, avas 
see justkui ukse hõimuvelledele: 
tänavu saabus tulv fotosid Marimaalt, 
Udmurdimaalt, Soomemaalt, Ingeri-
maalt, Saamimaalt, Karjalast, samuti 
vepsade, merjade ja liivlaste pühapai-
kadest. Tekkis kartus, et eestlaste pil-
did ei pääsegi esile, mis oleks kahju, 
kuna võistluse põhieesmärk – tutvus-
tada eesti avalikkusele meie hiiepai-
kade rikkust – jääks täitmata. Siiski 
said parimad kohalikud kuvad üle 
poolte kategooriavõitudest ning huvi-
lised leiavad maavalla kodulehekül-
jelt mitmeid põnevaid seniavastamata 
hiiepaiku üle kogu meie maa.

Peavõit tuli Eestisse: Janno Loide 
foto väikese puudesaluga ümbritse-
tud salapärase roheka veega allikast 
lummas hindamiskogu nõnda, et või-
dupildi ümber vaidlusi ei sündinud. 

Kuva polnud tehtud möödaminnes 
juhusliku klõpsuna, vaid autori kinni-
tusel käis ta allikal pidevalt, et tabada 
ainuõiget hetke: virvenduseta peegel-
siledat pinda mahedas valguses.

Eriti vahva oli Janno Loide võidu 
juures asjaolu, et tänavu saabus kon-
kursile väga palju lättepilte. Tavaliselt 
saadetakse fotosid allikatest vähe ja 
enamasti tuntud kohtadest nagu Sini-
allikad, aga nüüd pakkusid konku-
rentsi Põhjatu allikale nii lättepildid 
Eestist, Lätist kui Soomest. Muu hul-
gas Tiina Törmäneni ülesvõtted kuul-
sast saamide Sulaoja allikast, märgi-
lise tähtsusega paigast, kus 2001. aas-
tal sai kohalik kogukond jagu arenda-
jate plaanidest hakata pühapaiga vett 
pudeliveena müüma. Fotod pühast ja 
puutumatust Sulaojast võitsid süda-
meid ja kaks preemiat.

Kõige valusamas ja vastuolulises – 
Hiievalu – kategoorias võitis tähele-

panu pilt Mari-
maalt, hääbu-
vast Meresilma 
järvest. „Käi-
sime põimukuus 
Meresilma ääres 
kohalikega, 
kes on nõutud, miks nende püha 
järve vesi hakkas pool aastat tagasi 
kaduma,” rääkis Hiie väe sündmusel 
pildi autor, niidumari Ivan Bogomo-
lov, „osad arvavad, et tegu võib olla 
karstinähtusega, teised on aga mures 
mäe jalamile tekkinud prügimäe 
pärast. Meresilma ääres peeti põimu-
kuul ka palvus, kus Vee-emale ja Mäe-
vaimule toodi ande ning prügimägi 
otsustati järgmisel kevadel ära koris-
tada. Kuulsin, et juba praegu on vee-
tase tõusma hakanud. Loodame, et 
marilaste kauneim veesilm ei kao.”

Kõiki fotosid näeb Maavalla kodu-
leheküljel www.maavald.ee.

JANNO LOIDE VÕIDUPILT. Peavõidu saanud pilt 
Põhjatu allikast Saaremaalt Kaarma vallast oli 
üks paljudest püha allika fotodest, mis saabus 
üleilmsele võistlusele.

IVAN BOGOMOLOVI VÕIDUPILT. Tänavu kuivama hakanud Meresilma 
järve järsk kaldaveer oli veel eelmisel aastal veega kaetud. Torupilli 
puhuv lätlane mängib läti-liivi viisi palvena, et Marimaa kauneima 
järve kuivamine peatuks. Hiie valu kategooria võidupilt.
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Tõnis Mägi kõneles auhinda 
vastu võttes oma laulu „Looja” 25. 
aastapäeva puhul, et read „Looja, hoia 
hiiepuid,” sündisid ajal, mil hiitest veel 
väga ei räägitud. „Eesti ei saa tõeliselt 
vabaks enne kui hiied saavad vabaks,” 
on laulja veendunud.

TIINA TÖRMÄNENI VÕIDUPILT. Foto saamide pühapaigast Sulaojast (Suttenjohka) mõjus nagu muinasjutt, kus allika 
veerel saad virmaliste, tähtede ja päikesega juttu puhuda. Maailma kategooria võidupilt.

Aasta Hiie sõbraks valiti õpetaja Kaja 
Toikka, kes 2006. aastal aitas ära 
hoida uusasumi rajamist Ida-Virumaa 
Lüganuse vallas asuvale Purtse 
hiiemäele.

Niidumari Ivan Bogomolov: „Meil on 
väga hea meel eestlaste tähelepanu 
ja abi üle. Seda tunnetame vaimse 
toetusena.” Õnnitleb ERMi direktor 
Tõnis Lukas.
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Raamaturott
Rob Hume
LINNUVAATLEJA ABC
Inglise keelest tõlkinud Olav Renno
Varrak, 2014
224 lk
Üks parimaid asju „Linnu-
vaatleja ABC” juures on, et 
raamat alustab kõike algu-
sest. See sobib ka algajaile. 
Selleks, et linde mõnuga 
vaadelda, tuleb linnumaail-
maga piisavalt kursis olla. 
Tuleb nii-öelda olla nagu 
lind, mõelda nagu lind.

Mõned algteadmi-
sed lindude ehitusest ja rändest kuluvad 
marjaks ära. Lühidalt lindude evolutsioonist 
lugedes õpime neid paremini mõistma. Ühe 
hämmastava faktina võib välja tuua, et ürg-
lindude täielikke kivistisi on avastatud ainult 
kuus, kõik juura ladestu lubjakivikihtidest 
Saksamaal.

LINNUKE PEOPESAL
Üks olulisemaid peatükke oli minu arvates 
„Lindude ligimeelitamine”. Pole midagi tore-
damat kui lindu ligidalt vaadata või koguni 
ahvatleda teda peopesalt toitu võtma. Usal-
dus, mida nad ilmutavad, ja võimalus näha 
iga sule üksikasju annavad omamoodi 
kogemuse, mis on üritamist väärt. 

Olete te kunagi mõelnud, kas kõik lin-
nud tahavad süüa samasugust toitu? Vastus 

on kindlasti ei. Tänu raama-
tule sain teada, et punarinnale 

võib maiuspalaks panna kui-
vatatud või elusaid jahuusse 
ning et kanepi- ja linaseem-
ned on ohakalindudele lausa 
vastupandamatud.

Kui ma „Linnuvaatleja 
ABC” linnumääramise osani 
jõudsin, torkas mulle silma 
lause: Lindude kehakuju kir-

jeldamine on keerukas: kas 
musträstas on näiteks tuhvli või 

sinikael-part jalgpalli suurune?
Algul ajas see võrdlusviis 

mind naerma, sest ma ei ole kunagi 
taibanud lindude suurust sel viisil 

määrata, aga edasi lugedes leidsin paar 
head nõuannet. Nimelt soovitati vaatlejale 

uusi linde võrrelda varem nähtutega (näi-
teks väiksemaid linde rasvatihasega).

Lisaks soovitati nähtud lind visandada, 
et hiljem täpsemalt linnumäärajast järgi vaa-
data. Kui joonistusoskused vähegi olemas 
on, tasub neid kindlasti ära kasutada. Visan-
did võivad väljendada linnu liigutusi ja len-
nuviisi, mis fotodelt enamasti ei selgu. Pabe-
rile saab kanda lennutrajektoori, mis võib 
hilisemal määramisel oluliseks osutuda.

Veelinnud ning maismaalinnud erine-
vad nii välimuse, toitumisharjumuste kui ka 
käitumise poolest – ja kirjeldused on ka vas-

tavad. Kormoranil, Eestis levi-
nud veelinnul on keha ujudes 
enamasti sügaval vees, mõni-
kord isegi vee all. Nokka hoiab 

ta pisut ülespoole, muutes näh-
tavaks heleda kurgualuse.

Pasknäär kui traditsioo-
niline maismaalind, keda tun-
neme tema sini-must-valge tiiva-

mustri järgi, on raamatus leiduva 
kirjelduse kohaselt jämeda noka, 
ümmarguse pea ja üsna matsaka 

kerega, ent pika kantis sabaga lind. Tänu 
raamatule sai mulle teatavaks ka tõsiasi, et 
see imeline linnuriigi esindaja kuulub arvu-
kasse vareslaste sugukonda.

LINNUVAATLEJAD 
JA BONGARID
Edasi lehitsedes jõudsin raamatu viimase 
osani, kus kirjeldati riigi kaupa tuntumaid lin-
nupaiku. Näiteks Šotimaa on oma paljude 
saarte ja rohkete lahesoppidega täiuslik elu-
paik paljudele ja ka haruldastele linnuliiki-
dele. Just Šotimaale kuulub Fair Isle’i nime-
line legendaarne linnusaar Euroopas.

Kardinaalselt erineb oma looduse ja 
kliima poolest Prantsusmaa. Prantsusmaa 
on peaaegu Euroopa mikrokosmos, on 

kirjutatud „Linnuvaatleja ABCs” – tänu Alpi-
dele, metsadele ja merelähedusele. Kol-
manda riigina võib mainida Norrat, kus 
suure osa riigist võtavad enda alla boreaal-
sed ja arktilised piirkonnad, kus on vähe 
linde – ent nende hulgas on vägagi põne-
vaid liike. Üks sellistest paikadest on Lofoodi 
saarestik oma suurte linnulaatadega. Eriti 
märkimisväärne on seal lunnikoloonia. 

Oskussõnade selgitused raamatu lõpus 
on äärmiselt kasulikud. Üks omapärasemaid 
sõnu on ilmselt „bongar”, mis raamatu and-
metel tähistab linnuhuvilist, kes kihutab vaa-
tama erakordset linnuisendit.

Kui linnuvaatlus tehtud, on õige hetk 
see kuhugi kirja panna, et ka teised and-
metest osa saaksid. Selleks on Eestis ole-
mas internetiaadress http://elurikkus.ut.ee/. 
Raamatus leidub andmeid Euroopa orni-
toloogiaseltside kohta. Eesti linnuhuvi-
lisi ühendab Eesti Ornitoloogiaühing ning 
bongari-tüüpi linnuvaatlejaid koondab 
Estbirding.
Annely Kasela, 
Nõo reaalgümnaasiumi õpilane

Raik-Hiio Mikelsaar
ÕRN ÖÖBIK, KUHU 
TÕTTAD SA?
Tartu, 2014
248 lk
Kes on õppinud Tartu Ülikoo-
lis bioloogiat või arstiteadust, 
teab kindlasti Raik-Hiio Mikel-
saart, laheda ütlemisega elu-
rõõmsat meest. Paljudel ker-
kivad ka silma ette tema 
värvilistest plastkuulidest 
aatomimudelid, DNA-kaksikspiraal. Need 
mudelid pole mitte Taaralinna vaka alla jää-
nud, vaid kuuldavasti kasutusel õppe-teadus-
tööks mitmel pool raja taga. Leidlikkus kõige 
kõrgemal tasemel on Raik-Hiio Mikelsaa-
res põimunud ka oskusega oma töid ja ideid 
tutvustada.

Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) listi 
lugejad teavad Raik-Hiiot kui sealse arut-
lejate seltskonna üht eestvedajat. Suvel 
2013 saatis ta listi küsimuse: „Kust leida 
loomutruud ööbiku pilti, soovitav kombi-
neeritult pärnaoksakesega? Karl Rammi 
ja Gustav Wul� -Õie „Ööpikule” saab tänavu 
130aastaseks. Kui kajastada seda suursünd-
must raamatukesega, siis sobiks kaanele 
asjaosalise kena pilt või foto.”

Oktoobris 2014 esitles Raik-Hiio Mikel-
saar mitte raamatukest, aga lausa paksu 
teost. Mart Viikmaa kirjutas seepeale ELUS 
listis: „See raamat läheb minu meelest 
eesti kultuurilukku ühe iseäralikult särava 
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teosena.” Raamaturott võib viimast seisu-
kohta vaid kinnitada.

Raik-Hiio harib meid Eesti ärkamisaja 
taustu uurides Sherlock Holmesi laadses 
stiilis. Ta ei eelda, et lugeja teab, kes oli Carl 
Robert Jakobsoni ema (vene soldati tütar 
Liisa Jegorov) ja kus asus mälestussam-
mas Jakobsoni mõttekaaslasele Tartu Eesti 
Põllumeeste Seltsi presidendile Märt Mitile 
(Tartu Näituseväljakul). Ta avastab ise ja 
jagab oma avastuste rõõmu lugejaga.

Suurem osa raamatust tutvustab meile 
ööbikulaulu loojate (pinginaabrid Tartu õpe-
tajate seminaris) Gustav Wul� i (sõnad) ja 
Karl Rammi (viis) elukäiku ja ülejäänud loo-
mingut. Et Gustav Wul�  elas Rammist aas-
takümneid kauem, jõudis tema ka rohkem 
korda saata.

Raamat pajatab ka meie ööbikust, väi-
detavalt maailma kõige paremast lind-laul-
jast, meie maiõhtute ja -ööde unustamatust 
sisustajast.

ÕPETAJA ROOPI 
HALLIMÄE KIRJAD 
ÕPILASTELE
Koostaja Juta Rundu
Koeru haridus- ja 
kultuuriselts, 2014
96 lk
Iseloomustamaks astro-
noomi ja õpetajat Roopi Hal-
limäed, üks kirjakatke sellest 
raamatust aastast 1949. Kir-
jast Tartu II Keskkooli (praeguse Miina Härma 
Gümnaasiumi) õpilastele: „Midagi huvitavat 
märgates, ka ajal pärast koolitööd (näiteks 
meteoroloogilised optika nähtused, sambad 
päikese kohal) on vaja teha kirjeldus oma 
isiklikku vaatlusvihikusse ning järgmisel päe-
val vastav märkus ka kooli vaatlusraama-
tusse. Mil iganes liigute väljas, olge ergas ja 
tähelepanelik kõige suhtes, mis toimub loo-
duses. Üldine põhimõte: harjutame endas 
kõiges oma töös ja üritusis tõsist, ilma välise 

reklaami taotluseta suhtumist oma töösse. 
Mida iganes saadame korda, tehkem seda 
armastusest oma taotlusile.”

Oma üleskutseid lõpetas õpetaja Halli-
mäe näiteks sõnadega: „Loo, katseta, uuri,” 
mis oli ka tema juhitud Tartu II Keskkooli (siis 
veel tütarlastekooli) füüsika- ja astronoomia-
ringi ja kooliobservatooriumi lipukirjaks. Ta 
võis aga lisada ka „Elagem kõik alati nõnda – 
nii kirglikus, endatus heatahtelisuses kaas-
inimeste vastu, nii sügavas tõe ja õiguse 
taotluses ühiskonnas, nii väsimatus kiindu-
muses inimliku vaimuloomingu kõrguste 
poole – et meie suhetele osutades võidakse 
öelda Puškini imekaunite sõnadega: Kui see 
ei ole armastus – mis see siis on!”

Järvamaalt Koeru kihelkonnast pärit 
Roopi Hallimäe (1908–1969) oli korraga hästi 
nõudlik õpetaja, kes rajas Eesti esimese koo-
liobservatooriumi, ja vaba mõtet hindav 
poeet, kes kirjutas mitu luulekogu. Õpilas-
tele läks oma töösse kirglikult suhtuv, ennast-
unustavalt vaatlusretki ja välilaagreid kor-
raldav Roopi Hallimäe südamesse. Tema 

õpilaste hulgast sirgus rida tead-
lasi, sealhulgas näiteks astronoomid 
Tõnu Tuvikene ja Jaan Einasto. Jaan 
Einasto kirjutab: „1942. aasta jõulu-
deks kinkis isa mulle Roopi Hallimäe 
raamatu „Astronoomilisi vaatlusi”. 
Seda lugedes ja seejärel vaatlusi alus-
tades tärkas huvi astronoomia vastu, 
mis kujunes mu elutööks.”

Franz Reidolf
JAHINDUSE KÄSIRAAMAT
2. trükk 
(koostöös Eesti Jahimeeste Seltsiga)
Vana-Kahuri OÜ
Tallinn, 2014
616 lk
See on raamat, mida pimedal nõuka-ajal 
hoiti nagu talismani ja pärandati põlvest 
põlve. Kui keegi jahimees sai 50aastaseks, 
siis võisid sõbrad teda üllatada, pannes 

rahad kokku ja ostes kuskilt antikvariaadist 
hingehinna eest selle raamatu kingituseks.

Kui keegi selle teose köitekotta viis, et 
seda lasta nahka köita, siis pidi köitja pea-
aegu põlvili vanduma, et ta seda haruldust 
ära ei kaota.

Kas see on tõsi, keegi täpselt ei tea, 
aga ühel oksjonil tosin aastat tagasi olevat 
kaks kütti üksteist üle trumbates nii hoogu 
läinud, et võitja sai selle raamatu „kõigest” 
20 000 krooni eest.

See teos on Eesti jahimeeste piibliks kut-
sutud „Reidolf” ehk Franz Reidolfi „Jahin-
duse käsiraamat”, mille esmatrükk ilmus Rii-
gimaade ja metsade valitsuse 
väljaandel 1938. aastal.

Franz Reidolf (1884–1945) 
oli Harjumaalt pärit Peter-
buri metsainstituudi lõpeta-
nud mees, kes kodusõjas võit-
les bolševike vastu Denikini ja 
Wrangeli armees. Eesti Vaba-
riigis pühendus ta metsandu-
sele ning oli ka jahiseaduse 
(1934) väljatöötajate hulgas.

Nüüd on „Reidolf” kirjandusteadlase ja 
jahindushuvilise Jaanus Vaiksoo toimeta-
tult kõigile kättesaadav.

Miks tutvustab Loodusesõber jahi-
meeste raamatut? Seepärast, et tellise 
paksune Reidolf ei koosne mitte ainult 
püssipaukudest, suitsupilvedest ja laadi-
misraginast, vaid raamatust moodustavad 
suure osa meie metsloomade elu- ja käitu-
mise originaalsed kirjeldused. Näiteks on 
ligi 40 lehekülge pühendatud metsisele, 
keda toona elas Eestis veel „võrdlemisi roh-
kesti” ja kes on „meie metsade ilu ja uhkus”.

Ka peeti jahti sada aastat tagasi pisut 
teisiti. Siis leidus rohkem neid jahimehi, 
kes hiilisid, peibutasid, otsisid, tundsid 
paremini loodust ja suhtlesid rohkem loo-
dusega. Neistki kunstidest võib looduse-
sõber tänapäeval mõndagi kõrva taha 
panna. Kasvõi siis, kui ta päris jahi asemel 
hoopis fotojahti peab.

RAAMATUROTT
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Kõik algas sellest, et ootasin selle 
aasta hilissügist väga ja väga. Nimelt 
jõudis Rosetta nime kandev rakett-
robot lõppude-lõpuks komeedi 
juurde ja asus seda uurima.

Kui te ei tea, siis komeedid on 
sellised taevakehad, mis koosnevad 
enamuses jääst ja tolmust ning väi-
kestest kivitükkidest. Ja kui need 
ümber Päikese lennates korraks kuu-
menevad, tekib neile pikk gaasisaba.

Niisiis, raketi küljes oli uurimis-
jaam, mille ülesandeks oli komeedi 
pinnale laskuda.

Nii juhtuski, et väike vapper 
Philae-nimeline maandur liugles 12. 
novembril ehk kooljakuul madalalt 
üle komeedi pinna, riivas seda kor-
raks, pöörles veel mitmeid kordi 
ja lõpuks jäi robot külili kinni ühte 
kaljuprakku.

Aga see, mis mind kõige rohkem 
huvitas, oli foto komeedist.

Sellel on näha justnagu tükkidest 
kokkurullitud maakihte ja siis veel 
palju väikesi ja suuremaid kamakaid, 
mis üksteise külge kleepunud. Kuid 
kõige tähtsam oli foto keskel asuv sile 
keeleke. Kui tegemist just fotoveaga ei 
ole, siis on seal näha üks sulanud koht!

Hoolikal vaatlusel on näha veel 
mitu sarnast kohta, mis annavad tun-
nistust komeedi ainest ja selle oma-
dustest. Ühesõnaga, kõik oli väga 

huvitav.
Hakkasin mõtlema, kuidas kat-

setada erinevate ainetega nii, et see 
kõik oleks kui külmas maailmaruumi 
üksinduses lendav komeet. Ja katse 
tulemus peab ka hästi maitsema, sest 
jõulud on tulemas! Tegelikult lõh-
navad komeedid lausa hirmsasti ja 
maitsevad ilmselt veel halvemini. 
Nimelt on seal piisavalt ammoniaaki. 
Selle vesilahust nimetatakse nuusk-
piirituseks ja see on üks ülivägahal-
vasti lõhnav aine, mida kasutatakse 
minestanud inimeste äratamiseks!

Meie komeedikook on hea ja 
mõnus, luban seda.

Niisiis, võtame klaaskausi ja kõigepealt 
on vaja väikesi tükikesi ehk terakesi, mis 
moodustavad põhilise osa komeedi ainest 
ehk siis kosmilise tolmu terakesi.
Nendeks sobib hästi: 
•	 Juubeli tordipulber, 400 g.
•	 Siis	on vaja võid 125 g. See aitab tera-

kestel kokku kleepuda ehk siis toimib 
sarnaselt kosmilise jääga. Näpi tordipul-
ber võiga segamini.

•	 Lisame	nüüd	rosinaid 50 grammi, 
need kujutavad endast tihedamaid aine-
osiseid. Veel on vaja  50 grammi mar-
melaadi. Seda ma komeedilt ei leid-
nud, aga kui võib, siis kujutame ette, et 
see on juba kokkusulanud orgaanilise 
aine tükid.  

•	 Nüüd	lisame	purustatud pähkleid 
30 grammi. Need on meie kivid. Siia 
lisame veel sügavkülmutatud rabar-
beritükke umbes 100 grammi.

Edasi läheb asi huvitavaks: võtame tume-
dat šokolaadi ja valget šokolaadi ning 
murrame väikesi tükikesi. Nende ülesanne 
on simuleerida aeglaselt sulavat komee-
diainet või koguni komeedibituumenit?

Et taevakehad viibivad enamuse oma 
ajast ülimadala kosmosekülma tingimus-
tes, siis paneme oma koogi samuti sügav-
külmikusse. 3 tundi –25 kraadi juures teeb 
koogile ainult head. Mõõtmisel selgus, et 
temperatuur alaneb selle aja jooksul koogi 
sisemuses miinus 10 kraadini.

Kosmoses on temperatuur muidugi tun-
duvalt madalam, aga minu külmkapp roh-
kem ei võimaldanud. Võib arvata, et külmu-
nud koogis käituvad aineosakesed sarnaselt 
komeedil olevatega. Kõik tükid on ükstei-
sega nõrgalt seotud, kuid temperatuuri ala-
nedes muutub liitaine kõvaks ja paakub. 
Nüüd võtame koogi külmakapist ning ase-
tame 20 minutiks 200 ºC ahju! Nii lühikese 
aja jooksul ei jõua soojus koogi sisse. Kohe 
pärast ahjust väljavõtmist mõõtsin koogi 
sisetemperatuuriks üksnes 43 ºC. Pealispind 
oli ikka veel teralise struktuuriga, ja oh imet, 
koosnes omavahel liitunud suurematest, 
tumenenud pealispinnaga tükkidest. Nüüd 
tuleks ruttu kaapida tumedat šokolaadi koo-
gile peale ja natuke oodata. Šokolaad sulab 

Lugu sellest, kuidas ma valmistasin ühe koogi ja samal ajal õppisin astronoomiat.

KOMEETI KÜPSETAMA!
AARE BAUMER, MATS KANGURI FOTOD
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Komeet 67P 
ja maandur 
Philae.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



61

Nuputa!

1. Kes on Euroopa konnade hulgas 
suurim rännumees?

2. Millise saare lähedal asub 
Hanikatsi?

3. Mida tähendab termin coiling?

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

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

Porikuu/kooljakuu õiged vastused
1. Pildil on harilikud vesineitsikud paaritumas.

2. Kobras taasasustati Eestisse 1957. aastal.

3. Uljaste kõrge oos tekkis viimase jääaja taandumise aegu 
avarasse jäälõhesse settinud kruusast ja liivast.

PORIKUU LOOSIÕNN NAERATAS 
KRISTIINA VESKIMÄELE.
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Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee

Võitja saab kingikotist valida kas Loodusesõbra CD „Ürgne kaja”, Tal-

ja voolab aeglaselt tükkide vahele. Väikeste 
loigukeste pealispind näeb aga just sel-
line välja nagu fotol komeedi pinnast. Võin 
seega ütelda, et katse õnnestus.  

Tegelikkuses liiguvad komeedid oma 
orbiitidel miljoneid aastaid. Iga kord kao-
tavad need Päikese kuumuses osa oma 
ainest, mis sulab ja seejärel aurub kosmo-
sesse, olles meile nähtav miljonite kilo-
meetrite pikkuse sabana. On väheusutav, et 
komeedil vuliseksid ojad ja jõed, pigem toi-
mub seal aeglane, viskoosne voolamine. 
Kuid paljude sulamiste ja külmumiste kordu-
mine muudab pidevalt selliste taevakehade 
siseehitust ja seda kõike loodame näha järg-
mise aasta jooksul. Põimukuus ehk augustis 
2015 on komeet koos oma tehiskaaslasega 
Päikesele kõige lähemal ja siis alles algab 
tõeliselt huvitav aeg.
Head isu ja loodan, et teie kook õnnes-
tus samuti!

Lugu sellest, kuidas ma valmistasin ühe koogi ja samal ajal õppisin astronoomiat.

KOMEETI KÜPSETAMA!
AARE BAUMER, MATS KANGURI FOTOD
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Porikuus ehk oktoobris jätkus soe 
ja vahetevahel udune ilm. Aeg-ajalt 
oli päikest näha. Sooja oli sageli üle 
10 °C, mõnel päeval koguni üle 15 
°C. Öökülma oli kuu esimeses poo-
les üsna vähe, kuid kuu teisel poo-
lel oli temperatuurirežiim muut-
likum: mõned päevad olid soojad 
ja öökülmadeta, teised aga tugeva 
öökülmaga (kuni –7 °C 19. oktoob-
ril). Kuu lõpu poole olid mõned päe-
vad päris külmad, aga juba 27. pori-
kuul tõusis temperatuur üle 10 °C ja 
järgmisel päeval võis unustada, et 
on hilissügis, vaid meenus pigem soe 
aprillipäev.

KOOLJAKUU KESKEL 
SAABUS EELTALV
Novembris jätkus soe, kuid sombune 
ja sageli udune ilm. Soojaralli lõp-
pes alles kuu keskel, kui Gröönimaalt 
kagusse liikunud antitsükloni mõjul 
ilm selgines ja külmenes. Päev-päe-
valt tekkis üha rohkem udu, mis mat-
tis puud-põõsad härmarüüsse. Maha-
langev härm tekitas isegi illusiooni 
lumesajust.

15.–16. novembril algas eeltalv, 
mida määratletakse nii: eeltalv algab 
koos esimese ajutise lumikatte moodus-
tumisega ja esimeste külmailmadega. 
Ööpäeva keskmine temperatuur langeb 
tavaliselt alla nulli. Algab ebamäärane 
periood, kui soojemad (sula)ilmad ja 
külmad lumised ilmad vahelduvad.

21. novembril tõi lõunatsüklon 
esmalt jäävihma, jäätuvat ehk alla-
jahtunud vihma ja jäälörtsi. See põh-
justas paljudes kohtades jäite ja 
kiilasjää tekkimist, mida suvekummi-
dega sõitnud autojuhid omal nahal 
tunda said. Taoline olukord tekib 
võimsa inversiooni korral, kui maa-
pinna lähedal on miinuskraadid ning 
1–2 km kõrgusel tugevad plusskraa-
did. Kõrgematest kihtidest sadav 
lumi jõuab soojas õhukihis vihmaks 
sulada, aga maapinna lähedal hak-
kab vihm uuesti jäätuma.

Tekkinud lumikate hakkas järgne-
vate soojemate ja uduste päevadega 
tasapisi sulama. Pärast kadripäeva 
külmenes uuesti.

JÜRI KAMENIK

SOE PORIKUU

SELLE AASTA JÕHVIKASAAK JÄI 
NIGELAKS. Kuna kuremarju leiab 
mätastelt pea aasta ringi, siis tasub 
suuremate suladega neid ikka otsima 
minna. Kes otsib, see leiab!

M
A

T
S
 K

A
N

G
U

R

M
A

T
S
 K

A
N

G
U

R
A

IM
A

R
 S

Ä
Ä

R
IT

S

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



63

PORIKUU SOOJADE ILMADE VAHELE MAHTUSID KUU TEISES 
POOLES TUGEVAD ÖÖKÜLMAD. Talvitumispaika teel olnud 
rohukonn leidis eest liiga tugeva jää. Oleks ta vaid teadnud, et 
varsti läheb soojaks tagasi ja selle kiire asjaga on aega veel küll. KOOLJAKUU PAKKUS ÜHA ROHKEM 

UDU, MIS KASVATAS PUUDELE JA 
PÕÕSASTELE HÄRMARÜÜ. Lund oli 

maastikel vähe. Vaade Kaarna järvele.

KOOLJAKUU LÕPUS SADAS MITMEL 
POOL MAHA ESIMENE KORRALIK 
LUMI. Esimesest lumest tehtud 
lumememm Järva-Jaanis Järvamaal.

PORIKUU 
VIIMASEL 
PÄEVAL KÕNDIS 
KÄREVERES 
ORASEPÕLLUL 
HILINE VALGE-
TOONEKURG. 
Soe sügis pakkus 
talle meelepärast 
toitumiskeskkonda 
– eelkõige 
vihmausside näol.

VIHMAUSS 
LUMEL. Sellist 
vaatepilti võis 
tänavusel sügisel 
näha mitmel 
pool Eestis.

LUME TULEKUGA AVANES METSAS JÄLJERAAMAT. Siin on 
seajahti pidav susi korraks kõhuli maas lamanud. Mõõtkava 
jaoks on pildil fotoaparaadi CF-tüüpi mälukaart.
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VAATA KASKE! Selle kase koorel 
oleks justkui hall susi ise.

PIKAD SOOJAD 
vaheldumisi külmaga 
ajavad looduse 
sassi. Esimesel 
advendil pildistatud 
varsakabjad 
Järvamaal.

JÄLLE ÕITSEB! Mõni näsiniin ilutseb pea igal 
aastaajal vähemalt ühe korra kindlasti. Lihtsalt ilu 
pärast. Marju need liiga ergad õitsejad ei taha kanda.
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Aclima Warmwool pesu on 100% meriinovillast. 
Pesu on soe, pehme ning hoiab sooja ka niiske ja 
märjana, sest villakiud sisaldavad 80% õhku. 

Sobib sooja hoidmiseks keskmise ja vahelduva 
aktiivsusega tegevustel nagu näiteks matkamine, 
mäesuusatamine ja ekstreemsport. 

On ideaalne pesu pikkadel ekspeditsioonidel ja 
reisidel, kuna ei hakka ebameeldivalt lõhnama.

Kogu valiku leiad MATKaSPORT 
kauplustes ja www.matkasport.ee

Aclima Warmwool polo
Kõrge kaeluse ja kapuutsiga aluskihi polo 

meestele sügis-talviseks kasutamiseks. 
Saadaval ka naiste mudel.

Aclima Warmwool pikad püksid
Soojad ja kerged meeste pesupüksid 

sügis-talviseks kasutamiseks. 
Saadaval ka naiste mudel.

Aclima Warmwool särk
Soe ja kerge naiste särk sügis-talviseks 

kasutamiseks. Saadaval ka meeste mudel.

Saadaval ka naiste mudel.

Aclima Warmwool pikad püksid

Aclima Warmwool polo

Nõudlikule kasutajale

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



 Oodatud kingitus 
kõigile teadmishimulistele ja loodusesõpradele!

Kodulehelt www.loodusajakiri.ee saad jõulukinkideks tellida 
ajakirja Eesti Loodus, Loodusesõber, Horisont ja Eesti Mets aastatellimusi 

ning erinevaid raamatuid ja CD-sid. Uuel aastal võidab tellija hinnas senisest enam! 
Telli enne 15. detsembrit ja võid võita Saaremaa SPA kinkekaardi 100 € väärtuses.

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



