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Täname kõiki 
loodusesõpru

oiate käes Loodusesõbra 
jõulukuu numbrit, mis ilm-

selt jääb viimaseks. Aastad ei 
ole vennad. Seni on Loodusesõ-
ber ilmunud peaasjalikult riigi 
missioonitundest Keskkonna-
investeeringute Keskuse toel. 
Tulevast aastast majanduslikel 
põhjustel tugi Loodusesõbrale 
kaob, mistõttu MTÜ Loodusaja-

kiri peab meie väljaande sul-
gema. Sellest on kahju meil 
kõigil, hea suhtlemispinna 

kaotavad nii loodusesõpradest lugejad, autorid 
kui ka toimetus. Aga me ei kaota kõike! Nagu 
olete märganud, on Loodusesõber kolme vii-
mase aasta jooksul pühendanud palju lehekülgi 
aasta loomale. Hundi, viigri ja metssea aastal 
oleme andnud suure osa ajakirja pinnast aasta 
looma käsutusse, sest oleme näinud selles pari-
mat võimalust Eesti lugejale vahendada metsa-
uudiseid. Seda tegevust me jätkame, aga uus 
aasta loom mäger kolib internetti, kus avame 
ja hakkame toimetama aasta looma lehte, mis 
saab olema Looduskalender.ee keskkonnas. 
Ajakiri küll lõpetab, aga aasta loom ja toimeta-
jad jätkavad lugejate teenimist veebis.

Täname lugejaid, autoreid ja reklaamiand-
jaid läbi aastate Loodusesõpra toimetamast – 
pideva tagasiside ning nõu ja jõuga olete kõik 
andnud suure panuse toimetuse töösse. Loo-
dusesõber on meie nägu! Järgnevatel lehekül-
gedel sõprade järelehüüdeid lugedes võite ise 
veenduda, mis lahe kamp oleme olnud. Loo-
dame omavahel sidet mitte kaotada ja kohtuda 
ka uuel aastal. Hoidke aasta looma tegemistel 
silm peal!

HELEN ARUSOO 
MATS KANGUR

Kuude nimed Loodusesõbras
 Jaanuar | Südakuu 

 Veebruar | Radokuu

 Märts | Urbekuu

 Aprill | Mahlakuu 

 Mai | Lehekuu

 Juuni | Pärnakuu

 Juuli | Heinakuu

 August | Põimukuu

 September | Sügiskuu

 Oktoober | Porikuu

 November | Kooljakuu

 Detsember | Jõulukuu
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Loodusesõbra 
lugejad heidavad 
tagasipilke
Väike valik muljeid areenilt  
lahkuvast ajakirjast lugejatelt-tellijatelt.

KIRJAD KOGUS KOKKU JUHANI PÜTTSEPP

Kõik 
eksemplarid 
olemas
Mul on vist kõik selle ajakirja 

eksemplarid. Mulle on Looduse-

sõber meeldinud, sest ta on kir-

jutanud lihtsas keeles võrrel-

des Eesti Loodusega, mis mul 

ka käib.
Olen olnud bioloogiahuvi-

line juba koolipoisieast. Aja-

kirjast päris kõike ma ei loe, 

teen valiku. Jalgrattaretked on 

vähem huvitanud, looma- ja 

linnulood loen aga küll läbi.

Andrus Pajur, loomaarst 

Raplamaal

Ainest loodusviktoriinideksJube kurb, et ajakirjad lõpetavad ilmumise. Mulle kui bioloogiaõpe-tajale on Loodusesõbrast olnud abi. Enda jaoks olen sealt leidnud head tuttavat juttu. Kinnitust, et teisedki mõtlevad nii nagu mina.Olen ajakirja soovitanud lugeda oma õpilastele. Eelkõige nendele, kes tahavad minna õppima metsan-dust või bioloogiat – et nende sil-maringi avardada. Ka aineolüm-piaadideks valmistujaile olen seda soovitanud.
Detsembrikuus tuleb meil koo-lis loodusviktoriin, küsimused koos-tame just loodusajakirjade põhjal.Marika Karden-Raud,  

kooliõpetaja Võrust

Vanad kuude nimetused
Olen harv lugeja olnud, aga seda olen küll tähele pan-

nud, et Loodusesõber kasutab vanu kuude nimetusi. 

Enam-vähem samamoodi kui meie võru keeles, Võru 

instituudi ja seltsi väljaannetes.

Mõne vana kuu nimetuse võtab rahvas kergemini 

omaks, mõne raskemini – mis maatööst kaugenenud 

rahvale võõram on.
Kuude nimed Loodusesõbras on: südakuu, radokuu, 

urbekuu, mahlakuu, lehekuu, pärnakuu, heinakuu, 

põimukuu, sügiskuu, porikuu, kooljakuu, jõulukuu.

Ja Võru rahvakalendris on: vahtsõaastakuu, rado-

kuu, urbõkuu, mahlakuu, lehekuu, piimäkuu, hai-

nakuu, põimukuu, süküskuu, rehekuu, märtekuu, 

joulukuu.
Urmas Kalla, Mehikoormast pärit võru keele hoidja



3

Muhe ja kodune,  
veidi isalikul moel 

seletav ajakiri
Ajakiri sai meie pere sõbraks alates esimesest numb-

rist ja kindlasti mitte ainult selle pärast, et 2007. aasta 

veebruaris ilmunud esimese Loodusesõbra numbri (enne oli väljaande nimeks 

Loodus) kaanel oli meie pere kõige noorem loodusehuviline, kes tänaseks on lõpe-

tamas gümnaasiumi ja sihiks seadnud Tartu ülikooli ja LOTE.

Loodusesõber on minu arvates olnud mitmes mõttes sillaks algajale looduse-

huvilisele, olgu see huviline noor või mitte enam nii noor. See on (oli) ajakiri, mis 

lihtsal ja arusaadaval moel õpetab märkama ja mõistma meie ümber toimuvat.

Loodusesõber on olnud ka väljaanne neile, kes tahaksid rohkem looduses lii-

kuda, aga mingil põhjusel ei saa. Ajakiri on andnud rikkaliku pildivaliku abil 

teada, mis parajasti looduses toimub.

Ajakiri on kindlasti töötanud ka teerajana üleminekul natuke keerulisema ja 

teaduslikuma loodusajakirjanduse juurde. Arvan, et ajakiri kasvatas lugejaid nii 

Eesti Loodusele kui ka Horisondile, neile ajakirjadele, mille sisust arusaamine 

nõuab rohkem eelteadmisi.

Usun, et nii mõnigi õpetaja sai ajakirjast tänuväärset lisa õppetöö rikastami-

seks. Asjalikku kajastust leidsid nii elus loodus kui ka eluta loodus.

Eraldi tahan esile tõsta vahvaid ja ülevaatlikke jooniseid, mida olen ka oma 

töös keskkonnahariduse vallas kasutanud.

Mulle meeldis, et selles ajakirjas leidus lugemist paikadest, kuhu ladusa jutu 

saatel sai mõttes kaasa rändama minna ja et need paigad olid eelkõige just sel-

lised, kuhu tõepoolest oligi võimalik ilma suurema pingutuseta ise ka päriselt 

minna. Näiteks tean sõpruskondi, kes on ka ise alustanud „sammudega omas 

Eestis”.
Mul on hea meel, et meie lugemislaual on olnud selline parimas mõttes 

kodune ja muhe, veidi isalikul moel maailmas toimuvat seletav ajakiri. Aitäh!

Piret Eensoo, lugeja Järvamaalt

Kavatsen  
alles hoida
Mul käivad juba aastaid kõik neli ajakirja: Loodusesõber, Eesti Loo-dus, Horisont, Eesti Mets. Ma ei loe kohe, kui need postkasti potsata-vad, aga paari nädala jooksul vaa-tan läbi. Kui keegi minult küsiks, millises ajakirjas üks või teine lugu ilmus, ma ei oskakski kohe vastata. Ma ei vaata alati ka pealkirja, loen sisu.

Köitma ma neid ajakirju vist ei hakka, aga kavatsen 
alles hoida. Kui lap-
sed käivad külas, 
siis vaatavad 
neid ka.
Olav Sarv,  
Valgamaalt 
pärit bioloog

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Eeliseks oli lihtsus
Olen Loodusesõpra (Loodust) lugenud selle 

ilmumise algusest peale. Lugesin ka loodusfo-

toajakirja Lofo, mis kahjuks ilmus väga lühi-

kest aega.
Olen maal Kilingi-Nõmme lähedal sündinud, 

loodushuviline. Loodusesõbrast saanud vaimset 

energiat, millest on pensionipõlves mõnikord vajaka.

Ajakirjas pole mulle meeldinud reklaamid, siis olen 

keeranud kohe lehte. Saan küll aru, et 

need on ajakirja ilmumiseks vajalikud.

Minu meelest muutus Loodusesõber vii-

mastel aastatel pisut teaduslikkuse poole, 

ilmus ka tõsiteaduslikke asju. Ajakirja eeli-

seks oli just see, et selles ilmus lihtsamaid, 

populaarsemaid asju.
Väga head fotod. Netiavarustes hajuvad 

need kuidagi ära. Ajakiri on ikka ajakiri. 

Väga meeldisid matkad läbi Eesti ja olen 

saanud vihjeid heade raamatute kohta.

Kersti Tiigisoon, kultuuritöötaja Märjamaalt

Veemolekul nagu  
Miki Hiire pea
Loodusesõber on olnud ikka minu kirjutuslaual. Olen Loo-dusesõbra sõber seetõttu, et olen suur looduse sõber.Huvi on pakkunud hundilood. Hunt on Eesti esimene Aasta Loom, selle austava tiitli sai ta 2013. aastal. Looduse-sõber kirjutas siis terve aasta jooksul võsavillemitest. Olen minagi huntide kõrgaja laps. Mitmel lapsepõlve suvel pärast sõda oli Helme kandis mul teda võimalus näha. Ühe ajakirja esikaanel oli šaakal (2014/1). Šaakalist on kahju. Ma ei tea, kuidas temaga võideldakse.

Suure huviga olen lugenud isikulugusid. Sellest, kuidas sõjajärgsete aastate visadest lastest said teadlased ja õppe-jõud. Huviäratajaks kõigile ikkagi Eesti loodus.Olen saanud ka targemaks, näiteks tänu Urmas Tar-tese kärbseloole. Leidsin oma korteri köögiaknalt kärbse, uimerdas ja pinises. Rääkisin temaga: jää talveunne. Olin nädala kodust eemal. Tagasi tulles leidsin kärbse ikkagi aknaklaasilt, surnud putukat ümbritses sentimeetrisuu-rune valge uduloor.
Loodusesõbrast (2013/3, lugu pealkirjaga „Mitu kär-best elab toas?”) leidsin selgituse, miks kärbes mu nõuan-net kuulda ei võtnud. Urmas Tartes kirjutab: „Loomade ja eriti putukate evolutsioonis on valgus alati tähendanud läbipääsu.”
Vaatan ka fotosid. Fauna ja floora on jät-nud mind külmaks, aga köidavad pildid 

pilvedest, äikesest, metsast ja jõgedest.
Aare Baumeri köögifüüsika kat-

sed on olnud meeldivalt ootamatud. 
Teen ka endale märkmeid ja ühest 
Aare Baumeri loost on mul üles 
kirjutatud: „Veemolekul on nagu 
Miki Hiire pea, kus kaks kõrva asu-
vad suure pea küljes.”
Linda Lillimägi, pensionär Tartust

Huvitav 
koht ajakirja 
algusosas
Ma ei ole küll olnud ajakirja järjepi-

dev lugeja. Üks asi, mis on meelde jäänud 
– 

Arne Aderi lood ja pildid. Need on seal ajakirja algusosas ikka viimas-

tel aastatel ilmunud. Ei tea kunagi oodata, millest ta juttu teeb, aga alati 

vaatan.
Urmas Sellis, kotkauurija Põlvamaalt

Midagi peaks asemele tulema
Eluaeg olen lugenud Eesti Loodust ja Loodusesõpra. See 
on olnud minu jaoks täiesti loomulik, ilma mingite kaht-
lusteta. Loodusesõbral on olnud Eesti Loodusest erinev 
stiil, täitsa teine stiil.

Tavaliselt loen ajakirja kaanest kaaneni läbi. Loo-
dusesõber on olnud populaarteaduslik, ka ilukirjanduslik 
ja hariv. Pildid on ilusad, meelde on jäänud Ingmar Muu-
sikuse omad.

Köitnud ma neid ajakirju pole. Mu lapselaps on suur 
loodushuviline, viimastel aastatel olen kõik numbrid 
temale edasi andnud.

Kahju, kui ajakiri nüüd ilmumise lõpetab. Midagi 
peaks asemele tulema.
Asta Niinemets, bioloog Tartumaalt

Justkui teine haridus
Kõlab kulunult, aga loen tõesti Looduse-

sõbra läbi kaanest kaaneni põnevusega. 

Algul vaatan kaaneiludusega tõtt, siis 

lehitsen pilte, mis peavadki olema nii 

suured, et ka ajakirjas mõjuda, sõnale 

toeks olla. Siis vaatan üle pealkirjad ja 

autorid – milline vana sõber või uus see-

kord tuttavamaks saab. Pilditabamuste, 

elutööde, uuringute, reisikirjade, elutar-

kuste kaudu.
Nende lugusid lugemast, või Türi loodusõhtu-

tel kuulamast, ei väsi vaim iial. See on olnud just-

kui minu teine haridus, milles olen end täiendamas. 

Lapsepõlvest saati Elva-Peedul Vapramäe metsas 

kolades, nüüd Järvamaa metsades-rabades loodu-

seinimestega ringi käies.

Marika Rajamäe, ajalehetoimetaja Järvamaalt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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UNISTAN inimväärse elamise kest-
misest Inimeste Maal, meie väikeses 
LOODUSKAUNIS RAHVUSRIIGIS – 
armsas Eestis, kus süvenev Roheline 
paigavaim ja hingepuhtuse eetika 
kogu elulaadis oleks ka valitsejate 
juhtivaks moraaliks.

Unistan elukeskkonnast, kus iga 
inimene tunneb end looduse osana 
ja oma kogukonna liikmena, kandes 
selle eest ka täisvastutust. Olen kind-
lalt veendunud, et üks Euroopa vane-
maid klassikalise loodushoiu, loodus-
kaitse ja loodushariduse mitmetahu-
lisi, hästi toimivaid süsteeme koos-
toimes koolivõrgu, keskkonnaühen-
duste ja meediaväljaannetega on 
sündinud just Eestis. Sündinu peab 
jääma kestlikuks ning olema riikli-
kult kindlustatud. Sellise loodushoiu 
ja keskkonnahariduse rahvavalgus-
tusliku süsteemi vajadus inimese ja 
looduse ökoloogilise tasakaalu kind-
lustamisel kasvab maailmas toimu-
vat arvestades piltlikult öeldes iga 
tunniga. Selles kestvate ühispingu-
tustega loodud süsteemis on igal lülil 
oma asendamatu osa täita.

Hästi illustreeritud, kaunilt kujun-
datud mõttetihedatel loodusajakir-
jadel on looduskultuuris kõige enam 
järjepidevust hoidev ja suunav roll. 
Viimasel aastakümnel väga heal tase-
mel välja antav nelja ajakirja seeria 
on ainult koos tervik: Eesti Loodus ja 
Eesti Mets on eeskätt elavale loodusele 
orienteeritud, taimi, loomi, nende 
kooslusi, loodusmaastikke iseloomus-

tavad ja ka looduskasutust käsitlevad 
populaarsed teadusajakirjad, Hori-
sont on teaduses, eriti täppisteadustes 
kõike uudset tutvustav ja paeluvat esi-
letoov populaarteaduslik väljaanne ja 
Loodusesõber – nagu nimetuski väljen-
dab – kõige inimeselähedasem, just 
inimest looduses sihiteadlikult käsit-
lev, sügavamat loodushuvi äratav, 
kõiki vanuserühmi kütkestavalt loo-
dusse kutsuv, teadlikule loodusear-
mastajale, kõige laiemale lugejaskon-
nale suunatud trükis, mis ahvatleb 
korduvalt lehitsema, uuesti lugema, 
looduse ilu imetlema. Loodusloo õpe-
tajaile on Loodusesõber püsivalt uue-
nev õppematerjal. Lastevanematele 
selgitavad lood, kuidas loodusega 
lähemalt sõprust sõlmida, eakaile  on 
need kutse kuhugi kaugemale igapäe-
vasest argielust, avastama seni peidus 
olnud rikkusi. Iga uus Loodusesõbra 
number oskab uue vaatenurgaga ülla-
tada ka kogenud loodusvaatlejat, või-
maldab taas läbi elada avastusrõõmu, 
kutsub korduvalt lehitsema, uuesti 
lugema, võrdlema omakogetuga. Loo-
dusesõbra lood on värsked ka aas-
tate pärast. On oodatud autoreid, kes 
ikka ja jälle oskavad panna imestama, 
oskavad sisendada pühadustunnet 
Loodusse, süvendada schweitzerlikku 
„aukartust Elu ees”.

Arvestades laias maailmas toimu-
vat, kasvab inimese ja looduse öko-
loogilise tasakaalu säilitamisel loo-
dushoiu ja rahvavalgustusliku kesk-
konnahariduse vajadus iga päevaga. 

LOODAN, et suudame juba oma 
laste(laste)le praeguse katastroofi-
eelse plahvatusohtliku, üle taluvuse 
piiri reostatud elukeskkonna asemel 
pärandada südame ja mõtte süvakul-
tuurile rajaneva loodusega harmo-
neeruva vägivallatu maailma, mille 
loomisel ajakirjal Loodusesõber on 
kanda oma kindel selgelt väljakuju-
nenud roll. Unistan sellest, et aja-
kirja Loodusesõber vaimsus jääks 
kestma.

OLEN KINDEL, et meie haritud 
põlisrahva huvides ja tahtel seondu-
vad LOODUSKULTUUR ja VAIMU-
KULTUUR põllul ja metsas, linnas ja 
maal, võimu ja vaimu harmoonias 
selleks,
et Loodu vestaks,
kõik kaunis kestaks,
ühine rõõm liidaks,
sõprust kiidaks
ja igavikku püüdleks hing,
aina avarduks eluring.

Siis hingesoojust kiirgab silm,
üha maheneb mõtteilm,
püüeldes päeval ja ööl
läbi armastuse ja hoole
vaimse valguse poole.

Ja esiisade õilsad püüded
ei kostaks kui appihüüded.
Nii meie kaunis Loodus,
rikas pärandkultuur
säilib ka järeltulijaile
embamatult suur.

UNISTADES  
REIN EINASTO,  

PAEVANA

UNISTAN 
LOODUSESÕPRUSEST

UNISTAN 
LOODUSESÕPRUSEST

UNISTAN 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Vaevalt leiame Eestimaalt kodu, kus poleks 
selle kauni linnuga kohtutud. Olgu see siis 
maal või linnas, metsatalus või korrusmajas. 
Niivõrd liikuv ja uudishimulik on see vaid ligi 
20 grammi kaaluv sulekera, kes teiste tihase-
liikide kõrval on ometi nagu suur vend. Talve-
lindudest on rasvatihane meil kõige arvukam. 
Ornitoloogide hinnangul liigub Eestimaal tal-
vel ringi umbes kolmveerand miljonit rasvati-
hast! Pole siis ime, et neid kõikjale jagub. Kõik, 
kes talvel linde toidavad, võivad kindlad olla, 
et rasvatihane on igal juhul platsis. Tänu ini-
meste lisatoitmisele elab suurem osa rasva-
tihaseid meil ka talve üle. Ilma inimeste abita 
käiks see paljudele üle jõu. 

Toidumajas ei piirdu rasvatihased kau-
geltki ainult rasva nokkimisega. Päevalille-
seemned ja  maapähklid on samuti väga 
minev kaup, samuti mitmesugused kokku-
miksitud toidusegud.

Looduses toitudes sööb aga rasvatihane 
hoopis putukaid. Ja mitte vähe! Linnutead-
lased on välja arvutanud, et üks rasvatihase 
pesakond sööb aastas 60 kuni 70 kg putu-
kaid. Enamust neist putukatest nimetavad ini-
mesed kahjuriteks. Seega on suvel aias pesit-
sevad tihased aiapidajatele suureks abiks. 
Seda enam, et rasvatihased pesitsevad suve-
perioodil kaks korda ja korraga on neil küm-
mekond poega. Päeva jooksul viib tihase-
paar poegadele süüa umbes 1000 korda! 
Aeda pesitsusvõimaluste loomiseks tuleks 
üles panna mõned pesakastid. Neid asustab 
rasvatihane suurima heameelega. Lennuava 
suurus peaks pesakastidel olema umbes 
kolm sentimeetrit, siis ei mahu suuremad lin-
nud sisse ja tihaseperel on turvaline. 

Rasvatihane on esimene lind, kes juha-
tab sisse kevadhooaja. Ilusate ilmadega 
laseb ta juba jaanuaris õunapuu otsas laulu 

lahti. Toidukordade vaheajal. Laulda see lind 
aga mõistab. Rasvatihastel on palju erine-
vaid laule ja muid häälitsusi. Seetõttu on teda 
vahest isegi raske ära tunda laulu järgi. Aga 
kõige tuntum ja sageliesitatavam laulurida on 
„tsitsifüü tsitsifüü...“, mille eestlased on tõlki-
nud ka inimkeelde „sitsikleit sitsikleit...“. Väli-
muse järgi tunneme õnneks rasvatihase alati 
ära. Tema valged põsed ja kollane kõhualune 
on kaugele näha. Üle kollase kõhu jookseb 
must pikitriip. Selle järgi saame isegi rasvati-
hase sugu määrata. Isalinnul on see triip lai ja 
läikiv, emalinnul kitsas ja tuhm. 

Rasvatihane on kindlasti meil üks kau-
nemaid linnuliike. Kuna oleme temaga nii-
võrd harjunud, näeme teda iga päev, siis ei 
oska me ehk enam seda ilu hinnata? Aga 
vaadake seekordset aastalindu värske pil-
guga ja te märkate, et nii see on. Head 
rasvatihaseaastat!

RASVATIHANE - AASTA LIND 2016

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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HARVAD KÜLALISED PÕHJAMAALT
Männileevikesed elavad põhjapoolses taigavööndis. Rändama ajab neid üksnes 
toidunappus, mille tõttu jõuavad nad vahel harva ka meie maile. Juhtub olema 
kesine marjasaak või on rästad ning siidisabad jõudnud süüa tühjaks kõik 
pihlapuud, ei piirdu männileevikeste toidulaud õnneks vaid marjadega. Mul 
õnnestus Tartumaal kohata 39 linnust koosnevat punti, kes olid toimetamas 
pajupõõsastel ning toitusid hoopis pungadest.

REMO SAVISAAR

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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JÕULUKUU JA SÜDAKUU LOODUSES  
AUTOR ARNE ADER

Rege rauta suvel – õpetab rahvatarkus. Orav nõnda pikalt 
oma toimetusi ette ei plaani. Pesa ehitamiseks tarvilikud 
vahendid on ju metsas alati olemas ja vooderdusele saab 
tassida lisa niipea kui tõsisemad talvekülmad lähenevad.

Jääsupist on pistnud pea välja hallhüljes, näidates 
oma avaraid ninasõõrmeid, mis silmadestki suuremad. 
Niivõrd suuremõõdulised õhuavaused aitavad kaasa 
sukelduja hapnikuvarude kiirele taastamisele. Kui 
hallhülge sukeldumised kestavad enamasti 3–6 minutit, 
siis sukeldumiste vaheajad on minutised ja lühemadki. 
Veepinnale jõudes hingab hüljes intensiivselt ja tema 
südame löögisagedus suureneb umbes kolmekordseks. 
Hapnikuladudena talitlevad hülge kopsud, veri ja lihased.

Musträstad lahkuvad sügisrändele pori- ja kooljakuus, 
ent osa neist jäävad meile ka talvituma. Õhema lumekatte 
puhul saadakse Eestimaa talves kenasti hakkama, nokkides 
põõsastelt marju ja siblides salumetsades lume alt välja 
puulehti koos lehekõdus talvituvate putukate ja tigudega. 
Kui lähedusse juhtub jääma mõni lindude toidumaja, 
külastavad musträstad meelsasti sedagi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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„Põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, ...” laulavad 
lapsed. Aga missugune see maja siis on? Eks ikka selline, nagu ühe põdra 
ümbrus parajasti välja näeb – näiteks pajupõõsastest seintega, miljoneist 
lumehelbeist ja härmakristallidest kaunistustega. Kindlat aadressi 
põdra majal ei ole, ent talvel ollakse paiksemad kui suveroheluses.

Metsisekukk seisab männivõras ja korrastab sulgi. Tunde 
kestnud männiokaste söömisest on tema nokk omandanud roheka 
jume. Ja missugused jalad! Sulised nagu metsistel ikka.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kust algab Emajõgi? 
See on kokkuleppe asi ja 
võimalikke vastuseid on 
mitu. Juures oleval pildil 
näeme Väikese Emajõe 
väljavoolu Pühajärve 
edelasopist.

Tiigi kaldal kasvava hundinuia lehed jutustavad 
loo pikast soojast sügisest: siinne leheroheline 

ilmutab end veel jõulukuul. Sama leherida 
kirjatähtedena kokku veerides moodustub 

sõna „iiiix”, mis ei jutusta mitte millestki.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Talve alguse 
valgus Otepääl: 

sinetava 
kaugusega ja 

kulupruuni 
lähedusega.

Elva jõgi: õhtusest 
vaikusest piiratud, 
veepinnal liikuvast 
jääkirmest õrntasaselt 
klirisev. Ees on jõge 
kaanetav talveöö.

Südatalvises 
mererannas püstuvad 
kauni koonusena 
jääkeeled, meenutades 
miniatuurset 
vulkaanikraatrit. Mere 
jäätumise ajal on olnud 
veetase kõrge, hiljem 
on see langenud koos 
jääkaanega. Suurte 
rannakivide ja jää 
kohtumisel on näidanud 
jää erilist paindlikkust.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kivisisaliku kaitse paraneb
Porikuus kinnitas keskkonnaminis-
ter Marko Pomerants kivisisaliku kaitse 
tegevuskava.

Kivisisalik (Lacerta agilis), üks viiest 
Eesti roomajaliigist, elutseb peamiselt lui-
tealadel ja liivikutel ning on siin oma levila 
põhjapiiril. Meil üsna haruldase ja vähe 
uuritud loomakese elupaigavalik on seo-
tud liivase pinnasega, kuna emasloomad 
vajavad taimestumata, päikesele avatud 
liivaalasid: sinna saavad nad muneda ja 
munad seal areneda. Kivisisalik on nimelt 
üks kahest Eesti munejast roomajast. Kui 
nastik muneb oma munad lehekõdusse ja 
kompostihunnikusse, mis neid haub, siis 
kivisisaliku munad sõltuvad otseselt päi-
kese soojusest.

Kaitsekava koostades kaardistati esi-
mest korda süstemaatiliselt kivisisaliku leiu-
kohti ning leiti, et loomakest leidub hajusalt 
Mandri-Eesti liivastel aladel ja Kihnus; mitu 
suuremat asurkonda elutseb karjäärides. 
Kokku on 2012. aasta porikuu seisuga teada 
28 leiukohta, millest 13 jääb kaitstavatele 
aladele. 2013. aastaks oli üle 58% teadaole-
vatest asurkondadest kriitilises või halvas 
seisus. Liigi kaitseks on seni moodustatud 
üks püsielupaik Harjumaal Männikul.

Suurim oht liigile on kaduvad elupai-
gad. Liivaste piirkondade metsastamise ja 
kinnikasvamise tagajärjel kaob liigile sobi-
vate elupaikade mosaiiksus ning hävivad 
munemiseks sobivad alad. Kaitsekava ees-
märk on säilitada senised asurkonnad, 

parandada neis sigimisedukust ja tõsta elu-
paikade kvaliteeti. Selleks suurendatakse 
päikesele avatud metsata elupaigalaikude 
pindala 5–10 hektarini, luuakse asurkondade 
vahele ühenduskoridore ning propageeri-
takse karjääride roomajasõbralikku majan-
damist. Samuti koostatakse infomaterjale, 
tehakse liigiinventuure ja koolitatakse RMK 
ning keskkonnaameti spetsialiste.

Euroopa Liidus on kivisisalik rangelt 
kaitstav liik ja kantud loodusdirektiivi IV 
lisasse, mis kohustab kivisisalikke ning 
nende elupaiku hoidma kõigis liikmesrii-
kides. Eestis kuulub liik praegu II kaitseka-
tegooriasse, kuid võib osutuda vajalikuks 
arvata ta edaspidi I kaitsekategooriasse.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri
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Pärnumaal avati kivimite uurimiskeskus
Porikuus avati Pärnumaal Tallinna Tehnika-
ülikooli Särghaua maateaduste keskuses 
puursüdamike hoidla.

Vastvalminud hoidlas leiavad püsiva 
säilituskoha Eestist, Lätist, Leedust ja Vene-
maalt pärit tugipuursüdamikud ja geoloo-
gilised etalonid. Kokku on Särghaua kesku-
ses tallel üle 22 km maapõue läbilõikeid üle 
400 puuraugust, millele lisanduvad kas-
tidesse ladustatud maavarade, kivimite, 
mineraalide ja setete proovid.

Särghaua kollektsioonihoidlate 
kompleksi haldab TTÜ geoloogiains-
tituut. Instituudi direktori Atko Hein-
salu sõnul on kivimikollektsioonid ja eriti 
puursüdamikud teadlastele hindamatu 

uurimismaterjal, mida peale Eesti geo-
loogide ja tudengite käivad Särghaual 
kasutamas ka välismaa teadlased. „Iga-
aastaselt ilmub Eesti geoloogilistele säi-
likutele tuginedes kümneid teadusartik-
leid ka teaduse tippajakirjades. Näiteks 
eelmisel aastal avaldati ajakirjas Nature 
Elga Mark-Kuriku kaasautorlusega artik-
kel rüükalade olulisest rollist loomade 
evolutsioonis. Teisalt on kivimiproovid 
ning puursüdamikud erinevate riigile olu-
liste maavarade uuringute lahutamatuks 
osaks. Uue taristu rajamisega Särghaual 
on loodud võimalused aastaringseks töö-
tamiseks Eesti puursüdamike arhiiviga 
ning võimekus võtta püsihoiustamiseks 

vastu ka partnerite teadus- või rakendus-
uuringute raames kogutud geoloogilist 
materjali,” rõhutab Atko Heinsalu.

Teadustaristu tegevusi toetab Särg-
haual mullu tegevust alustanud keskkon-
nahariduse õppekeskus koos õppeklasside 
ning majutus- ja olmeruumidega. Kes-
kus on osa Eesti teadustaristu teekaardist 
„Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõr-
gustik (NATARC)”, mille raames ehitatakse 
ülikoolide ja riigiasutuste koostöös välja 
kollektsioonihoidlate võrgustik ning ühised 
infosüsteemid. Puursüdamike hoidla raja-
mine läks maksma ligi 160 000 eurot ning 
selle ehitas AS Pärnu REV.
TTÜ/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Toome jõulupuu  
metsast ise!
Nagu ikka, kutsub RMK 
kõiki jõulude ajal oma 
puule ise metsa järgi 
minema. See on hea 
põhjus ka perega tal-
vel metsas mütata. Kui 
omal metsa pole, võib 
sammud seada riigi-
metsa. Eelmisel aastal 
kasutas seda võima-
lust ligi 9600  
Eesti pere.

Riigimetsa kaardi 
leiab RMK kodule-
helt www.rmk.ee/kuu-
seke või RMK mobiili-
rakendusest. Kaardil 
on näha alad, kuhu 
võib minna kuuske 
otsima.

Jõulupuu tohib 
võtta sealt, kus tal 
pole lootust suureks 
kasvada – elektriliinide alt, kraa-
vipervelt ja vana metsa alt. Kuuske ei tohi 
langetada looduskaitsealalt (need alad on 
kaardil märgitud punasega). Jõulukuuse 
eest saab maksta kas enne metsa mine-
kut või metsas olles, kui oled sobiva kuuse 
välja valinud. Hind sõltub puu pikkusest, 
tavaliselt tuuakse koju 1–2meetrine kuusk, 
mis maksab 8 eurot.

Selleks, et vana armsat kuusetoomise 
kommet veelgi enam tutvustada, andis 

RMK välja lasteraamatu „Lumise metsa 
rõõm ehk kuidas Sass ja Laura kuuske too-
mas käisid”. Raamatu kirjutas Loone Ots, 
illustreeris Hiis Lessing ning ongi juba 
müügil ka raamatupoodides. Raamatu 
lõpuosas on toodud ka õpetusi jõuluehete 
tegemiseks (paberist linnuke, kuusekäbist 
ehe, tammetõrutitt Kreeka pähklist hällis). 
Videod nende kohta tulevad ka  
www.rmk.ee/kuuseke veebilehele. RMK

KUHU MINNA

„JÄÄDAVALT KADUNUD”.
Tartu botaanikaaia näitusel näeb taimi, 
kes on loodusest juba kadunud ning kel-
lest on jäänud vaid kaunis mälestus. Väl-
japanek põhineb fotomaterjalil ja jääb 
avatuks 13. jõulukuuni.

„METSANOTSU – 
TÕELINE SIGA”.
Aasta looma teemaline näitus ja fotoväl-
japanek Eesti Loodusmuuseumis on ava-
tud 21. radokuuni 2016.

„JÕULUD KÜLAS, 
JÕULUD VÕÕRSIL”.
18.–20. jõulukuuni saab Eesti Vabaõhu-
muuseumis uudistada jõuluküla, 26.12 
kuni 13.01 pühadetoimetusi taludes.

„LOODUSEGA SÕBRAKS”.
Tartu Loodusmajas on lastel võimalik tal-
visel koolivaheajal osaleda loodusteema-
listes õpitubades.

ÖÖKULLIAKADEEMIA.
Neljapäeviti algusega kl 18 esinevad 
Eesti Loodusmuuseumis oma ala asja-
tundjad – loodusemehed. Iganädalane 
sündmuste sari meelitab kuulajaid-vaa-
tajaid kohale juba kolmandat hooaega ja 
huvilistest ei paista puudust tulevat.

TÄHTEDE POOLE.
16.–18. jõulukuuni toimuvad Pernova 
planetaariumis teema- ja vaatlusõhtud 
tähistaevahuvilistele.

TALVISED ÕITSEJAD.
Tallinna botaanikaaed ootab külla taime-
huvilisi. Kes õitsevad botaanikaaia kas-
vuhoonetes jõulukuul ja südakuul lisaks 
aaloele, jasmiinile ja rododendronile?
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„Tallinn taotleb 
teatavasti 2018. 
aastaks Euroopa 
rohelise pealinna 
tiitlit. See on meie 
konkreetne panus 
tiitli saamiseks.”
Linnaosavanema  
Marek Jürgensoni 
kommentaar püsijõulukuuse 
istutamisest Haaberstisse. 
20.11.2015, Postimees

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Läänemere-sõbraliku 
põllumajandustootja tiitel läks Soome
Abielupaarile Markus ja Minna Sakki-Eerola 
anti sügisel Saksamaal Stralsundis toimu-
nud auhinnatseremoonial üle Läänemere-
sõbraliku põllumajandustootja 2015. aasta 
rahvusvahelise konkursi võitja tiitel.

Maailma looduse fond (WWF) algatas 
selle võistluse 2009. aastal, et tunnustada 
talunikke, kes aktiivselt püüavad vähen-
dada põllumajandusreostust. Läänemeri 
on endiselt üks ohustatumaid meresid 
maailmas, kus suurim probleem on eutro-
feerumine. Viimast põhjustab põlluma-
jandusest merre jõudev liigne väetis ehk 
toitained.

Soome talunikele tõid sel aastal võidu 
nende täpsed ja uuenduslikud meeto-
did, mis tagavad nende mahetalus Kneh-
tiläs parima mullastruktuuri ja toitainete 
piisava sidumise. Alates 1990. aastast on 
Eerolad oma maal, 340 hektaril praktiseeri-
nud eeskujulikke põlluharimisviise. Nad on 
alati olnud huvitatud Läänemerd hoidvast 
põllumajandusest ning arvestanud põllu-
harimisel mullastruktuuriga ammu enne 
seda, kui 2010. aastal mindi üle mahetoot-
misele. Nad kasvatavad mitut liiki teravilja 
ning hooldavad rohumaid ja puhverriba-
sid, mis seovad toitaineid ja vähendavad 
erosiooni. Knehtilä talus tuginetakse kõigis 

tegevustes teadusele. See tagab nii parima 
toodangu kui ka majanduslikult parema 
seisu.

Eestis korraldab võistlust Eestimaa loo-
duse fond (ELF). Tavapäraselt esindab Ees-
tit konkursil riigisisese võistluse võitja, 
tänavu Konju mõisa mahetalu, mis peami-
selt toodab ja turustab mitmesuguseid kit-
sepiimatooteid. Varem on Eestist konkursil 
käinud Mätiku talu Pärnumaalt, osaühing 
Viraito Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartu-
maalt ja perekond Tobreluts Põlvamaalt. 
2013. aastal valiti Eestit esindanud Juhan 
Särgava (osaühing Saidafarm) ka rahvus-
vahelise konkursi võitjaks.
ELF/Loodusajakiri

Porikuu lõpus sai Tartu linna kergliiklus-
teede võrk juurde 3, 8 kilomeetrit teid Turu, 
Hipodroomi ja Kreutzwaldi tänaval. Euro-
rahade toel on terve aasta edukalt selliseid 
teid ehitatud.

Kreutzwaldi tänava kergliiklustee lõi 
mugavamad liiklemisvõimalused maa-
ülikooli linnaku ja kesklinna vahel. Hipo-
droomi tänaval valminud teega on pan-
dud alus Ihaste linnaosa turvalisemate 

liiklusühenduste loomiseks. Turu tänava 
äärde Teguri ja Ringtee tänavate vahelisele 
lõigule ehitatud 3,5 meetri laiune ja 1,65 kilo-
meetri pikkune sõiduteest eraldatud asfalt-
kattega rattatee ühendab linna kergliiklus-
teede võrgustikku Karlova, Ropka ja Ihaste 
linnaosad. Ihaste linnaosaga tekkis ühendus 
uue Ihaste silla kaudu.

Ka tuleval aastal on kavas jätkata 
kergliiklusteede ehitamist. Näiteks saab 

raudteejaama esine väljak ühenduse Riia, 
Kuperjanovi ja Näituse tänavaga, kavas on 
ka teed kesklinnast Aruküla teele, Baeri, Näi-
tuse ja Ilmatsalu tänavate äärne, kesklinnast 
Mõisavahe tänavasse suunduv ning Roosi 
tänava kergliiklustee. Koostöös maantee-
ametiga on plaanis ehitada ühe kilomeetri 
pikkune kergliiklustee Kreutzwaldi tänava 
äärde Carolina bussipeatusest kuni Vorbuse 
ristini. Tartu linnavalitsus / Loodusajakiri

Tartu sai juurde veel 
ligi neli kilomeetrit 
kergliiklusteid

Metssiga Tallinnas
Tänavu talvel tuli Riiast uudis, et Läti pea-
linnas jooksevad metssead öösiti mööda 
trammiteed ehk sigu elab linnapiires nii 
palju, et kipuvad tänavatelegi. Looduse-
sõber lisas tookord uudisele, et ka Tallin-
nas elavad metssead. Toimetus märkas 
Paljassaares ringi konnates nii sea jälgi 
kui sigu endid. Tollal oli see uudis üllatu-
seks paljudele, nüüd sügiseks on seal sigu 
tuvastatud lausa niipalju, et koht vajab 
eraldi jahiretke poolsaare populatsiooni 
vähendamiseks. Kooljakuus kütitigi Pal-
jassaares 21 siga, jahimeeste sõnul jäi 
poolsaarele 10 siga ka alles. Kuna mets-
sea iive on reeglina kõrge, kasvab Paljas-
saare metsanotsude arv taas. Väike kont-
rollitud arvuga kari võiks ju pealinnal 
olla, lapsed saaksid käia seajälgi uudista-
mas. Kohalikud elanikud peaksid lihtsalt 
oma aedu tuhnivate sigade eest paremini 
kaitsma. Loodusajakiri

1
VALGE-TOONEKURE PESA 

SOOMES AASTAL 2015

Markus ja Minna Sakki-Eerola.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Filmimehed tegid salvestusi haide 
toitumisharjumustest
Ameerikas tegutsev merekaitsefond Kha-
led bin Sultan Living Oceans Foundation 
(KSLOF) korraldas ekspeditsiooni Prant-
suse Polüneesia haidest kubisevatesse 
vetesse, kaasas professionaalsed, kon-
kurssidel auhindu võitnud loodusefilmi-
jad. Retke tulemusena sai väljaandes Coral 
Reefs avaldada esimese põhjaliku ülevaate 
korallri�idel toituvate hallhaide röövlus-
kommetest vabas looduses.

Esialgu oli kavas teha salvestusi suurte 
kiviahvenlaste Dermatolepis inermis kude-
misest. Kord aastas koguneb üle 10 000 
seda liiki kala kitsale alale sigima, meelita-
des kohale sadu haisid, kes saavad kaits-
vatest elupaikadest soojätkamiskires välja 
tulnud saaki hõlpsasti jahtida. Filmirühm 
tegi salvestusi nii kudemisajal kui ka kolm 
nädalat hiljem ja tulemuseks on kena üle-
vaade, milliseid kalu haid kütivad ja kui 
edukad jahimehed nad on.

Ilmnes näiteks, et hallhaid kasuta-
vad saagist olenevalt täiesti erinevaid 

jahivõtteid. Väheldasi ja nobedaid parve-
kalu jahtides liigutakse pigem aeglaselt 
või püsitakse lausa paigal, kopsakale saa-
gile, nagu kõnealused kiviahvenlased, kes 

võivad kasvada ligi meetri pikkuseks ja 
kaaluda üle kümne kilo, sööstetakse kallale 
kiiresti ja raevukalt. Kui siiani on enamasti 
arvatud, et haid ei küti suuri röövkalu, siis 
nüüd nähti, et haid ei pööra võimaliku 
saagi positsioonile toitumisahelas mingit 
tähelepanu, vaid kütivad peaaegu erandi-
tult antud hetkel arvukaimat liiki. Üllatav 
oli teada saada, et haid pole jahil kuigi edu-
kad: kätte saadakse üksnes 5–8 protsenti 
rünnatavatest kaladest. Pealegi tuleb oma 
saaki sageli kaitsta liigikaaslaste eest, nii et 
tihti rebivad mitu haid suurema saagi tük-
kideks. Varem polnud nähtud haisid toitu-
mas sel moel, et tõugatakse võimalik saak 
esmalt korallrifilt vabamasse vette.

KSLOFi tegevjuhi Philip Renaudi sõnul 
on korallri�ide tõhusamaks kaitseks vaja 
tunda haide rolli sealses ökosüsteemis. 
Nüüd on selge, et haid võivad küttimisega 
tasakaalustada liiga isendirohkete liikide 
hulka.
KSLOF/Loodusajakiri

Merelindude andmebaas teavitab 
imepärastest rännuteedest
Kaplinnas peetud merelindude maailma-
konverentsil anti teada, et üleilmne mere-
lindude jälgimise andmebaasi sissekan-
nete arv ulatub viie miljonini.

Andmebaas, mille esialgne nimi on 
„Jälgides ookeanirändureid”, asutati 
2003. aastal, kui esimest korda koon-
dati andmed 16 albatrossi- ja tormilinnu-
liigi kohta. Nüüd on selles nimistus üle 
viie korra rohkem liike albatrossidest 
pingviinideni.

Merelinnud on teadagi erakordsed 
rändurid. Ammu on teada, et randtiir on 
loomariigi tõeline rekordimees rände alal, 
migreerudes igal aastal Arktikast Antark-
tikasse ja tagasi ning läbides üle 80 000 
kilomeetri. Mõni liik võib olla aastaid 
kolooniasse naasmata lennus, näiteks 
rändalbatross koguni kuus aastat.

Andmebaasi rekordisend on üks 
atlandi rändalbatross, keda jälgiti 21. jõu-
lukuust 2013 kuni tänavu 7. südakuuni. 
Selle aja jooksul rändas ta 186 684 kilo-
meetrit ehk igal päeval keskmiselt ligi 
500 kilomeetrit. Viie liigi kohta on and-
meid kogutud vähemalt 20 aasta jook-
sul. Neli kõige põhjalikumalt jälgitud liiki 
on atlantise tormilind, portugali tormilind, 

suula ja mustkulm-albatross. Üle poole 
andmetest käsitleb ohustatuse eri kate-
gooriatesse kuuluvaid liike; need andmed 
on väga tähtsad, et linnukaitsemeetmeid 
tõhustada.

Nii on andmebaas aidanud paremini 
mõista merelindude ökoloogiat, kuid ka 
kindlaks teha neile liikidele kõige oluli-
semad piirkonnad. BirdLife on selle põh-
jal asutanud kaitstud merealad näiteks 
mõnedel Portugali, Hispaania ja Uus-Mere-
maa vetel, kus on eriti suur oht, et linnud 
võivad sattuda kalapüünistesse. Kõik põhi-
lised tuunikalapüügiga tegelevad orga-
nisatsioonid on nõustunud andmebaasi 
põhjal välja töötatud meetmekavaga. Näi-
teks Lõuna-Aafrikas on suudetud mere-
lindude traalidesse sattumist vähendada 
lausa 95%. BirdLife’is kaaspüüki vältivate 
meetmete töörühma juhtiv Cleo Small kin-
nitab, et andmebaasita olnuks võimatu 
sellist edu saavutada: „Merelindude jäl-
gimise andmebaas on tõeline nurgakivi 
neile meetmetele, mis on aidanud kaas-
püügitragöödiat pidurdada.”

Andmebaasi näeb võrgupaigast 
www.seabirdtracking.org.
BirdLife/Loodusajakiri

Arktilised haned 
tulevad üha varem 
pesitsusaladele
USA geoloogiaameti 
(USGS) algatatud ja 
ajakirja Journal of 
Avian Biology veebi-
väljaandes avalda-
tud uuring kinnitab, 
et lauk- ja lumi-
haned ning teised 
rändliigid, mis pesit-
sevad Põhja-Alaskas 
Colville’i jõe deltas, saabu-
vad pesitsusaladele üha varem 
ja varem.

Sel moel kohanevad linnud soojene-
vate oludega Arktikas. Viiekümne aasta 
jooksul on 16 uuritud liigi saabumisaeg 
püsivalt varasemaks muutunud, praegu-
seks kokku keskmiselt kuue päeva võrra 
ehk 0,12 päeva aastas. Kõige suuremad on 
muutused suur-laukhane ja väike-lume-
hane puhul: vastavalt 0,19 ja 0,18 päeva.

Tasub mainida, et suuresti on tegemist 
nn rahvateaduse projektiga: suur hulk and-
meid on pärit Colville’i deltas talu pidavalt 
Jim Helmericksilt ja tema perekonnalt.
Arctic Newswire / Loodusajakiri
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iiekuva võist-
luse võidufo-

tol näeme Tamme-
Lauri tamme, mis 
loodusfotograa-
fide meelisobjektina 
ei väsi aasta-aas-
talt vaatajaid üllata-
mast. „Võidu- 
pilt eristub oma 
dramaatilisusega 

ja meeldib väga,” 
kinnitas peaau-
hinna üleandja, 

Wiedemanni tõl-
kebüroo direktor Liina Teder. „Kuval 
seisavad vana tamm ja Linnutee just-
kui kaks suurt vaikivat teineteise 
poole pöördunud üksiklast, jutusta-
des lugu. Tamm on uhke puu ja tema 
juured on maas, latv küünitub tal 
aga ikkagi kosmiliste avaruste ja val-
guse poole.” Ka hindamiskogu esi-
mees Arne Ader kiitis foto erilisust, 
kuna pilt paneb mõnusalt mõtisk-
lema meie üürikese elu üle siin taeva 
all –  kui tamm sirgus Urvastes juba 
Jüriöö ülestõusu ajal ehk kümneid 
inimpõlvi tagasi, siis Linnutee eksis-
teeris ka 13 miljardi aasta eest.

Võidupilt ei sündinud juhuslikult: 
„Ootasin võimalust pildistada tamme 
õige nurga alt koos Linnuteega. Mitu 
korda käisin kohapeal võimalust otsi-
mas, kuni põimukuus see lõpuks 

õnnestus – oli piisavalt pime öö ja 
taevas selge,” kirjeldab fotojahti või-
dumees, ööpildistamisega tegelev 
Martin Mark.

Peavõiduna üle antud 1000 eurot 
tuli Martinile Wiedemanni tõlkebü-
roolt: „Wiedemannil on hea meel 
toetada looduslike pühapaikade 
tundmaõppimist, avastamisrõõmu ja 
kunstilist eneseväljendust,” põhjen-
dab Liina Teder. „Hiis on koht, kus 
kokku tullakse. Samamoodi on eest-
lase jaoks emakeel see koht, kuhu 
kokku tullakse. Nüüdismaailm on 
kiire ja suhtlus varasemast palju rah-
vusvahelisem. Kuid ainult emakeeles 
rääkides suudame mõista sõnade tõe-
list tähendust. Ja läbi keele elab ka 
hiis edasi.”

Peaauhinnale lisaks tunnustati  
pilte 15 kategoorias ja 4 eri- 
auhinnaga.

Võistlusel osalesid Rootsi, Soome, 
Austraalia, Indoneesia, Islandi, Fili-
piinide, Keenia, Mehhiko, Peruu, Tii-
beti ja Venemaa pühapaikadest teh-
tud pildid. Hõimurahvastest olid 
esindatud saami, soome, ersa, handi, 
neenetsi, ingeri, karjala, komi, mari, 
merja, nganassaani, udmurdi, vepsa 
ja seto pühapaigad. Eestist saadeti 
kuvasid 14 maakonna ja 55 valla 
pühapaikadest. Võistluse noorimal 
osavõtjal oli vanust 11 ja vanimal 70 
aastat. Võistlus toimus 8. aastat.

REIN MARAN: „ME EI MÕISTA, 
KUIDAS MEIL ON VEDANUD!”
Rein Maran, Hiie väe sündmusel 
kõnelesite, et soome-ugri sugulas-
rahvaste juures olete oma eluajal 
pea kõikide juures käinud ja mit-
meid sealseid looduslikke püha-
paiku külastanud, aga oma hii-
teni jõudsite alles nelja aasta eest. 
Ometi teavad kõik Marana filmide 
austajad, et olete alati kohelnud 
looduse teemasid pühalikkuseni 
ulatuva aukartusega.
Erinevate soome-ugri hõimude juurde 
viis mind osalemine Lennart Meri fil-
mireisidel, mille eesmärgiks oli avas-
tada meie hõimude ühiseid juuri ning 
neid filmivahenditega laiemale vaata-
jaskonnale avada. Seejuures nägime 
ja võrdlesime mitmel pool ka iidseid 
kultuspaiku ja kombeid.

Varasemas nooruses olin ka 
mõneti ajaloohuviline. Hämmastasid 
rahvaste lood, kelle üle kõrgus hulk 
vägevaid jumalaid, samas oli aga teisi 
rahvaid, kes piirdusid ainult mõne 
või üheainsa jumalaga. Tekkisid küsi-
mused, miks inimkultuurid, leidnud 
omale erinevad jumalad, hävitavad 
nende nimel oma liigikaaslasi, kes 
mingit teist jumalat tunnistavad. Hil-
jem näitas aeg, et ka ilma jumalata 
saavad inimesed oma liigikaaslaste 
hävitamisega hakkama. Ei olegi elus-
olevuste hulgas teist liiki, kes oma lii-

Tänavusel Hiie väe sündmusel nimetati 
hiie sõbraks vanameister Rein Maran, 
kes kolme filmiga „Hiite lummus”, 
„Looduslikud pühapaigad Eestis” (mõlemad 
2013) ja „Suvisted Tammealusel” (2015) 
on teinud Eesti hiite kaitsmiseks rohkem 
kui esmapilgul paistab. Sündmusel 
tunnustati ka parimaid hiiekuvasid koos 
võidufotoga Tamme-Lauri tammest.

Hiie väel võidutsesid Rein 
Maran ja Tamme-Lauri tamm
HELEN ARUSOO

Tänavuse hiie sõbra nime pälvinud Rein Maranale 
seoti ümber vöö ja ulatati kirves – osava kätetöö 
sümbol.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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gikaaslasi säärasel hulgal ise hävita-
nud oleks. Samas on inimesel püha-
duse, harduse, armastuse ja halastuse 
tunne ilmselt suurem kui ühelgi teisel 
olevusel. Varasematele küsimustele 
lisas elu järjest uusi. Mõnele küsimu-
sele olen elu jooksul leidnud vastuse, 
mõni piinab tänase päevani.

Lähem kokkupuude loodusega 
loodusfilmide tegijana viis mind 
mõistma elu kui suurimat imet. Imet, 
mida tunnetades võib tajuda austust, 
pühadust ja hardust.

Ja miks ei jõudnud Te Eesti loodus-
like pühapaikade teemani varem?
Liikudes loodusfilmijana mööda Ees-
timaad, hämmastas mind niisuguste 
väljendite nagu „hiis” ja „püha” sage-
dus koha- ja paiganimedes. (Hiiemets, 
Hiiepaik, Hiieküla, Hiiepõld, Hiiekivi, 
Hiiemägi, isegi ees- ja perekonnani-
mena Hiie või siis Pühajärv, -jõgi, -alli-
kas, -kivi jne). Sellele nähtusele sele-
tust otsides jõudsin viimaks Eesti tra-
ditsioonilise loodusliku pühapaiga kui 
vanima looduskaitseala mõistmiseni. 
Tabudega kaitstud pühad paigad eksis-
teerisid ammu enne seda, kui meie aeg 
looduskaitse vajadust üldse tunnetama 
hakkas. Siit oli tee filmini looduslikest 
pühapaikadest üsna loomulik.

Olete nelja aastaga teinud lausa 
kolm filmi hiitest.
Esimene film „Hiite lummus” kan-
dis endas ülesannet anda loomeväl-
jenduslike vahenditega kokkuvõtlik 
ülevaade looduslikest pühapaikadest 
Eestimaal tänasel päeval. Mõnest 
pühapaigast on järgi vaid kohalike 
mälestus, mõni on sattunud turuma-
janduse teenistusse, mõni on kasutu-
ses spordi- ja ajaviitepaigana, mõni 
säilinud puutumatuna oma loodus-
likus ilus, mõne juurde viib veel 
tänapäevalgi salajane hingetoimin-
gute tee … Kuna progressi rajal edasi 
tormlevas ajas on küllalt suurel osal 
inimestest ettekujutus looduslikust 
pühapaigast üsna ähmastunud (nagu 
minulgi omal ajal), oli selle filmi kõr-
vale vaja teabefilmi, mis selgitaks 
vaatajale loodusliku pühapaiga ole-
must. Pidasin õigeks, et selle avavad 
inimesed, kes igaüks erinevast vaa-
tenurgast looduslike pühapaikadega 
tegelevad. Nii muutus film „Loodus-
likud pühapaigad Eestis” dokumen-
diks, mis näitab meie järglastele, kui-
das mõistsime ja väärtustasime loo-

duslikke pühapaiku 21. sajandi  teise 
aastakümne alguses. Muide, DVD-
pakendis on need kaks filmi koos.

Kolmas film „Suvisted Tammealu-
sel” avab vaatajale ühe olemasoleva 
võimaluse iidse traditsiooni jätka-
miseks kaasajal.

Milline arusaam kaasnes selle 
suure tööga?
Me isegi vist praegu ei mõista, kui-
das meil, eestimaalastel, on veda-
nud. Meil on veel küllaldaselt säili-
nud enam-vähem puutumatuid metsi, 
rabasid, rannalagedaid, rikkalikult 
muistseid looduskultuuri mälestus-
märke looduslike pühapaikade näol. 
See kõik on kiire hävima kaasaaegses 
turumajanduslikus keskkonnas, kus 

ümbritsev loodus kipub tihti olema 
vaid hüvede ammutamise ressurss, 
kui me ei oska seda väärtustada ja 
hoida kui elukeskkonda, mille osake-
sed meie ise ka oleme.

Loodan, et midagi sellest sõnu-
mist jõudis ka vaatajani.

Mis tähendus on teie jaoks auhin-
nal – kirvel?
Kirves kui riistas peitub mitmeid 
kasutusvõimalusi. Sellega võib luua ja 
ehitada, aga võib ka hävitada, tappa. 
Inimese kätte usaldatakse tavaliselt 
kirves eeldusega, et ta oskab seda 
õigesti kasutada. Arvan, et ka minu 
kätte ulatati see iidne metsamehe töö-
riist usaldusega, mis kohustab. Kir-
vest tuleb õigesti kasutada.

Väga vana ja veel vanem. Võidufoto: Martin Mark.

Suurim konkurent võidufotole oli pilt 
Lehmja tammikust, mis pälvis žüriilt hiljem 
kategooria „Hiis” parima kuva tunnustuse. 
Autor: Urve Hermann

Num To järv. Hantide ja 
metsaneenetsite pühim paik. 
Hõimurahvaste eriauhind anti 
Olga Tsitsirkole.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Aasta jooksul Loodusesõbrale saade-
tud metssealugudest oli vahva lugeda, 
et sea jälgi ja tegemisi osatakse metsa 
vahel märgata küll. Eriti hästi näeme 
seda fotokonkursi töödest, mis sisalda-
sid pilti koos kirjeldava looga: fotograa-
fid leidsid metsast üles seapesad, not-
sude sulavee alla jäänud jäljeread ja toitumis-
platsid. Meie fotode ja lugude mitmekesisust imet-
leti ka Lätis – valisime ju koos lätlastega 2015. aasta 
loomaks metssea ning kahasse korraldasime ka foto-
võistluse. Et võistluse eesmärgiks oli koguda võima-
likult erinevaid pilte sigade tegemistest, mitte port-
reesid, ei kuulutanud me välja ka võidupilti. Saime 
hulga pilte tegevusjälgedest ja rajakaameratelt nagu 
lootsimegi: konkursile laekunud 148 tööd jäävad 
dokumenteerima searohket 2015. aastast, mil katk 
polnud veel kõikjal metsi laastanud. Kas sead kao-
vad lähiajal Eestist või jäävad meie metsadesse 
püsima, seda ei tea esialgu keegi.

Parimate metssea lugude auhinnapreemiaid 
jagus kahele autorile: Andres Millerile ning Vahur 
Sepale. Kümne auhin-
naga pärjati sil-
mapaistvaid foto-
sid, nende imet-
lemiseks keerake 
palun lehte!

Aasta looma 
fotonäitus koos 
Eesti Loodus-
muuseumi hariva 
metsseanäitusega 
jääb avatuks 21. 
radokuuni 2016.

Aasta looma 
tassi ehib meie 
kunstniku Leo 
Lätti joonistus.

METSANOTSU – 
TÕELINE SIGA!
AASTA LOOMA 2015 PILDID JA LOOD

Loodus-
muuseumi 

näitusel saab 
pugeda ka 
seapessa!

Näitus ka Lätis. Kooljakuu alguses avati päevase vahega Eesti– 

Läti aasta looma ühise fotokonkursi „Metsanotsu – tõeline siga” 

näitus 29 pildiga nii Riia kui ka Tallinna loodusmuuseumis. 

Metssiga kõlab läti keeles vägagi sarnaselt, ’meža cūka’ ja 

sarnaselt meile on ta ka Lätis katkuaja mureloom. Lätis elab 

metssigu pea poole rohkem kui Eestis.
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Keskkonnaga seotud asutuses helises telefon ja torust kostus pahane naisterahva hääl: „Tulge ja viige oma sead siit minema! Nad on kõik mu lillesibulad majaesiselt peenralt üles tuhninud ja ära söönud.” Kahjuks ei osatud prouat muud moodi aidata, kui soovitati jahimeeste poole pöörduda ning anti selleks mõne jahi-mehe telefoninumber.

Kord Väinamerel Heinlaiust ida pool lappaja-paadiga rahuli-

kult lõuna poole sõites ja kaugemal ida pool ankrul seisvat, tollal 

uut parvlaeva „Ofelia” imetledes, märkasime järsku midagi ime-

likku paadi kõrval vees ujumas. Hämmastuses turgatas mulle 

sekundi murdosa jooksul esmalt pähe küsimus, miks see hüljes 

niimoodi imelikult selili ujub, loivad vee peal. Seejärel, et on see 

nüüd siis viiger või alles noor ja väike hallhüljes. Aga kuidas ta nii-

moodi selili olles nii kiiresti ikkagi ujub, sest olendi kiirus oli pea 

sama suur kui meie paadil, ehk siis 7 sõlme? Alles seejärel tai-

pasin, et need polegi loivad, mis veest välja paistavad, vaid kõr-

vad, ja see olend pole hüljes, vaid metssiga. Vaeseke ujus ilmselt 

mandrilt (või „Ofelia” pardalt :-)  ) Heinlaiule. Kahjuks tõkestasime 

kogemata rännumehest metssea tee ja ta pööras otsa ringi, võt-

tes suuna „Ofelia” poole. Loodan, et see agar ujuja ikka kuskil kui-

vale maale jõudis ja kohtumine meie paadiga talle saatuslikuks ei 

saanud.

Kõige lähemalt olen metsseapere näinud 

Lääne-Saaremaal Vilsandi rahvuspargi Saa-

remaa-poolsel mererannal. Nägin ranna-

niidu merepoolses servas hõredas roosti-

kus paari metssiga. Kuna tuul oli merelt ja 

mina seatempude pärast rannaniidu käpa-

liste kallal sigade peale pahane, otsusta-

sin neid lähemalt kaeda ja nad kaitsealu-

selt rannaniidult vähemalt mõneks ajaks 

minema peletada. Olin sigadele, kes osu-

tusid kesikuteks, vaikselt juba üsna ligi, 

umbes 10 meetri kaugusele jõudnud, kui 

nad mind märkasid ja ehmunud hädakisa 

tehes plagama panid. Nüüd oli aga minu 

kord ehmuda, sest nägin roo ja maltsa 

seest ka paari suurt emist, tosinat kesi-

kut ja lugematut arvu pisikesi triibulisi põr-

said üles kerkimas ja liikuma hakkamas. 

Jooksma hakata ma ei suutnud, tardu-

sin üksnes paigale. Õnneks ei liikunud see 

laviin minu poole, vaid eemale. Kui sead sil-

mist kadusid, sain tardumusest jagu ning 

vaprat nägu tehes lahkusin rannaniidult, 

tagasi auto ja seal juba ootavate kolleegide 

juurde.

Kõige ligemal olen metsseale ilmselt olnud kord Sar-
vel, ühe maaüksuse arvatavat piirivisiiri otsides. Läbi 
kadakatihniku trügides hakkasid otse mu jalge ees 
ja lausa all kadakad äkki liikuma ja kostus ehmunud 
seakisa, mis kiiresti kaugenes. Ega ma ka kehvem pol-
nud, seast veel tugevama röögatusega tegin ilusa ja 
pika hüppe tagasi. Kui kaugenev müdin vaibus, sain 
rahunenult trügimist kadastikus jätkata, kartmata, et 
jälle mõnele põõnavale metsanotsule peale astun.

Tavapäraselt Kärdla poole sõites 
nägin pärast Suuremõisa teeservas 
taaskord metssigu, kes kohe ka pla-
ginal riburada üle tee panid. Õnneks 
oli auto kiirus väike ja jõudsin piisa-
valt sõidukit aeglustada ning sigadele 
otsasõitu vältida. Minu üllatuseks jäi 
aga suur ports sigu viisakalt teisele 
poole teed seisma, mitte ei tormanud, 
nagu tavaliselt, üle tee karja esiosale 
järgi. Veeresin autoga aeglaselt hane-
reas ootavate sigade eest läbi ning 
minu möödumise järel nägin tahavaa-
tepeeglist, et sead seejärel taas teed 
ületama asusid. Ei ole sead rumalad 
loomad.

Ühe mu naiskolleegi meeldejäänuim 

kogemus metssigadega on järgmine.

Naine tuli sauna leiliruumist end sau-

natiiki jahutama. Sulistas mõnuga ja kui 

küllalt sai, ronis tiigist välja, et tagasi sau-

namõnusid nautima minna. Järsku aga 

kostus tiigile lähimast kadakapõõsast 

pahane searöhitsus ja sinnapoole vaa-

dates nägi kolleeg suurt vana kulti, kes 

jalule tõusis ja seejärel pahaselt röhkides 

eemale kadastikku lonkis.

Tarmo Mikussaar 
„Julge notsu”
Põrsakari leidis metsa alt ühe huvitava eluka. Pikk nagu mauk ja klõbiseb imelikult. 

Haiseb ka kuidagi kentsakalt. Tarvis järgi uurida, mis elukas see selline on. Nagu igas 

korralikus karjas ikka, leidub alati kõige julgem, kes kõige ette trügib ja siis kõige esi-

mesena raginal metsa poole leegib. Siin ta on – kõige julgem!

Auhinnad ajakirjalt Loodusesõber ja keskkonnaministeeriumilt

Aasta looma lood: Andres Miller
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Tarmo Sammal
Olin terve kuu käinud metsanotsude tege-

misi ja pisipere esimesi samme jälgimas. 
Mõnel korral õnnestus, teisel korral mitte, 

kuid sellel hommikul polnud äratuskella 
vajagi. Notsupere oli sellel hommikul juba 

varakult kohal. Notsumamma tegi kiire 
luurekäigu, veendumaks, et minu sea-

tud onnike pole pisiperele ohtlik, ja alles 
pärast seda hõikas põrsad tihnikust välja. 

Mamma jälgis pingsalt ümbrust, kuniks trii-
bulised söönuks said ja mina pildid teh-

tud. Nii kestis meie kohtumine ligi tunnike, 
siis suundusid nad suurde metsa tagasi 

omi igapäevaseid toimetusi tegema.
Ajakirja Eesti Jahimees auhind

Reet Sau
Sombuse kevadõhtu hilisel tunnil, mil õhk 
inimmürast vaikseks jääb, askeldas mets-

seapere metsasihil. Just siis otsustasin 
luusida mööda vana raudteetammi. Äkki 
kuulsin üht huvitavat heli, mis edasi liiku-

des valjenes, ja olingi sattunud kutsumata 
külalisena õhtusöögile. Nägin ainult vana-
loomade selgasid edasi-tagasi õõtsumas. 
Ühtäkki tõstis üks neist pea, vaatas mulle 
otse silma sisse ja mul oli tunne, et minu 

silmad olid suuremad kui temal. Siis algas 
sagimine ning terve pere otsustas minna 

üle tee ja üle minu varvaste. Viimasena tuli 
juhtemis ning manitses mind oma pilguga.

Keskkonnaministeeriumi auhind

Remo Savisaar
Varitsesin metssigade söötmisplatsi lähe-

duses, olles ise peitunud kraavi. Kraa-
vist pildistamine võimaldas ka väga 

madalat võttenurka. Pärast pikka oota-
mist väljusid metsast esimesed kärssni-
nad ning asusid usinasti lumes tuhlama, 

et söögipoolist leida. Noored kesi-
kud said vanemate käest sageli nahu-

tada, kui miski neile ei meeldinud.
Parim talvine pilt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ingmar Muusikus 
„Seapesa”
Emise ehitatud poegimispesa on imetlusväärne töökuse ja 
pühendumuse parim näide. Ükshaaval on ta hammastega raba-
mändidelt sadu oksi murdnud, kõik need ühte hunnikusse 
kokku kandnud ja sinna sisse rajanud tunneli või koopa. Seal 
pidanuks põrsad ilmale tulema. Tulnukski, aga kui pesale liiga 
lähedale sattus inimene (mina), ei pidanud kahjuks emise närvid 
vastu ja ta põgenes. Kogu suur ehitustöö osutus asjatuks.
Parim tegevusjälje pilt

Oleg Bikejev
Kui ise rohkem süüa ei jaksa, siis teistele ka ei 
anna!
Eesti Loodusmuuseumi auhind

Ivar Salk 
„Järjest loe!”
Parim rajakaamera pilt

Kristers Porietis
Pildil metssiga, kes puhkab pärast kärsaga maa songimist.
Eesti Jahimeeste Seltsi auhind

Ingmar 
Muusikus 
„Kult ja hunt”
Metssiga on hundi toit, see-
pärast tunnevad hundid 
sigade jäljeridade vastu 
sügavat huvi. Enamasti saa-
vad saagiks põrsad ja kesi-
kud. Vana kuldiga on teine 
lugu. Hunt võib küll kuldi 
jälgi mööda käia, kuid ta on 
hundile liiga tugev ja oht-
lik vastane. Normaalne hunt 
ei saa oma elu ja tervist 
kaalule panna, tuleb leida 
midagi kergemat. Sama 
teed on liikunud ka jahi-
mehe auto. Metssea, hundi 
ja inimese vahel valitsevad 
keerulised suhted. Siga on 
jahimeeste lemmik, hundis 
näeb nii mõnigi püssimees 
endiselt tülikat konkurenti.
Looduskalendri ja firma 
360 kraadi auhind
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Väljendit „karu magab koopas” 
ei saa meie oludes päris õigeks 

pidada. Enamik karudest 
otsib taliuinakuks koha 

kuusenoorendikus asuva häilu 
põhjapoolses servas, sellise 
arvestusega, et kevadpäike 

hakkaks pesale peale paistma.

VAHUR SEPP 
LEO LÄTTI JOONISTUS

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Parasvöötme karmid talved on kat-
sumuseks kõigile metsaasukatele, 
sealhulgas karudele. Liigiti on välja 
töötatud erinevaid strateegiaid kit-
sastel aegadel toimetulekuks. Karu 
teeb toiduvaese aja üleelamiseks 
taliuinaku.

MIKS KARU VAJAB 
TALIUINAKUT?
Karu on segatoiduline loom. Menüüs 
esikohal on siiski taimne toit. Mida 
rohkem põhja poole, seda enam tar-
vitatakse liha. Eriti osav murdja 
mesikäpp siiski pole.

Varakevadel alustab karu tupp-
villpea ja mullusügiseste jõh-

vikamarjade söö-
mist. Seedimise 
käimalükkami-
seks sobib ka tur-
basammal. Ent 

kevade edenedes muutub toidulaud 
aina rikkamaks: pesakuhilatel soo-
jendavad endid kuklased, kõdupui-
dust võib leida siklaste ja teistegi 
putukate vastseid ja valmikuid, tär-
kab põdrakanep, naat ja võilill. Kõik 
maitseb imehea. Noored haavalehed 
moodustavad lausa pidutoidu ja kui 
veab, võib leida mõne raipe. Suve-
peale taimede varred ja lehed puitu-
vad. Samas on küpsenud maasikad ja 
vaarikad. Sügisepoole lisandub veelgi 
marju, sobivad ka sarapuupähklid 
ja tammetõrud. Tõeliselt saab end 
nuumata kaerapõllus ning rikkaliku 
saagi annavad inimestest maha jäe-
tud talukohtade viljapuuaiad. Karule 
on täpselt teada, kust saab sõstraid, 
tikreid, kreeke või õunu.

Hilissügiseks kogu eelpool loet-
letud toidurikkus kaob. Sellest pole 
hullu. Karu on aktiivse nuumaga  
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tõstnud oma kehakaalu novembri 
alguseks umbes viiendiku võrra. Enam 
nagu ei tahagi süüa. Hoopis uni hak-
kab peale tükkima. Ainevahetus aeg-
lustub ja loom ei toitu kuni järgmise 
kevadeni. Aeg teha korralik taliuinak.

KARU KAEVAB KOOPA
Karu talvituspesi võib leida erine-
vatest metsakasvukoha tüüpidest. 
Vahel ei asugi need teedest või asu-
latest eriti kaugel. Väljendit „karu 
magab koopas” ei saa meie oludes 
päris õigeks pidada. Enamik karu-
dest otsib taliuinakuks koha kuu-
senoorendikus asuva häilu põhja-
poolses servas, sellise arvestusega, 
et kevadpäike hakkaks pesale peale 
paistma. Maasse kaevatakse ringi-
kujuline auk. Sinna mahuks täpselt 
suur malmist pada. Sellised pajad 
olid varasematel aegadel talusauna-

des küttekollete kohale sisse müü-
ritud. Auk täidetakse okste, kulu ja 
lehtedega. Täitematerjal sõtkutakse 
hoolikalt kinni. Korralikult valmis-
tatud pesa „madrats” ulatub veel 
kevadel maapinnast 10-15 sentimeet-
rit kõrgemale ja toimib lisaks sooja 
hoidmisele drenaažina.

Päris mitmed lugupeetud jahime-
hed on karu augu kaevamise juttu 
kritiseerinud. Öeldakse, et ta lihtsalt 
kuhjab maapinnale ringikujuliselt risu 
ja ongi nagu pesa. Tegelikult muu-
tub süvend nähtavaks alles siis, kui 
hakata pesa okshaaval lahti võtma. 
Väljakaevatud pinnas on metsa alla 
laiali pillutud ega torka silma.

MITUT SORTI KOOPAD
Küljealusega valmis saanud, hakkab 
karu katuse peale mõtlema. Tõus-
nud noorte kuuskede najale püsti, 

Meie metsades 
elavad karud on 
väga inimpelglikud 
ja heasüdamlikud 
loomad. Ohtu nad 
endast ei kujuta.

Koobas pehkinud ja tuule murtud kuuse all 
Lääne-Virumaal. 

Pesa Ida-Virumaal, kus magas emakaru ja tõi ilmale kolm 
poega.

Hoolega tehtud pesa Tartumaal. 

Päris korraliku lohuga magamisase Kõrvemaal.
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Karu pesad
Ülesaetud karu ei pöördu kunagi endisse pessa ja teeb uue, aga kehvema.

Meie metsades on praegu päris palju karusid. Kõik nad vajavad taliuinakuks sobilikku ja rahulikku paika 
ja sügise hakul see leitakse, ent  intensiivne metsamajandamine ja jahipidamine häirivad külma perioodil 
paljude karude und. Me ei teagi, palju karusid talvel üles aetakse, sest  statistika puudub. Sageli vaikitakse 
pahanduste vältimiseks sellised kohtumised metsaotiga ka maha. Eriti veel siis, kui pessa jäävad paratama-
tult hukule määratud pojad. Vahel ei teatagi, et karu on metsatööde käigus häiritud, ott  võib lahkuda pesalt 
märkamatult. Taliuinakut ei soosi ka talvised suured sulad, mis põhjustavad üleujutusi. 
Ülesaetud karud lähevad uuesti magama, ent vanasse pessa tagasi ei pöördu. Enamasti poevad nad tuule-
murdu või maani ulatuvate okstega kuuse alla. Korralikku pesa nad enam ei valmista. Heal juhul murivad 
endale natuke kuuseoksi küljealuseks ja sellises kehvas pesas suigutakse siis kevadeni. Inimesele ohtlikuks 
talihulguseks pole Eestimaal ükski karu muutunud. 

1.
Tüüpiline karu talvituspesa, 
mida esineb meil kõige 
rohkem.

2.
Tormiheite puu all 
asuv karu talvitus-
pesa. Arvukuselt
teisel kohal.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



29

4.4.
Ülesaetud ja uuesti maga-
ma läinud karude pesad 
asuvad tuulemurrus või 
tihedas kuusikus. Lumi 
laiali kraabitud, külje alla 
muritud kuuse oksi.

lla 

Faktid
karu kohta

3.
Sangleppade juuri-
kapuhma alla kraabitud 
avar karukoobas. Selliseid koo-
paid võib leida veel turbaaunade 
või muude küngaste alla kraabituna.

Karu nuumab end enne 
taliuinakut viiendiku tava-
pärasest raskemaks. 
Uinakus karu ainevahetus 
aeglustub ja kogunenud 
rasvavarudest jagub 
energiat kevadeni.

Karu kehatemperatuur on 
nagu inimesel, +36,5 °C. 
Taliuinaku ajal see alaneb 
üksnes paari kraadi võrra, 
tiinetel ja poegivatel ema-
karudel aga ei langegi.

Karud sünnivad kesktalvel 
ema taliuinaku ajal.

Uinakus karu ei joo ega söö, 
ei ole ka väljaheiteid.

Kui ärkvel olles lööb karu 
süda umbes 50 korda mi-
nutis, siis uinaku ajal lan-
geb pulss 10–20 löögini.

Ülesaetud ja uuesti ma
ma läinud karude pesa
asuvad tuulemurrus võ
tihedas kuusikus. Lumi
lai

uusikus. L
laiali kraabitud, külje al
muriritutud d ku se oksi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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murrab ta need pesale. Tüvest poole-
nisti kinni jäänud puud moodustavad 
nii katuse sarikad kui ka kattema-
terjali. Enamasti on selliseid kuuski 
2–6. Vahel kuhjatakse kõige peale 
pesa kohale kaugemalt toodud oksi 
või okaspuude latvu. Kui talvel peaks 
lund tulema, siis ongi korralik koo-
bas valmis.

Mõnel karul on kombeks kasu-
tada tuuleheite puid. Reeglina on 
torm need jämedad kuused koos 
juurtega külili paisanud. Pesalohk 
kaevatakse tüve alla, juurikate lähe-
dale. Tüvest saabki katus. Karu 
lisab enda maitse järgi sinna roikaid 
ja oksi. Tekib midagi hõreda onni 
taolist.

Olen näinud ka tõelisi karu koo-
paid. Kaks neist asusid vegetatiivse 
tekkega musta lepa puhma all. Ühe 
leidsin rabast, kus oli kunagi käsitsi 12. porikuu. Karud end nuumamas metssigadele mõeldud peibutussöödal.

Kõrgepingeliini all ja tööstushoonete lähedal. Mõnikord ei asugi uinakuks valitud koht inimestest kaugel. 
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turvast kaevandatud. Koobas asus 
väljavedamata jäänud turbaaunas.

Mulle on räägitud karu koobas-
test, mis on kaevatud kraavikallas-
tesse või mäekülgedesse. Ise selliseid 
näinud pole.

Mäletan, et 1960.–1970. kuiven-
dati aktiivselt metsa. Sageli ei jõutud 
kraavitrassidelt metsamaterjali välja 
vedada ja ekskavaator tõstis langeta-
tud puudele mulla peale. Sellistesse 
paikadesse oskasid karud väga nuti-
kalt talvituskoopaid rajada. Mets-
sead näiteks valmistavad ka külmal 
ajal okstega vooderdatud magamis-
pesasid. Seapesa on alati piklik, karu 
oma aga ümmargune, nagu sirkliga 
tehtud.

POEGADEGA EMAKARU 
EI TOHI HÄIRIDA
Kesktalvel emakaru poegib. Alla 300 
grammi kaaluvaid poegi võib olla 
1–5, neid toob karu ilmale üle aasta. 
Esimese aasta pojad talvituvad koos 
emaga. Vahel rajavad nad vana karu 
lähedale oma pesa, vahel magavad 
ema kaisus.

Kummalisel kombel ei teki poe-
ginud karul kaitsvat emainstinkti. 
Pesalt peletatud emakaru ei kaitse 
poegi ega pöördu hiljem nende 
juurde tagasi. Karuhakatised para-
tamatult hukkuvad. Olukord muu-
tub pärast naistepäeva. Siis karuema 
poegi enam maha ei jäta. Häirijale 
langeb osaks möirgamisega kaasnev 
hoiatusrünnak. Kui kiirelt ei taga-
neta, võib sissetungija karu kihva ja 
käppa tunda saada.

Arvan, et Eesti karud ärkavadki 
8. märtsil. Siis teevad vanad isakarud 
metsa esimesed jäljed. Tõsi ta on, et 
vahel suiguvad nad uuesti nädalaks 
või paariks unne. Paistab, et ärka-
mine ei olene mitte ilmastikuoludest, 
vaid päeva pikkusest. Talvel poegi-
nud emakaru lahkub pesast siis, kui 
sinilille õitsemine on jõudnud kulmi-
natsioonini. Olenevalt kevadest mitte 
enne mahlakuu keskpaika.

Karud ei talvitu teist korda samas 
pesas, küll aga samas kandis. Tean 
mitut metsakvartalit, kus on erineva 
vanusega karupesi. Uus paik otsi-
takse siis, kui raied metsamaastikku 
tundmatuseni muudavad.

Karudel on kombeks pesade lähi-
ümbrust (200–500 meetrit) märgis-
tada. Nad tõusevad käevarre jäme-
duse puu najale püsti ja hammus-
tavad selle läbi nii kõrgelt, kui ula-
tuvad. Tüügas jäetakse püsti, lad-
vapoolne ots muritakse juppideks. 
Nagu oleks keegi jätnud toa uksele 
sildi – palun ärge segage, ma magan 
siin.

KARU, KES EI MAGA
Meie metsades talihulguseid (karu-
sid, kes mingil põhjusel ei lähe 
magama ja on ohtlikud) ei esine. 
Olen neid kohanud ainult ilukirjan-
duslikes teostes. Vahel võib talvisel 
ajal metsas siiski karujälgi kohata. 
Enamasti on loom inimese tegevuse 
tõttu, olgu see metsaraie või jahipi-
damine, üles aetud. Korra olen jäl-
gede järgi tuvastanud, kuidas mets-

seakari katkestas noore karu tali-
uinaku. Ilmselt oli tegemist erand-
juhtumiga. Talvine suur sula, mil-
lega kaasneb üleujutus, võib samuti 
panna karud liikuma. Ei saa ju 
magada, vesi külje all.

Pesa hüljanud karud lähevad 
uuesti magama. Tavaliselt teevad 
nad paari kilomeetri pikkuse U-tähe 
kujulise rännaku. Talvituspesa tege-
misega häiritud karud enam vaeva ei 
näe. Poetakse kuusepadrikusse või 
tuulemurdu ja suigutakse kevadeni.

Meie metsades elavad karud on 
väga inimpelglikud ja heasüdam-
likud loomad. Ohtu nad endast ei 
kujuta. Kõik konfliktid karuga on ini-
mese enda provotseeritud. Kui juh-
tute karuga kokku sattuma, siis ärge 
kohkuge, vaid nautige hetke! Kuulute 
väheste väljavalitute hulka, kellele 
selline au on osaks langenud.

Siin musta lepa puhma all magas karu kaks talve tagasi. Autor puges koopasse, 
et selle suurusest aimu anda.
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MARTA –
maailma vanim kalakajakas
Tõsilugu ühe kalakajaka elust

JUHANI PÜTTSEPP, ARNE ADRA FOTOD
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Rändrahn: Kõik algas sellest, kui 
ornitoloog Sven Onno 1962. aastal 
huvitus lindude demograafilistest 
protsessidest ja valis mudelobjektiks 
kalakajaka. Miks just selle liigi? Vaa-
dake, kalakajakas elab koloonias, 
teda on lihtne püüda ja märgistada. 
See lind on pikaealine. Ja mis pea-
mine – ta on väga pesapaigatruu. Kus 
tema on hakanud pesitsema, seda 
paika tema ei jäta. Kui Sven Onno 13. 
juunil 1974 Puise nina lähedal tormi-
sel merel hukkus, jätkasid tema tööd 
Vilju Lilleleht, Aime Laidna ja Kalev 
Rattiste. Kalev oli koolipoisina käi-
nud venna Peetri jälgedes Tallinna 
loodusesõprade majas Tiit Randla 
juures ja osalenud 1972. ja 1973. aas-

tal operatsioonil Larus, mille käi-
gus sai rõnga jalga ligi 30 000 Eesti 
kalakajakapoega. Ta oli üks 150 koo-
liõpilasest, kes osales selles aktsioo-
nis. Kalevist kujunes veendunud ja 
järjekindel rõngastaja. Tol ajal valit-
ses Eestis rõngastamisbuum ning ligi 
pooled NSV Liidus rõngastatud lindu-
dest said märgise jalga Eestis.

ESIMENE VAATUS
Suvi 1981, 3. juuni Kakrarahul.  
Marta on just Kakrarahul munast koo-
runud, poolmärjana ukerdab ta oma 
pesalohus.

Ilmub Kalev, noor ornitoloog. 
Tumedas tuulepluusis, prillidega, peas 
nahkne lendurimüts kaitseks tiirude 

Tegevuspaik: Kakrarahu, kolme ja poole hektari suurune laid Väinameres Matsalu 
looduskaitsealal Puise nina lähedal. 58º46’N 23º26’E.

Aeg: 20. sajandi lõpp, 21. sajandi algus.

Tegelased: 
Marta – maailma vanim kalakajakas;
Oskar – tema abikaasa, Martast mõnevõrra noorem;
Kalev – kajakauurija;
Art Villem, Pelle, Jaan, Jaak Joonas, Jane jt –  
kooliõpilased, Kalevi vabatahtlikud abilised;
igipõline Kakrarahu rändrahn – jutustaja rollis;
lisaks sadu kalakajakaid, rand- ja jõgitiire, mõned kahlajad, pardid, luiged –  
kõik ajavad oma asja.

Helitaust: kajakakisa, lainelokse, linnupoegi rõngastavate ornitoloogide omavaheline 
vestlus, vahel ka kerge vandumine, kui keegi linnusitaga pihta saab.

Kakrarahu kevad 2015. 
Marta istub pesal, tema 
kõrval seisab Oskar.

Kalev Rattiste õhtul 
vaatluspäevikut 

joonimas.
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rünnakute eest, kaelas nöör alumii-
niumrõngastega. Teda saadab sama-
suguses kostüümis kolleeg, välipäevik 
märkmete tegemiseks käes. Kalev kum-
mardub Marta pesa kohale.

Kalev: Oh-ho-hoo! Pesitsejate arvu-
kus Kakrarahul on tõusnud 130 paa-
rilt 1975. aastal juba 192 paarile täna-
vusel 1981. aastal.

Kalev: Nii, pesa nr 79. Kaks täna 
koorunud poolmärga poega, saa-
vad U219126 ja U219127, esimesest 
või teisest munast, vahet ei tee. Kol-
mas muna auguga, ilmselt koorub 
homme. 

Kalev rõngastab. Välipäevikuga ornito-
loog teeb märkmeid.

Kalev: Täna võib pikalt minna, 
poegi on palju. Kella kaheksaks 
jõuame vast koju.

Välipäevikuga ornitoloog naeratab 
mõistvalt.

Ornitoloogid lahkuvad pesa juu-
rest. Tugevneb lainemüha, valguskii-
red koonduvad rannakivile, kes jätkab 
oma jutustust.

Rändrahn: Kolm muna on kalakaja-
katel nagu aamen kirikus. Alati kolm 
muna! Alati kolm muna, aga vaid 
kümme protsenti munadest jõuab 
pesitsemiseni.

Pesa number 79 aga tähendab, et 
Marta (tema sai rõnga U219126) vane-
mad on varajased pesitsejad. See on 
hea näitaja! Hea tervisega ja püsivad 
kalakajakapaarid hakkavad munema 
varem.

TEINE VAATUS

Kevad 2015 Kakrarahul, maikuu. Orni-
toloogid valmistuvad tähistama Marta 
34. sünnipäeva, mis aga ei tähenda, 
et nad oma igapäevase rõngastamise- 
ja vaatlustöö saarel võiksid sinna-
paika jätta. Kalev koos oma kooliõpi-
lastest abilistega, kelleks on Art Vil-
lem, Pelle, Jaak Joonas, Jane ja Jaan, 
taovad pesade tähistamiseks tokke 
saare kivisesse pinda. Kõigil peas päe-
vinäinud, juba üsna hõredaks kulunud 
lendurimütsid.

Rändrahn: Jajah, on aegu näh-
tud siin saarel. Tormid on kandnud 
kruusa ja jää on lohistanud suuri 
kivegi paigast. Alles see oli, kui lää-
netorm viis ühe päevaga ära 127 kaja-
kapesa. Marta pesast jäi pool meetrit 
puudu, ta pääses napilt. Pesitsejaid 
on siin rohkem kui kunagi varem, 
juba 755 paari. Vaevalt Eestis teist 
sarnast kalakajakalaidu leidub.

755 paari! Ornitoloogide töö kaja-
kate rõngastamisel on raske, kuid 
Kalevi abilised ei kurda. Tipp-päeval 
tuleb rõngastada üle 200 linnu. Siis 
esimese aasta pesitsejate püüdmine – 
lõksude ja lõksudele raskuseks pan-
davate kivide tassimine. Pesitsejad 
saavad jalga värvirõngad, nagu oleks 
neid mingisse ordusse vastu võetud.

Mina püsin paigal, näen ja kuulen 
kõike. Aastate eest käisid siin filmi- 
ja ka televisioonimehed. Tänavu siis 
jälle. Üks naisreporter pidi naeru 
pärast üle paadi serva kukkuma, kui 
nägi, kuidas Pelle oma vaatlusonni 
sees olles nagu vana UFO saarel ringi 
kõnnib. Ja nüüd selgub, et Marta on 
maailma vanim kalakajakas.

Kalev (välipäevikuga): Nii poi-

sid, rõngastamise töös peavad olema 
teil osavad, lausa akordionimängija 
näpud. Paneme kirja: kolm muna 
Marta ja Oskari pesas, mille numb-
riks on ...

Üks poistest: 271!

Kalev: Pole paha tulemus. Ikka 
pesitsejate esimese kolmandiku 
hulgas.

Üks poistest: Martat ja Oskarit 
lahutab küll vist ainult surm!

Kalev: Nii see ilmselt saab olema. 
Kui juba seitse aastat on koos püsi-
tud, siis lähevad kalakajakad haru-
harva lahku. Marta ja Oskar on aga 
koos pesitsenud juba 21 aastat!

Üks poistest: Ossaaa!

Kalev: Kriitilisim on esimene koos 
pesitsemise aasta. Kui pesa upub, siis 
ei minda lahku. Kui pesa teiste kaja-
kate poolt rüüstatakse, siis minnakse 
lahku. Sest pesa rüüstamine näitab, 
et partnerid ei suutnud omavahel 
tööd hästi jagada. Alati peab üks lind 
kohal olema, pesa ei tohi jätta järe-
levalveta. Ja mune haududa tuleb ka 
võrdselt! Alguses pesitses Oskar kolm 
aastat omavanuse partneriga, siis 
läksid lahku. Nüüdseks on Oskaril 
Martaga kuus last ja kaheksa lapse-
last tulnud tagasi Kakrarahule pesit-
sema. Ja isegi kolm lapselapselast!

Üks poistest: Kuidas nad küll teine-
teist ära tunnevad?

Kalev: Kuidas hiinlased teineteist 
ära tunnevad? ... Täna õhtul läheb 

Kalev koos noorte abilistega seiramas pesa sisu.Pesade ülevaatus Kakrarahul.
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saarel vist üheksani ära. Peate vastu?

Üks poistest: Muidugi peame, kuigi 
siin on raskem kui koolis!

Kalev: Aga selle eest milline koge-
mus välitöödel ja keset linnusaart! 
Kuus minu kunagist abilist on kaits-
nud doktoritöö, küllap ka teist saa-
vad kunagi teadlased! Juba praegu 
olete väga tublid loodusehuvilised.

EPILOOG
Sügis, november 2015 Emajõe Ateenas.
Sündmuspaik: Eesti Maaülikooli 
Metsamaja

Kalev töötab oma teadlasekabineti 
üksinduses läbi suviseid Kakrarahu and-
meid. Pomiseb endamisi rääkida.

Kalev: Oh-ho-hoo. Igal aastal sada-
kond taasleidu välismaalt. Valgeid 
rõngaid on märgatud kõige rohkem 

Marta talvitab Inglismaal
Alustasin värvirõngastega kajakate vaatlemist 1994. Rõngaid 
on suurtel kajakatel lihtne leida. Pruugib mul minna kohalikule 
prügimäele ja ma näen tuhandeid kajakaid. Kalakajakatega on 
aga raskem. Nad külastavad harva prügimäge, kui, siis väga 
külma ilmaga. Kalakajakad eelistavad toituda laialipaisatud 
rühmadena madalas rohus. Ainult väike osa neist on rõngasta-
tud ja rohus on rõngaid raske näha.

Seal, kus ma elan, veedavad kalakajakad aega Severni jõe 
suudme liivakallastel. Severn on Suurbritannia suurim jõgi, 
maailmakuulus oma tõusude-mõõnade poolest. Ikkagi ei ole 
kerge seal rõngaid märgata. Paik on 30 kilomeetri kaugusel 
mu kodust. See on kaunis pikk sõit ja jõgi on nii lai, et mõned 
kajakad on liiga kaugel. Ma panin aga tähele, et kui nad tule-
vad jõele puhkama, siis mõned maanduvad esmalt värske 
veega oja juurde, mis suubub jõkke, et seal end pesta ja sules-
tikku korrastada. Nad on seal küllalt lähedal kaldale, et rõngaid 
näha. Pärast nad lendavad jõe keskele ööbima.

See oli 12. augustil 1997, mil ma esimest korda nägin Mar-
tat. Juba siis oli ta vana lind. 1998. aastal läksin mõneks aas-
taks välismaale. Kui ma tagasi tulin, olin rõõmsalt imestunud, 
kui jälle Martat nägin. See oli 19. septembril 2004. Rõngad olid 
kulunud, kuid polnud kahtlust, et see oli Marta, ja ta oli siis 
vanim kalakajakas, keda ma olin iial näinud.

Marta tuli Severni jõele tagasi ka 2006. ja 2007. aasta sep-
tembris – uue värvirõngaga, mida oli palju kergem identifitsee-
rida. Siis aga kajakate tavad muutusid ja nad liikusid kaldast 
kaugemale. Rõngaid oli seepärast raskem märgata.

Leidsin Marta taas üles oktoobris 2008, mitmeid kilomeet-
reid ülevalpool vanast kohtumispaigast ja uuesti vanast kohast 
augustis 2009. Meie viimane nägemine oli 19. juulil 2012. 
Marta jaoks oli see väga varane tagasipöördumiskuupäev, 
arvasin, et tal ebaõnnestus pesitsus.

Need aastad, mis ma olen kajakaid vaadelnud, on pan-
nud mind mõtlema, et nad on erakordsed olevused. Lähevad 
samasse pesitsuspaika igal aastal, järgivad samu rändeteid ja 
ka talvitavad samas paigas. Kuid kõigi kajakate hulgas, keda 
ma olen kohanud, on Martal väga eriline koht, ta on kaugelt 
vanim kõigist teistest minu kohatud kajakatest.

Värvirõngastega kajakate otsimine võlub mind ja see on 
ka ainulaadne viis saada infot nende olevuste elust.
John Sanders, harrastusornitoloog  
Inglismaal Gloucestershire's
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Marta talvitab Severni jõel Lõuna-Inglismaal. Seal 
talvitab tuhandeid kalakajakaid.

Art Villem Adojaan asub poegi rõngastama. Kalakajakas on 
viisakas, tema lööb pesa kaitstes jalaga, mitte nokaga.
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Kakrarahul
Minu mõttemaastikele ilmus Kakrarahu 
möödunud sajandi kaheksakümnendatel, 
mil õppisin ja töötasin zooloogia ja botaa-
nika instituudi ornitoloogide peres.

Igal kevadel kordus siis üks ja see sama 
müsteerium. Kajakamehed Kalev ja Vilju 
pakkisid juba enne ööbiku saabumist oma 
asjad, et kaduda nädalateks. Kõneldi kala-
kajakatest, Matsalust, Puisest ja Kakrara-
hust. See pidi olema üks müstiline paik, 
kuhu ei saa minemata jätta ja kuhu võib 
käima jäädagi.

25. mail 2015 olen siin esimest korda 
päriselt, kui astun aerupaadist salapärase 
Kakrarahu pinnale. Mul on võimalus pil-
distada Matsalu maastike üht kuulsaimat 
persooni – kalakajakas Martat, kes on tea-
daolevalt maailma vanim oma suguselt-
sis. Tean, et nädal hiljem saab kuulus lind 
34aastaseks.

Kõrges linnu-eas Marta ja temast 

kaheksa aastat noorema kaasa Oskari pesa 
lähedal veedan viis lühikest tundi. Kuna 
haudumine käib vahetuste kaupa, näen 
kajakapaari koos vaid vahetuste ajal.

Juba pärast esimest haudevahetust 
ei pea ma enam paariliste jalarõngaid 
uurima. Nende näod, täpsemalt nokad 
on erineva mustriga. Nii kulunud ja tuhmi 
nokka nagu Martal pole ühelgi läheduses 
pesitseval kajakal.

Kui pesal hauduvat Martat ründab üks 
võõras kajakas, lubab see aimata üht Marta 
ja Oskari 21 aastat kestnud kooselu sala-
dust: kajakaemand laseb end sissetungi-
jal kaelast tublisti räsida, ent ühiseid mune 
hoides ei tõuse ta pesalt.

Juba Marta ja Oskariga kohtumine tegi 
möödunud suvest ilusa suve. Ent Kakrarahu 
pakkus veelgi enamat: see imeline maatükk 
andis võimaluse olla lindudega sõber.

Olla lindudega sõber? See pole see, kui 

vaatled pikksilmaga mõnes linnutornis. See 
pole ka see, kui külastad linde loomaaias. 
See on see, kui saad jalutada pesade naab-
ruses nii, et linnud ei tõuse pesadelt. Kui 
lähened luigepesale ja hauduja annab Sulle 
sisinaga märku, kui lähedale tohid tulla.

Kakrarahu pakub võimalust jalutada 
ringi selles elus, millega oleme sajandeid 
kestnud loodusvaenuliku käitumise tõttu 
sideme kaotanud. Imelise võimaluse on 
loonud laidu külastavate loodusuurijate 
linnusõbralik käitumine rohkem kui poole 
sajandi jooksul.

Tuleb välja, et linnud suudavad taluda 
palju inimeste veidrusi, lubades endid rõn-
gastada, mõõta, isegi mõne tilga verd loo-
vutada ... Kui suudame olla hoidvad ja 
armastavad, siis kinnistub see teadmine 
aegamisi, ent kindlalt tarkade kajakate ja 
luikede mällu.
Arne Ader, loodusfotograaf

Hollandis, Saksamaal. Kopenhaageni 
rannas on tuhandeid linde talvita-
misseltsingutes, neist paljud Eesti 
päritolu.

Martat on aga nähtud hoopis Ing-
lismaal. Martat on nähtud, aga mitte 
Oskarit. Millegipärast talvitavad paa-
rilised eraldi. Ilmselt saab armsaks 
see talvitamispaik, kuhu esimesel 
eluaastal mindi.

Kalev võtab kapist karbi kolme 
munaga.

Kalev: Vanus teeb oma töö. Marta 
tänavused munad jäid koorumata. 
Siiski võib ta end õnnesärgis sündi-
nuks lugeda, nii palju järglasi tuli 
pesitsemiseks kodusaarele tagasi.

Uurib andmebaasi.

Kalev: Marta on munenud kokku 
86 muna, neist on koorunud 59 
poega ja neist omakorda kümme on 
tulnud Kakrarahule pesitsema – esi-
mesest ja teisest abielust 3 ja 1 ning 

kooselust Oskariga 6. Pealegi on 
koos Tartu ülikooli teadlastega teh-
tud uurimustest selgunud, et kui üle 
kümne aasta pesitsenud kalakaja-
kate sigimisedukus langeb, siis ter-
visenäitajad püsivad kõrge vanu-
seni head. See tähendab, et kajakad 
panustavad nüüd rohkem enese alal-
hoidu kui sigimisse. Küll oleks tore, 
kui Marta tervis järgmise kevadeni 
vastu peab.

EESRIIE

Kalakajaka Kakrarahu koloonias pesitsevad ka meriskid (vasakul) ja kühmnokk-luiged.
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esitleb:

11.01 Tartus Vanemuise kontserdimajas
12.01 Pärnu kontserdimajas
13.01 Tallinnas Estonia kontserdisaalis
algus kell 19:00

Piletid hinnaga 12-18 € müügil Piletilevi müügipunktides ja www.piletilevi.ee

HENRY LAKS, 
IVO LINNA, 
LENNA KUURMAA, 
MÄRT AVANDI & 
SEITSMES MEEL

Kontsertidel müügil 
vast ilmunud 

Henry Laksi kogumik 
sarjast KULLAFOND.

Fotod Ülo Josing (ERR 
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PILDI SÜND

ESIMENE
MATI KOSE 

Pühapäevahommik algas murelikult. Olin 
korraldamas loodusfotokoolitust ning plaa-
nis oli fotomatk Nigula rabas. Taevast kat-
sid paksud madalad pilved, millest piserdas 
alla ebamäärast jäitelödi. Valgust ega värvi 
ei kusagil. Võtsime siiski südame rindu ning 
suundusime teele. Mingi aja pärast muutus 
jäide juba mõnevõrra lootustandvamateks 
raheteradeks. Veidi veel ja maa sai esimese 
valge kirmega kaetud. Mulgi kõrgustiku jala-
mil oli aga loodus hoopis teise palge kee-
ranud, otsekui jõulumuinasjutus. Lühikese 
ajaga oli uduvihmast saanud raske ja puhas-
valge lumeuputus! Selline ootamatu esimese 
lume elamus innustas kõiki usinalt pildis-
tama ning suurim tegu oli paksu lumekor-
raga kattuva tehnika töökorras hoidmisega.

Loodus suudab üllatada!
Selles lumesajus kõnetasid mind enim 

värske lume all lookas männioksad, 
mis Nigula järve tumeda soovee suunas 
kooldusid.

Et tabada lumesaju meeleolu, kasutasin 
aeglasemat säri, 1/15 sekundit. Teleobjek-
tiiv aitas koondada okste, vee ning lume-
saju kontrasti. Lisaks tuli lume ja maastiku 
detaile välja tuua suure teravusulatusega, 
ava f/20.

Foto võitis maastikupiltide arvestuses II 
koha konkursil Looduse Aasta Foto 2008

KAAMERA: CANON EOS 1D MARK II
OBJEKTIIV: CANON EF 
70–200MM F/2.8 L USM
FOOKUSKAUGUS: 70 MM
AVA: F/20
SÄRIAEG: 1/15 SEK
TUNDLIKKUS: ISO 400 autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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ESIMENE KOHTUMINE

Jaanuar 1964. Selge, päikesepaisteline ja lumine talve-
päev, nagu selle kümnendi algul tavaline. Talvine koo-
livaheaeg ehk näärivaheaeg hakkas lõppema ja üks poi-
sipõnn, kes Perekülas vanaema ja vanaisa juures aega 
veetis, astus koos memmega bussipeatuse poole, mis 
jäi oma kolme kilomeetri kaugusele. Millegipärast oli 
memmel vaja naabertallu minna. Poisiklutt jäi aga talvi-
seid põlde ja kiviaedu ning eemalt paistvat Kõima raba 
uudistama.

Äkitselt ilmus raba poolt suur hele lind. Kull! Olin sel-
leks ajaks juba piisavalt tolleaegset jahimeeste käsiraama-

tut „Sportlik jahindus” sirvinud, ja et tegu on kulliga, 
sain kohe aru. Veidi imelik see kull oli küll. Nii hele, 

valgete tiivaalustega, mille tiivanuki kohal tume laik 
ja valge tumeda tipuga saba. Selle asemel, et edasi 
lennata, võttis lind ette omapärase lennumanöövri 
ja jäi tiibadega vehkides ühele kohale õhus seisma, 

TALIVIUD OTSIDES
BARENTSI MERE ÄÄREST  

JA LÄÄNEMERE RANNIKULT
Aasta linnust hiireviust oleme juba juttu teinud, 

seekord kirjutame meile külmaperioodiks saabuvast 
taliviust, keda tema rohkelt suliste saabaste 

tõttu ka karvasjalg-viuks kutsutakse.

EEDI LELOV
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raples veidi (et seda lennuviisi raple-
miseks nimetatakse, sain teada alles 
mõni aasta hiljem, kui sõrme ja hil-
jem ka käe ornitoloogiale andsin), len-
das siis edasi ja raples uuesti.

Mõne aasta möödudes sain teada, 
et tegu oli karvasjalg-viuga ehk tali-
viuga (Buteo lagopus).

Kättesattuvaid linnuraamatuid, 
põhiliselt Eerik Kumari välimää-
rajat uurides avastasin, et taliviu 
on ronga suurune ja oma lähedase 
venna hiireviuga küllaltki sarnane ja 
et lindu võib meil kohata sügiskuust 
lehekuuni.

Uurides aga tolle aja paremat ja 
mahukamat emakeelset linnuraama-
tut „Eesti NSV linnud", sain teada, 
et taliviu pesitseb tundras ja metsa-
tundras ning mõõtmetelt on ta siiski 
veidi kopsakam kui meie metsaviu 
ehk hiireviu. Ei teadnud veel siis, et 
ühel päeval satun kolmeks suveks 
tundrasse – karvasjalg-viu põlisko-
dusse. Veel enne kui tundraretk 
teoks sai, tegin Pärnus kindlaks, et 
kevaditi sealt läbirändavad taliviud 
liiguvad põhiliselt kahes suunas – 
lõuna poolt saabuvad linnud suundu-
vad otse põhja ja kirdesse, osa linde 

aga liigub lahe rannajoont mööda 
suundudes läände.

KOHTUMISED TUNDRAS
1. juunil 1973. aastal astusin koos ühe 
elavaloomulise ja sõbraliku kasah-
higa Kanini poolsaare tipu põhjaran-
nikut mööda. Algas Põhjalaevastiku 
madruste ligi kahe ja poole aastane 
ajateenimine väikeses hüdrograafia-
teenistuse väeosas.

Aastaid hiljem võib öelda, et see 
aeg oli omamoodi lust ja lillepidu. 
Ei mingeid okastraataiaga piiratud 
kasarmuid, ei rividrilli, ei ahvatlevat 

Ülelennul hahkade salk Barentsi mere lõunakaldal mais 1975. Meri alles sulab.
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linnaluba ega kasarmute ümber mad-
ruspoisse piidlevaid lõtvu noorikuid. 
Ümberringi vaid tundra, kivised 
madalad ja laugjad mäed, mille kõr-
gemaid nukke sopkadeks kutsuti.

Tundrat lõhestasid selgeveeli-
sed ojad ja ojaorgudes kasvavad paar 
meetrit kõrged pajutihnikud. Pool-
saare keskelt alguse saanud ojad olid 
tekitanud ülemjooksul kaljude vahele 
kitsaid püstloodsete seintega kanjo-
neid. Põhja pool ulus sageli tormine 
Barentsi meri, kuhu talvel püsivat 
jääkatet ei moodustunud ja vaid suu-
red jääväljad triivisid reeglina idast 

lääne suunas. Varematel aastatel ole-
vat isegi koos triiviva jääga jääkarud 
Kanini poolsaare tippu sattunud ning 
seal elanike seas parajat segadust ja 
elevust tekitanud. Lõunapool asus 
veidi rahulikum ja talvel jääkaanega 
Valge meri. Lähima asulani, Šoinani 
lõunas jäi ligi 120 kilomeetrit.

Teenistus seisnes regulaarses 
vahisolekus aparaatide taga, leiva 
küpsetamises ning supi, pudru, prae-
tud kartulite ja muu söögi valmista-
mises ja navigatsiooniperioodil mai 
lõpust kuni septembri alguseni doora 
(mis on suur klinkertehnikas ehitatud  

Loodusesõbral, kes 
taliviud talvel meie 
maal näha tahab, 
soovitan eelkõige 
Saaremaa poole 
sammud seada. 

Karvasjalg-viu pesa,mis kõrgem kui üks meeter kaljuserval Kanini poolsaarel. 
Pesa asus kaljul ligi 25 meetri kõrgusel.

Sellistele kaljudele Kanini poolsaarel armastavadki karvasjalg-viud oma pesa 
ehitada. Pildistatud 1975. aastal.
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puupaat reidil seisvalt laevalt pro-
viandi toomiseks) tühjakslaadimises 
ja rannalt ajupuidu koristamises.

Vaba aega oli tohutult, pidi vaid 
komandöri paluma, et „linnaluba” 
tundrasse saada. Äraütlemisi ei 
mäleta.

KUI KARVANE ON VIU JALG?
Minu esimene 1973. aastal Kaninil 
leitud taliviu pesa oli väike. Kõrgust 
vaid 16 sentimeetrit, laiust 60×50, 
pesalohk ise oli 37×30 ja lohu süga-
vus pea olematu 2 sentimeetrit. Kui 
nüüd esimese pilgu karvasjalg-viu 
pessa heitsin, oli üheks esmaseks 
tegevuseks noorlinnu jooksme uuri-
mine. Mind huvitas väga, kui „kar-
vane” karvasjalg-viu jalg siis tegeli-
kult on? Enne tundrasse sattumist 
olin käes hoidnud ja rõngastanud hii-
reviusid ja kanakulle, kelle jookse 
sääreluust kuni jooksmeluuni oli 
puhas, ja väikekonnakotkaid, kelle 
jookse üleni sulistunud, mis on lin-
nuperekonna Aquila üks olulisemaid 
tunnuseid. Mis selgus? Karvasjalg-viu 
jookse on esiküljelt ja külgedelt kae-
tud sulgedega, kuid jooksme tagaosa 
mitte. Külgedel olevad suled lihtsalt 
katavad jookset ka tagantpoolt.

Nagu öeldud, minu esimene lei-
tud pesa oli väike, aga see oli ka 
värskelt tehtud, sealt puudus kõdu-
nenud või kõdunevate okste kiht, 
mida täheldasin paljude teiste viu-
pesade puhul. Mitmed neist olid 
üpriski kogukad – tüsedus ulatus ligi 
meetrini ja need paiknesid nii kivis-
tel seljandikel kui ka ojade kanjonite 
järskudel seintel. Pesade kohenda-
mine algas millalgi lehekuu lõpupäe-
vadel ja materjalina kasutati kuiva-
nud pajuoksi ja vooderduseks kulu. 

Mõnel pesapaigal oli läheduses mit-
meid risuhunnikuid, mis tähistasid 
kunagi kasutusel olnud pesi.

Esimesed munad pesades leid-
sin 4. juunil 1974. aastal. Nägin, et 
need sarnanevad hiireviu munadega. 
Kokku õnnestus kolmel aastal kind-
laks teha ühtekokku kümme karvas-
jalg-viu pesa, kuhu oli munetud või 
milles olid pojad. Ühel juhul jagati 
pesa rongaga – kord oli pesal ronk, 
kord viu. Tulemust ei kummaltki 
poolelt.

PESA KAITSEL MÕNI 
RÜNDAB, MÕNI MITTE
Pesa juures käitusid linnupaarid 
sinna sattunud inimeste suhtes eri-
nevalt. Üks paar oli väga agressiivne 
ja ründas – lüües peast mütsi. Oli viu-
paare, kes pikeerisid vaatleja kohal, 
kuid meeter-poolteist enne kontakti 
pea või turjaga tehti lennumanöö-
ver ja tõusti uuesti üles. Osa linnu-
paare olid aga võrdlemisi arglikud 

ja nende reageering inimesest rahu-
rikkuja poole oli kõrgel pesa kohal 
tiirlemine ja ärev vinguv häälitse-
mine. Lähedusse sattunud liigikaas-
lastesse ja ronkadesse suhtuti agres-
siivselt ning ka polaarrebasele tehti 
tuupi, kui see liiga külje alla sattus. 
Vahemaa pesast, kust juhuslikule sis-
setungijale reageeriti (tavaliselt vin-
guva häälitsusega ja pesapaiga kohal 
rahutult tiirlemisega), erines viupaa-
riti ja ulatus 400 meetrist kuni 1,5 
kilomeetrini.

Tundras oli kive külluses ja kõigil 
paaridel oli kusagil pesitsusterritoo-
riumi serval mõni kivi või kaljunukk, 
kus võis sageli ühte vanalindu valvet 
pidamas näha. Sageli reetsid vahi-
posti lähedust valged roojalärakad.

Viupojad koorusid heinakuu teise 
kümmepäevaku algul. Lemmingi-
rikkal 1974. aastal oli viude pesitsus-
tulemus siiski üllatavalt tagasihoid-
lik. Seitsmest pesast, kus olid munad 
(kolm pesa koguni 4 munaga) või 

Karvasjalg-viu munadega pesa Kanini poolsaarel 1975. aasta suvel. Pesaehituse 
materjalina kasutavad sealsed viud pajuoksi ja kulu.
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koorunud pojad, sai tuule tiibadesse 
üksnes 3 poega! Mitmest pesast 
munad kadusid, ühe pesa juures lasti 
agressiivne vanalind maha. Mis aga 
oli tagasihoidliku pesitsustulemuse 
põhjuseks, ei oska öelda, kuna lem-
mingeid oli tundras „paksu”. Peale 
pessa toodud lemmingite oli mõni-
kord kohale tassitud koguni looma 
pesa. Leidsin saagijäänuste hulgast 
ka hangelindude ja tundrakiurude 
jäänuseid ja kaljukajaka tiibu.

Olin nooruses tulihingeline rõn-
gastaja, kelle aastasummad küll 
tuhandetesse ei küündinud, kuid 
kellele iga rõngastatud lind ja veel 
eriti röövlind oli omamoodi kõva 
adrenaliinilaks.

Soov linnule rõngast jalga panna 
oli nii suur, et 1973. aastal lei-
tud pesas oleva ainsa poja rõngas-
tasin omatehtud plekist rõngaga 
KANIN NOS 001. Poeg sai igatahes 
lennuvõimeliseks.

Talvel saadeti mulle ka Moskva 

rõngastuskeskuse linnurõngad ning 
kolm poega, kõik erinevatest pesa-
dest, said 1974. aasta lõikuskuu algul 
need jalga. Ühel neist ei vedanud. 
1.veebruaril 1975 lasti ta maha – peeti 
kanakulliks – Valgevenes Gomelski 
oblastis.

Sügisel võis üksikuid karvasjalg-
viusid Kanini tundrates kohata veel 
sügiskuu lõpulgi.

UUESTI EESTIMAAL
1975. aasta kadripäeval olin kodus. 
Tundra oli minevik. Kaasa tõin 
hulga mälestusi, kolm kladet vaat-
lusi, hulga mustvalgeid foto-
sid ja paar täispildistatud Orwo 
diapositiivifilmi.

Taaskohtumine taliviuga toimus 
jällegi Perekülas ja seda pea kaks aas-
tat pärast Barentsi mere äärest naas-
mist. Kohtumised taliviuga olid har-
vad, esimesele vaatlusele hakkas lisa 
tulema alles mõne aasta pärast. Ent 
siiski hakkasid kohtumised karvas-

jalgse viuga sagenema möödunud 
sajandi kaheksakümnendate lõpu-
poole. Tõenäoliselt oli üheks põhju-
seks mu enda suurem liikuvus ja ka 
vaatlusoskuste paranemine. Aga ka 
teistelt hakkas aina rohkem tulema 
teateid talvekuudel siin-seal koha-
tud taliviudest. Nende lemmikpaika-
deks olid saared ja Lääne-Eesti lage-
dad uudismaaväljad. Nüüdseks võib 
öelda, et karvasjalg-viude talvitumine 
Eestis on kasvanud. Viimaste aastate 
kokkuvõte Eestis pesitsevate ja talvi-
tuvate lindude kohta – neid tehakse 
iga viie aasta tagant – ütleb talivi-
ude kohta: aastail 2008–2012 talvi-
tus Eestis 20–100 karvasjalg-viud, aas-
tail 2001–2012 on arvukus mõõdukalt 
tõusnud (10–50%), liigi arvukuse hin-
nangu on andnud linnurühma uuri-
vad spetsialistid. Samas arvukuse hin-
damiseks kaasaegne kvantitatiivne 
andmestik peaaegu puudub. Loodeta-
vasti toob tulevik taliviude arvukuse 
osas rohkem selgust.

Aasta lind

Taliviu on 2015. aastal koos „verevenna” 
hiireviuga ja „kunsthõimlase” herilase-
viuga Eesti Ornitoloogiaühingu aasta-
linnuks. Oli see nüüd tõepoolest taliviu-
dele hea talv meie maal talvitumiseks või 
tuli vaatluste rohkus ikkagi inimeste soo-
vist aasta linde võimalikult rohkem näha 
ja vaatlusi kirja panna, ei tea. Nimelt 
peale tuntud taliviu talvitusalade Lää-
nemaal, Pärnumaal, Hiiu- ja Saaremaal 
nähti jõulukuul, näärikuul ja küünlakuul 

linde ka Viljandi- ja Tartu-
maal. Linde jätkus ka Jär-
vamaale ning Valga ja Võru 
kanti. Saaremaal oli seda 
lindu rohkesti. 26. südakuu päe-
val lugesid Rein Nellis ja Raul Mel-
sas mõne ruutkilomeetrise suurusega 
heinamaaväljadel Haeska ja Piila külade 
ümbruses kokku 13 karvasjalg-viud. Tali-
viudele lisaks veel ka hiireviusid ja välja-
loorkulle. Kulliparadiis! Loodusesõbral, 

kes taliviud talvel meie 
maal näha tahab, soovitangi 

eelkõige Saaremaa poole 
sammud seada. Rändepe-

rioodil aga polegi tarvis praami-
reisi ette võtta. Siirduge kuhugi Soome 

lahe lõunarannikule – Põõsaspeale, Kaku-
mäele või Lahemaa poolsaarte põhjatip-
pudesse – seal on väga suur tõenäosus 
üle lahe tulevaid või üle lahe minevaid 
taliviusid kohata.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



46

RAHVUSMAASTIKUD

SALAPÄRASED KOOLASED – 
EMAJÕE ELUJOONED
Emajõe ülemjooksu vanajõed tulevad kaalumisele, kui Eesti 
Vabariik oma 100. sünnipäevaks rahvusmaastikke valib.

JUHANI PÜTTSEPP, INGMAR MUUSIKUSE FOTOD
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Otsekui hiigelüraski käigustik pais-
tab pilvepiirilt Emajõgi oma ülem-
jooksu vanajõgedega Kärevere ja 
Pedja suudme vahel.

Korralik kevadine üleujutus muu-
dab seal kõik üheks veteväljaks. 
Hilissuvised madalseisud joonistavad 
kõik käänulised mustrid jälle reljeef-
selt välja.

Vanajõgede võrk on kujunenud 
sajandite vältel looduse ja inimese 
koostoimes. Rohkem kui poolesaja 
vanajõe või koolase (nagu vanarah-
vas Emajõe ääres kõneles) või koolu 
või teaduskeeles meandri – kuidas 
keegi neid soovib nimetada – sünni-
lugusid pole iial keegi ühte kausta 
köitnud. Mõndagi neist saab arhii-
vide, mälestuskildude ja ka oma sil-
maga nähtava põhjal siiski selgitada.

UURISTAS LOODUS, 
KAEVAS INIMENE
Kindlasti on vanajõgede sümfoonias 
esimest viiulit mänginud loodus ise –  
tuhandeid aastaid madala languga 
Emajõel kulgenud looduslik protsess.

„Kui lang on väike, siis küljeero-
siooni intensiivsus ületab põhjaero-
siooni oma ning jõgi muudabki oma 
sängi,” on vanajõgede teket selgita-
nud geograaf Arvo Järvet.

Emajõe kalameeste käest kuul-
dud vanajõgede nimed näivad peit-
vat ammuseid saladusi. Pudru-
koold, Vanavedam, Neitsi koold ... 
Mõne kohta leidub ka selgitus. Pime-
kooldu vanajõgi sai nime sellest, et 
kunagi uppus sinna Pimekrahviks 
kutsutud krahv, kes oli teel Puhjast 
Sellisaarde.

Nimed I kaevand, II kaevand, III 
kaevand, Ringkoole aga viitavad ini-
mese ja labida sekkumisele.

Pimekooldu-äärse Jõesaare talu 
perenaine Helgi Velja oskab näidata 
lohku Emajõe ääres, jälge maa-alu-
sest onnist, kus 19. sajandi alguses 
elasid jõeõgvendajad. Teisal püsi-
vad alles mürakad maakivid, millega 
jõesuid suleti.

Kotkavaade Emajõe 
Puhja vanajõele.
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Jõeõgvendused teenisid üht ees-
märki – et metsamaterjali vedu 
vähema vaevaga kulgeks. Lodjad 
puudega kulgesid allavoolu oma-
soodu, ülesvoolu tuli need vedada 
inimjõul. 

„Minu vanaema Liina, Koogu-
arult, käis lotjasid vedamas,” kõneleb 
Helgi Velja. „Lodjaveol leidsid raken-
dust jõeäärsed inimesed, kes tahtsid 
mõne kopika teenida.”

Kümme või rohkem inimest vedas 
üht lotja. Otsem on ju parem, kergem 
ja nii kaevatigi töö lihtsustamiseks 
läbi jõe looked. Piisas vaid etteraiutud 
kraavi avamisest, kui juba jõgi ise läks. 
Järgmine suurvesi aitas ehk veelgi 
kaasa, võib-olla mängisid oma rolli ka 
jõele veetud püünisaiad, sääsad.

Jõelooke alumine osa säili-
tas esialgu sideme Emajõega, üle-
mine ühendus aga kadus, maastus 
kõigepealt.

MULLIKAD VANAJÕE RÕNGAS
Lodjavedajad, palgiparvetajad vane-
mal ajal. Lõbusõitjad ja looduskaits-
jad uuemal ajal. Kalamehi ja jõhvi-
kakorjajaid on sealkandis alati leidu-
nud. Kes kõik Emajõe peal on olnud!

Kolhooside ajal sõitsid isegi mul-
likad parvega. Kuuskümmend-seit-
sekümmend mullikat viibis siis mai-
kuust oktoobrini suvelaagris Puhja 
vanajõe saarel, kus Helgi Velja ema 
Ella käis neid karjatamas.

See vanajõe saar on peaaegu 
nagu päris saar, vaid ühes lõigus 
moodustas koplipiiret ka traataed. 
Loomad olid kindlas kohas ja said 
süüa maitsvat luhaheina.

Kui mullikakari sügisel tagasi 
läks, ei mahtunud kõik loomad kor-
raga Reku parvele, mis neid Puhja 
poole, suurele maale tagasi viis.

„Kui parv esimese satsiga liikuma 
hakkas, panid teised kalda pealt, 
mauhti, ujudes järgi,” on reisimöllu 
Emajõel kirjeldanud Reku viimane 
parvevaht Elmar Peedo.

Osa karja ei saadudki vanajõe 
saarelt sügisel kätte. Need loomad 
metsistusid ja jahimehed lasksid nad 
hiljem maha.

RETKELE EMAJÕE 
ÜLEMJOOKSULE
Igal vanajõel on oma pale, meeleolud 
ja värvid. Leidub pikemaid, mitme-
harulisi ja lühemaid juppe. Kinnikas-
vanud ja vabama veega vanajõgesid.

Koolastele ligi pääseda on pea-
aegu sama raske kui Amazonase 
džunglile. Kes jaksab kilomeetrite 
kaupa rinnuni rohus, soos ja kopra-
aukudes sumbata ning ujudes kraave 
ületada, on tubli mees.

Valime siiski lihtsama tee ja 
läheme ühel vananaistesuve soo-
jal päeval jõge pidi. Oleme keskkon-
naametist taotlenud loa mootorpaa-
diga liigelda kolmel Palupõhja külast 
ülesvoolu paikneval vanajõel: Kupu, 
Samblasaare, Ringkoole.

Kaasa sõidab jõeuurija Sirje Vil-
baste Eesti Maaülikoolist. Paadiju-
hiks on Palupõhja küla elanik, Tartu-
maa jahimeeste eestvedaja Jaak Vol-
mer – ning kaks ajakirjanikku.

HAISEV VISIITKAART
Pedja suudme lähedasele Ringkool-
mele sisse pöörates kõneleb Jaak, et 
vanajõe saared võivad olla kui Noa 
laevad, kuhu pärast üleujutusi loo-
mad lõksu jäävad. Ta ise on Ring-
koolme ühel saarel näinud korraga 
kaht kitse, valget jänest ja kobrast.

Kitsukese jõesängi servas silma-
megi kopra territooriumitähiseid –  
kraapimisjälgi ja mudast lõhna- 
pätsikesi. Palupõhja küla elanik Jaak Volmer 

sõidab vahel paadiga pohlale.

Pool sajandit tagasi veel heinakoormaid kandnud sillapostid Ehtmaa vanajões.
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„Ingmar võttis ühe sellise känkra 
kätte ja andis minule ka nuusutada,” 
kirjutab hiljem välipäevikusse Sirje 
Vilbaste. „Juhani ja Jaak loobusid 
millegipärast. Pesin käe kohe jõevees 
puhtaks. Reisi lõpus enne võileibade 
söömist sain aru küll, miks nad seda 
haisupommi puutuda ei tahtnud – 
kopranõre spetsiifiline lõhn oli käel 
ikka küljes.”

Kobras on tore loom küll, aga üht-
teist võib talle Emajõel ka ette heita. 
Nimelt on kobras maha hööveldanud 
vanad hõbepajud, mis kunagi pal-
giparvetajatele jõemärkideks vana-
jõgede suudmetesse istutati. Nende 
pajude otsas meeldis istuda ka 
merikotkastel.

„See kobras on nii kaval poiss, 
et viimast lõppu ta ise võtta ei julge, 
ta kardab oma elu pärast, et jäme 
puu talle peale tuleb,” teadis rääkida 
Kärevere kalur Pensa Kaarel.

Mõned vanad hõbepajud püsivad 
Emajõe ääres siiski veel püsti.

Kui pöörame Ringkoolmest välja 
suurele jõele, jääb pilk Ehtmaa vana-
jõe suudmes pehkivatele sillaposti-

dele. Nemad on tunnistajaks suurtest 
heinateoaegadest, mil sealkandis lii-
kusid veel vankrid ja reed.

LATIKATE JA PÕTRADE KODU
Samblasaare on Jaagule kodune paik, 
kus ta aerutades on käinud võrku 
vaatamas, põdra ohkimist kuulamas, 
pohli ja murakaid korjamas. Raba 
tuleb Samblasaare tagumisele sopile, 
mil omakorda nimeks Pardisaar, 
väga lähedale. „Ja murakas saab siin 
kümme päeva enne valmis kui Peipsi 
ääres,” teab Jaak oma kogemustest. 

Näeme mõnda landiheitjate ja 
tonkameeste paati. „Meil oli kala-
meestele kaasas hea õnn,” kirjutab 
Sirje Vilbaste. „Meie mitte võimsa 
mootoriga väikese paadi möödasõit 
pani kalad liikuma. Üks kalamees 
püüdis meie silme all ilusa havipu-
raka, teine ligi kilose latika.”

Vanajõed on kalade kasvulavad. 
Ihtüoloog Jüri Ristkok loendas 1958. 
aastal Samblasaare koolu suudme 
kuupmeetris vees 800 000 (ligi mil-
jon!) noorkala. Loodushoidjate rin-
gis liigub ka ütlus, et Samblasaarde 

Jõesaare talu perenaine Helgi Velja ja 
tema meelelahutaja – must Miška.

Kobraste kodumaa – kunagi inimese ja labida abiga sündinud Ringkoole.
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tuleb kevadel kümme tonni latikat 
korraga kudema.

2009–2012 teostus Emajõe ülem-
jooksul kalauurijate Meelis Tambetsi 
ja Jaak Tambetsi eestvõttel projekt 
Happyfish, mille käigus sai puhasta-
tud kümne vanajõe suudmed, võsast 
vabanes ligi 50 hektarit Emajõe luh-
tasid ja jõkke lasti tuhandeid Emajõe 
lõheks kutsutud tõugja maime.

Retkeliste lokkidesse takerdub 
septembriloodusele iseloomulikke 
tegelasi – põdrakärbseid. Arvuka-
tes fotovaritsustes ja väliööbimistes 
karastunud Ingmar ei pööra nendele 
elukatele erilist tähelepanu.

„Kus põdrakärbseid on palju, seal 
on kevadel põdrad olnud,” ütleb ta 

elutargalt. 
„Jah, talvel tukuvad nad põdra 

kasukas ja kevadel kukuvad sealt 
välja,” lisab Jaak. „Meid kimbutavad 
nüüd noorjärgud.”

Septembris on Jaak käinud Samb-
lasaares põdra pulmamängu ohki-
mist kuulamas. Ta on ka ise põdra 
häält järele teinud, et looma ligi mee-
litada. Selle mängu juurde käib sada 
nüanssi. Elamus, kui pasknäär hoia-
tavalt krõdistab ja keegi sarvedega 
ragistades lähemale tuleb, on selline, 
et ... Peab ise kogema.

KARBID JA HAIGRUD KUPUL
Palupõhja-lähedasel, kollastelt vesi-
kuppudelt nime saanud Kupu vana-

jõel kohtame haigruid. Ka varem 
Eestis haruldase hõbehaigruga oleme 
ühel hetkel silmitsi.

Sirje kirjutab oma välipäevikus: 
„Hõbehaigur oli edeva loomuga ja 
mängis meiega mängu „tule-tule, ei 
tohi, ei tohi”. Lubas end pildistada ja 
siis lendas natuke maad edasi. Hall-
haigur käitus tagasihoidlikumalt ja ei 
olnud eriti huvitatud fotomodelliks 
olekust.”

Paadi eest ujuvad laisalt ära sini-
kael- ja „pruunkaelpardid” (emased 
sinikaelad).

Märkame kaldamudas pikkade 
ridadena vanajõgedele iseloomulikke 
suure järvekarbi ligi kahekümnesen-
timeetriseid kodasid pärlendamas.

Kas keegi on nende sisu nahka 
pistnud? Järsku kõikjale jõudev 
mink?

Zooloog Nikolai Laanetu usub, 
et tegu on siiski madalast veeseisust 
tingitud paratamatusega. „Nad ei 
suuda kiiresti sügavamale liikuda ja 
surevad.”

Tagasiteel heidab meile uhkest 
kõrgusest pilgu merikotkas. Kindlasti 
tähendavad talle jõel sekeldavad ini-
mesed ja triivivad paadid üht-teist.

PIMEKOOLDU MAHLAKASK
Naaseme veel Pimekooldu vanajõe 
veerde ja mõõdame selle veerel tuk-
kuva, mitut liiki puuseentega sõprust 
pidava vana kase harusid. Saame 
rinna kõrguselt tulemuseks 230 ja 
258 sentimeetrit. Puu on vähemalt 
paarisaja aastane.

„Vanaisa rääkis, et see puu oli 
ainuke, mis alles jäi, kui ühel sügisel 
tuli vesi välja ja pärast jäätus,” kõne-
leb Jõesaare perenaine Helgi Velja. 
„Jää kuivatab metsapuud ära, nii läks 
ükskord ka meie õunapuuaed.”

Kask on andnud vanajõe-äär-
sele rahvale mahla. „Võtsime mahla 
30liitristesse klaaspudelitesse, vana-
isa pani pärast kasele punni ette. 
Mahl läks hapuks. Heinategemise 
ajal segasime natuke mett hulka, oli 
hapu, mõnus jook.”

Kask on küll vana, aga inimesed 
võiksid tagasi Emajõe ülemjooksule 
elama tulla. Võiks saabuda aeg, mil 
kallastel kaob võsa ja kaugusest hak-
kab paistma Puhja kiriku torni tipp? 
Võiks sinna kanti naasta soojad suve-
õhtud, mil perenaised hõiguvad oma 
karjasid ja karjad tulevadki killadi-
kolladi kodu poole. Lootust on!

Suurte järvekarpide kalmistu Kupu vanajõe kaldal.

Alles ta oli haruldane, nüüd üpris 
tavaline – hõbehaigur Samblasaarel.

Sada suurvett näinud mahlakask 
Pimekooldu veeres.
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Tooted on saadaval MATKaSPORT kauplustes.

ERITI HÄSTI HINGAV JA 
ILMASTIKUKINDEL 

Jack Wolfskin Troposphere on tõeliselt uni-
versaalne. Jope on väga soe ning ilmasti-
kukindel. Samas hingab eriti hästi ja saab 
niiskusega suurepäraselt hakkama, kui 
soovid aktiivselt liikuda.

Jopel on MICROGUARD soojustus ning 
täidiseks töödeldud sulgede (70%) ja sün-
teetilise kiu (30%) segu. Soojem, kergem ja 
kiiremini kuivav.

Eriti hästi hingav kahekihiline TEXA-
PORE O2+ membraan. Lisaks kaenlaalused 
ventilatsioonilukud.

Kergelt elastne materjal lisab 
liikumisvabadust.

IGA ILMAGA SOE JA VEEKINDEL

Kõle tuul ja pakane, vihm, lörts või lumi – 
Jack Wolfskin Lodge Bay on loodud mõel-
des just sellistele tingimustele. Tuulekindel, 
veekindel, hingav ja soe.

Parkal on väga tõhus MICROGUARD 
soojustus, mis ei karda niiskust ja hoiab 
tänu oma ehitusele paremini sooja.

Veekindluse ja hingavuse eest hoolit-
seb kahekihiline TEXAPORE membraan.

Kapuutsi sisu ja ülaselg on pehmest 
ja soojast, villa meenutavast NANUK 200 
fliisist.

SELJAKOTT, MILLEL 
SAAD ISTUDA

Nutikas Fjällräven Stubben seljakott on 
lisaks asjade kandmisele mõeldud ka 
mugavaks istumiseks.

Kott on vastupidavast G-1000® mater-
jalist, sellel on tugevdatud põhi ja ergo-
noomiline alumiiniumraam,

Polsterdatud seljaosa, ergonoomilised 
õlarihmad ja rinnarihm teevad kandmise 
mugavaks.

Sisule pääseb ligi nii koti eest kui pealt, 
seega ei pea asjade kättesaamiseks püsti 
tõusma.

Istmeosa on polsterdatud ning kaasas 
eraldi istmekate.

KÕIK ÜHES 
EKSTREEMKAAMERA

Puuteekraaniga GoPro Hero+ 
LCD teeb imeilusaid videosid 
ja kauneid fotosid, ühendades 
parema kasutusmugavuse ja 
soodsama hinna. 

Kaameral on suurepä-
rane videokvaliteet (1080p30 / 
720p60 fps) ja tasemel fotosal-
vestus (8MP / 5 fps). Sisseehita-
tud puutetundlik ekraan võimaldab kohest vaatlust ja töötlust otse 
kaameras.

WiFi tugi lubab GoPro App'i abil kaamerat kontrollida ka nuti-
seadmetega. GoPro App võimaldab video eelvaadet, täielikku kont-
rolli kaamera seadete üle, järelevaatamist ning failide kustutamist. 

Tänu pikale aku kestvusele püsib kaamera töös ka pikemaajali-
semal seiklemisel.

EBAKINDLATELE RADADELE

KEEN Liberty Ridge on hea valik, kui liigud ebakindlatel radadel ja 
karmimates tingimustes.

Kahetise tihedusega EVA sisetald, täispikkuses tallastabilisaator, 
PU vahetald ja kannapadi tagavad, et jalg oleks hoitud.

Veekindluse ja hingavuse annavad KEEN.DRY membraan ja täis-
nahast pealis. 

Haarde erinevatel pinnastel 
tagab mitmesuu-
nalise must-
riga tald.

pinnastel 
tagab mitmesuu-
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Liivahiiri on Javoišide peres peetud 
juba mitu aastat. „Lapsed tundsid 
nende vastu huvi ja sellepärast me 
nad võtsime, sõbra käest, kes enda 
omad laiali jagas.” Esimestena saa-
busid majja kolm pruuni kasukaga 
hiirt – kolm venda, kellele järgnes 
mõne aja pärast nende mustkarva-
line ema ja tema samavärviline peig-
mees, kelle tulek päädis korraliku 
kisklusega. „Uus isane ei suutnud 
oma konkurentidega leppida ja noris 
kõigiga tüli,” kirjeldab Juhan. „Nad 
põristasid paar päeva alatasa sõjakalt 
jalgu ja kaklesid, kuni ühel hommi-
kul oli uus isane surnud. Tema lah-
kumise järel võttis puuris maad täie-
lik idüll,” jutustab ta. Ehkki hiire-
ema, kelle pärast võitlus ilmselt käis, 
oli oma endise omaniku sõnul sigi-
miseks juba liiga vana, pani puuris 
möllanud kirgede torm temalgi vere 
vemmeldama. „Kui meile öeldi, et 
emane hiir enam poegi ei saa, hak-
kasin kohe kahtlema, sest looduses 
esineb sellist asja harva. Aga tõesti, 
meie juures sündis tal ainult üks ja 
kõige viimane poeg, kellele ta on kor-
raga nii ema kui ka vanaema, seda 
viimast isa poolt,” muigab hiirte 
peremees.

LASTELE LOODUS KOJU
„Tegelikult on metsikute loomade 
pidamine mulle vastumeelt. Mõistli-
kum on koju tuua koduloomaks are-
tatud tõuge, näiteks kasse ja koeri,” 
räägib Juhan. „Aga lastele on olu-
line, et nad saaksid juba võimali-

kult varases eas kõikvõimalike loo-
madega kokku puutuda. Vanasti 
nägid lapsed loomi laudas, neil 
olid seal omad lemmikud. Täna-
päeval elavad lemmikud arvutis, 
aga pärisloomi nad ei asenda. Sel-
lepärast olingi lõpuks hiirte võtmi-
sega nõus,” selgitab ta. Aga Javoiši-
del oli juba kodus kaks kassi. „Ees-
timaised hiired-rotid kardavad kas-
silõhna, nii et saavad kassi lähedu-
ses šoki, see on neil liikidel geeni-
des. Minu kolleegidel olid tööl liiva-
hiired, nii et sain teha katse. Tõst-
sin kord kontoriakna taha näuguma 
tulnud kassi hiirte puuri juurde ja 
veendusin, et neil oli meie kodukas-
sist täiesti ükskõik, ehkki kass läks 
ülimalt elevile. Eks nende loodusli-
kud vaenlased ongi eelkõige rööv-
linnud ja maod,” jutustab ta. Lapsed 
on oma närilistest lemmikutega iga-
tahes rahul, ja eriti pere pesamuna, 
kes neid kõige innukamalt toidab ja 
hellitab. „Tal on eriline kihk kõikvõi-
malikke loomi uurida. Täpselt nagu 
minul kunagi oli,” ütleb Juhan, kellel 
on selgelt meeles, kuidas ta paariaas-
tase poisikesena lombist konnakulle-
seid korjas, et viia nad koju pesu-
kaussi elama. „See on üks minu esi-
mesi mälestusi. Aga isegi kõrbemat-
kal, kuhu ma kooli ajal sattusin, ma 
lihtsalt pidin paar looma endale kotti 
toppima. Tagasi tulles nägime len-
nujaamas geograafiatudengeid, kelle 
seljakotid olid varaane ja kilpkonni 
pungil täis, ja ma mäletan seda kohu-
tavat kahetsustunnet, et olin ise tai-

banud kaasa võtta vaid ühe pisikese 
mao, skorpioni ja hämmalise. Praegu 
mõtled, kui julm see tegelikult oli. 
Enamik neist loomadest suri tõenäo-
liselt juba paari nädala jooksul kuskil 
ühikavoodi all ära. Aga paljudel las-
tel ja noortel inimestel kohe on tea-
tud eluperioodil vastupandamatu 
vajadus selliseid asju teha.”

URULOOMAST RONIJAKS
Oma looduslikes elupaikades – Mon-
goolia steppides ja poolkõrbetes – 
hõlvab üks liivahiirte pere sadu ruut-
meetreid, kuhu oma keerulisi uru-
süsteeme rajada. Puuriloomale sellist 
luksust pakkuda ei saa. Selleks, et 
Juhani lemmikud ennast veidigi liigu-
tada saaks, ehitas ta puuri küljesei-
nadele lauaservadest kaldtee, mida 
mööda hiired saavad üles-alla lipata. 
„Alguses ei osanud nad üldse ronida, 
kaevuriks looduna puudus neil täie-
likult enda kinni hoidmise refleks, 
aga nad õppisid üllatavalt kiiresti 
ära isegi selle, kuidas mööda püstvõ-
ret turnida,” räägib hiirte peremees. 
Üks tema lemmikutest sai puurilaeni 
viiva tee lausa sedavõrd selgeks, et 
jooksis ligi kuu aega igal hommikul 
kohe pärast ärkamist puuri ülemist 
nurka närima. „Teised askeldasid nii-
sama, aga tema läks justkui igal hom-
mikul tööle. Ronis üles ja muud-
kui näris, ja mina vaatasin, kuidas 
ta näris, ja kuna ma olen elukutselt 
teadlane, sähvatas mulle järsku pähe 
paralleel – ka teadlane läheb igal 
hommikul tööle ja hakkab  

Bioloogi ja loodusajakirjaniku Juhan Javoiši liivahiirtepuuris valitseb 
talvisel hommikutunnil unine idüll – hiired magavad kaelakuti koos, 
nagu oleks puuris viie looma asemel ainult üks soe ja tukslev kera. 
Kui peremees nende toidulauale söögipalu poetab, laguneb kera aga 
kohe koost. Välja ilmuvad ninad ja vurrud, nööpsilmad, pisikesed 
käpad, tiheda karvaga kaetud sabad. Ja juba volksavadki hiired 
üksteise järel vaatama, mis seisab nende tänases päevamenüüs.

TEADLANE VAATAB HIIRTEGA TÕTT
HELEN ROHTMETS, LAURI KULPSOO FOTOD
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närima mingi nurga kallal, mis on 
ülejäänud maailma suhtes täiesti 
perifeerne. Teised tema ümber askel-
davad, kõik on siginat-saginat täis, 
aga tema muudkui närib. Aeg-ajalt 
koputasin sõrmega vastu puuri, et tal 
huvitavam oleks – täpselt nagu tead-
lasele pakutakse aeg-ajalt näpuotsaga 
võimalust tajuda midagi senihooma-
matut. Ta jäi siis hetkeks hämmel-
dunult seisma, aga näris kohe edasi, 
kokku umbes kuu aega, kuni mõis-
tis, et see projekt teda kuhugi ei vii,” 
muigab Juhan. Niisama jooksmise 
kõrval kasutavad hiired kaldteed ka 
söömaminekuks, sest näriliste sport-
liku vormi huvides asub nende toi-
duplats kõrge puurilae all. „Paljud 
hoiavad oma lemmikutel toitu kogu 
aeg ees. See on võrreldav sellega, kui 
inimene veedab kogu oma elu kae-
tud lauas istudes. Mina annan neile 
süüa üle päeva, aga siis korralikult, 

et jätkuks kõigile, ja jääks ülegi, sest 
muidu tekib oht, et mõni domineeriv 
hiir võib toidu teiste eest ära süüa.” 
Söögiks pakub ta liivahiirtele looma-
poest ostetud krõbinaid, kuivatatud 
puu- ja juurviljakoori, ja suvel lisaks 
rohtu. „Kõrbeeluliste loomadena 
on nad kohastunud vedelikke kinni 
hoidma, nii et nende väljaheited on 
kontsentreeritud ega haise nagu teis-
tel närilistel. Kui nad saavad märga 
toitu, on väljaheide vedelam. See-
tõttu tasub kogu söök enne ära kui-
vatada. Vesi on neil meie juures aga 
kogu aeg ees.” Oma uruloomains-
tinkte elavad Juhani liivahiired välja 
puuripõhja laotatud saepurus müta-
tes. Lisaks meeldivad neile auklikud 
kaerahelbepakid ja papist torud, mil-
lest saab mõnusalt sisse-välja lupsata. 
Ja seda eriti õhtuti, kui hiired elavne-
vad, ja puuris läheb lahti seltskondlik 
sagin ja trall.

SOTSIAALSED SUHTLEJAD

„Sellises suletud ühiskonnas, nagu 
hiirepuur, võiks ju eeldada suuri sise-
pingeid. Minu üllatuseks ei ole nad 
aga kunagi üksteise vastu kurjad. 
Nad ei nägele omavahel, magavad 
üksteise kaisus, nakitsevad üksteise 
karvastikus, müravad sõbralikult. 
Nende sotsiaalne suhtlus on tihe ja 
aktiivne, nagu inimestel, mis eris-
tab neid vist paljudest teistest närilis-
test,” kirjeldab Juhan oma liivahiirte 
kooslust, mis toimib peremehe arva-
tes hästi, ja on just parajalt suur –  
ning võiks selliseks jääda. „Kartsin 
emase tulekuga kõige rohkem seda, 
et nad hakkavad tohutult sigima, ja 
mul pole nende poegadega midagi 
peale hakata. Selles mõttes on meie 
olukord täiesti ideaalne – mõlemad 
sugupooled on esindatud, kõik saa-
vad vastassooga kurameerida, aga 
järglasi ei tule,” muigab ta, ja kii-
dab oma lemmikuid sellegi poolest, 
et nad ei ole kunagi lasknud kellegi 
peal käiku oma teravaid hambaid: 
„Hiirte ja hamstrite käest võib aeg-
ajalt ikka näksata saada. Liivahiired 
võivad küll kättevõtmist peljata, aga 
nad ei muutu kunagi agressiivseks. 
Kui ma neile süüa annan, püüan neid 
alati silitada, et neil tekiks inime-
sega positiivne seos,” räägib ta, pai-
tades sõrmega hiire pruunikat pead. 
Tundub, et tema liivahiired võivad 
oma eluga igati rahul olla, aga Juhan 
jätab siia ikkagi ruumi kõhklusteks. 
„Gerald Durrell on arutlenud, et kui 
looma kõige ilmsemad vajadused on 
täidetud, siis ta ei hooli sellest, kas 
ta elab vangis või vabas looduses. 
Aga tegelikult me ei tea, kas nad on 
oma eluga rahul või hoopis õnnetud 
ja igatsevad puurist välja. Tuleb mui-
dugi loota, et nad on õnnelikud.”
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Ameerika Ühendriikide keskkonna-
organisatsioon Environmental Wor-
king Group (EWG) avaldab igal aas-
tal edetabeli kõige puhtamatest ehk 
kõige vähem taimekaitsevahendite 
jääke sisaldavatest ja kõige saastu-
numatest ehk kõige rohkem jääke 
sisaldavatest puu- ja köögiviljadest. 
Nende põhimõte analüüside tegemi-
sel on matkida tavalist tarbimiskäitu-
mist – kõik värskelt söödav enne pes-
takse ja viljad, mille koort tavaliselt ei 
sööda, kooritakse enne proovide tege-
mist. Nii saadakse analüüsides mõne-
võrra paremad tulemused kui meil 
pesemata ja koorimata viljade proo-
videst. Kahjuks ei saa Ameerika and-
meid Eesti konteksti otse üle kanda, 
kuna viljade päritolu ja taimekaitses 
lubatud toimeained on Euroopas ja 
Ameerikas mõnevõrra erinevad. Vete-
rinaar- ja toiduamet soovitab vaadata 
just Euroopas tehtud analüüse.

EUROOPA ANDMED
Euroopa toiduohutusamet (EFSA) 
koostab igal aastal  taimekaitsevahen-
dite jääkide raporti, milles on kokku 
võetud Euroopa riikides analüüsi-
tud toiduproovide tulemused. Seal 
ei ole otseselt välja toodud edetabe-
leid, kuid on koondandmed värske ja 
töödeldud puu- ja juurviljade kohta, 
mille proovidest on leitud taimekait-

sevahendite jääke normi piires ja üle 
normi. Viimane avalikustatud raport 
räägib aastast 2013. Siis võeti üle 
Euroopa ja lisaks Norrast ning Islan-
dilt kokku 90 000 proovi nii töödel-
dud kui ka värsketest puu- ja köögi-
viljadest, mida uuriti 685 erineva pes-
titsiidi suhtes. Üle 97% toidust vastas 
kehtestatud normidele ning koguni 
55% ei sisaldanud üldse ühtegi tuvas-
tatavat pestitsiidijääki ehk korrekt-
selt väljendatuna jäid võimalikud jää-
gid alla määramispiiri. Kõige rohkem 
nõuetele mittevastavat ehk pestitsiidi-
jääkide lubatud maksimumpiire üle-
tanud toitu leidus kolmandatest rii-
kidest pärit kaubas. Kui Euroopa 
Liidu, Norra ning Islandi toiduproovi-
dest ületas maksimumpiire 1,4%, siis 
kolmandatest riikidest pärit kaubast 
koguni 5,7%. Kui vaadata just värske 
puu- ja köögivilja analüüse, siis 51% 
sellest oli puhas. Kui võrrelda töödel-
dud ja värske puu- ja köögivilja näite, 
siis joonistub selgelt välja, et töödel-
dud toidus on oluliselt vähem jääke – 
73% sellest oli puhas.

EESTIS KASVANUD VILJADE 
KOHTA ERALDI ANDMEID EI OLE
Ka Eestis seiratakse igal aasta taime-
kaitsevahendite jääke, ettevõtmise 
raames analüüsitakse Eestis peami-
selt müüdavaid puu- ja köögivilju ja 

ka loomset toitu. Kõik kontrolli käi-
gus avastatud lubatud piirnorme üle-
tanud toidud kutsutakse müügilt 
tagasi. Erinevatel aastatel analüüsi-
takse erinevaid toidugruppe, nii ei 
ole alati võimalik ühe huvipakkuva 
vilja kohta iga-aastaseid tulemusi 
lugeda. Eestis tehtud analüüsitud 
kaubast veidi üle poole on kohalikku 
päritolu, 35% on pärit mõnest teisest 
Euroopa Liidu riigist ja keskmiselt 
13% pärineb väljastpoolt Euroopa 
Liitu.

Kahjuks ei ole iga-aastases koond-
raportis eraldi välja toodud Eestist 
pärit toidukaupade analüüsi tule-
musi. Nii ei saa me teada, kui palju 
puhtamad, võrreldes välismaisega, 
on meie oma kodumaised saadused, 
ning me ei saa teha paremaid tar-
bimisvalikuid. Toidu- ja veterinaar-
ameti toiduosakonna peaspetsialist 
Kadi Padur põhjendab sellist and-
mete esitust asjaoluga, et Euroopa 
Liidus müüdavale toidule kehtivad 
ühtsed nõuded ning kui taimekaitse-
vahendite jäägid ei ületa piirnorme, 
on tegemist ohutu toiduga. Viimase 
seitsme aasta kokkuvõtte põhjal on 
teada, et keskmiselt 52% proovidest 
jääke ei leitud ning 1,6% ületas piir-
norme, kõik ülejäänud vastasid nõue-
tele, sisaldades ühte või mitut taime-
kaitsevahendi jääki.
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Poes värsket puu- ja köögivilja valides taban end sageli 
juurdlemast ja retooriliselt küsimast: „Kas ma võin 
seda iga päev süüa? Kas see on lastele täiesti 
ohutu?” Meenub Eesti Maaülikooli 
professor Anne Luige loengust kuuldu, et 
taimekaitsevahendite jääkide koosmõju on 
vähe uuritud ja me kõik oleme katsejänesed. 
Talupojamõistus ütleb, et parem karta kui 
kahetseda. Mida siis võtta ja mida jätta? 
Talvel päris ilma värske kraamita ei saa.

Eesti puhtaim toit aiasaadustest

GUNNEL KOBA

KAPSAS-KAAL-KARTUL –
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Olgugi, et lubatud piirnormide piires taimekaitsevahendite jääke sisaldava toidu 
söömist peetakse üldiselt ohutuks, teeb ettevaatlikuks asjaolu, et erinevate toimeainete 
koosmõju on vähe uuritud ning Euroopa toiduohutusamet ütleb riskide hindamisel, 
et „praeguste teadmiste juures” on see inimesele ohutu. Harvardi teadlased avaldasid 
sel aastal uurimuse tulemused, kust on näha, et keskmisest rohkem pestitsiidijääke 
sisaldavate puu- ja köögiviljade söömine mõjub meeste viljakusele halvasti. Samuti on 

teada, et pestitsiidijäägid jõuavad uriini ja rinnapiima. Kasutades nii Eesti veterinaar- ja 
toiduameti (VTA) tehtud analüüside tulemusi kui ka Euroopa toiduohutusameti 2013. 
aasta andmeid, joonistuvad selgelt välja mõned toiduviljad, mille hulgas on puhtaid 
proove vähe ja mis sisaldavad mitut erinevat taimekaitsevahendi jääki või mille 
hulgas on mitmeid kordi üle piirnormi leide olnud.

VIRSIKUD JA NEKTARIINID
VTA 2007.–2014. aasta kokkuvõttest selgub, et 94% vir-
sikutest ja nektariinidest võetud proovidest sisalda-
vad vähemalt üht taimekaitsevahendi jääki. EFSA 2013. 

aasta andmetel sisaldasid 53% proovidest rohkem kui ühte 
jääki ning üks virsik võib sisaldada kokku 15 erinevat jääki. Eestis 

analüüsitud virsikutest ja nektariinidest ligikaudu 10% ületasid jää-
kide piirnorme ja kutsuti müügilt tagasi.

VIINAMARJAD
Eestis tehtud analüüside vii-

mase seitsme aasta tule-
mustel sisaldavad 87% 

viinamarjadest vähe-
malt üht pestitsiidijääki 
ning sama moodi kui 
virsikudki, ei vastanud 
umbes 10% nõuetele. 

Euroopa raportis trooni-
vad viinamarjad ka mitme 

jäägiga silma paistnud vil-
jade edetabelis, kust selgub, 
et koguni 68% viinamarja-
dest sisaldab mitut erine-
vat jääki. Eestist on leitud 
viinamarjalehtede hoidis, 
mis sisaldas 17 erinevat 
mürgijääki.

GREIP
Ehkki greibid on paigutatud USA 
tabeli puhtamate viljade hulka, 
näitavad Euroopa andmed risti vas-
tupidist tulemust. Siin võib rolli män-
gida erinev analüüsimetoodika või 
kehtestatud nõuete erinevus. EFSA vii-
masest avaldatud raportist on näha, 
et 86% greipidest sisaldab vähemalt ühte 
jääki ning mitme erineva jäägi esinemissagedu-
selt, 77%, edestavad greibid isegi viinamarju.

Kõige puhtamad viljad
Kokkuvõttes võib öelda, et meie oma aiasaadustest juhib puhtamate viljade 
edetabelit ühepajatoit ehk kaalikas, kartul, kapsas, peet ning ka porgand.
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Viimase seitsme aasta jooksul Eestis analüüsitud kaalikatest pole 
üle määramispiiri jääke leitud.

KAPSAS
Kui mürgijääkidest saastunumatest viljadest on lei-
tud ligi paarkümmend erinevat taimekaitsevahendi 
toimeainet, siis kapsast leiti maksimaalselt neli 
erinevat jääki ning selliseid proove, mis sisal-
das üldse mitut jääki, oli alla viie protsendi ja 
üle 75% proovidest olid puhtad. Eelmisel aas-
tal Eestist võetud kapsaproovidest ei sisalda-
nud ükski proov jääke ning seitsme aasta kok-
kuvõttes oli 70% proovidest puhtad.

KARTUL
Eesti inimene sööb valdavalt ikka Eestis kasvatatud kartulit. Meil 

seitsme aasta jooksul tehtud analüüsidest sel-
gub, et vaid veerand proovidest on sisal-

danud taimekaitsevahendite jääke.

PORGAND
Seitsme aasta kokkuvõttest sel-
gub, et meie oma tavapärastest 
juurviljadest sisaldavad por-
gandid kõige enam mürgijääke, 

ent 2/3 proovidest on olnud 
siiski puhtad, korra on leitud ka 

nõuetele mittevastav proov.
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Enim mürgijääke sisaldavad puu- ja köögiviljad
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Puhtad viljad ökopoest
Mahepõllumajanduses ei ole lubatud kasutada keemilisi taime-
kaitsevahendeid. Kontrollid on ranged ja rikkumisi leitakse väga 
harva ning enamasti on siis tegemist keskkonnast tulenevate 
saasteainetega või pinnasesse jäänud kauapüsivate taimekaitse-
vahendite jääkidega.

Põhimõtteliselt saab suuremas linnas elav Eesti inimene oma 
värske vajaduse ökopoodide valikuga rahuldatud. Viimastel aas-
tatel on valik jõudsalt laienenud ja ökopoekett Biomarket soovib 
maheviljade sortimenti veelgi laiendada ning tarnesagedust suu-
rendada. Seal pakutakse nii kohalikes mahetaludes kasvanud saa-
dusi kui ka importvilju. Parasjagu müügil olev sortiment sõltub 
hooajast. Poeketi kommunikatsioonijuhi Agnes Männiste sõnul on 
kõige minevamaks kaubaks banaanid ja apelsinid, ent ka kurgid, 
avokaadod, õunad, mandariinid ning sidrunid, kiivid ja mangotki 
on nõutud. Ta soovitab kindlasti mahedana tarbida sidruneid, eriti 
kui selle koort tahetakse toidus kasutada. Lisaargumendi mahe-
sidrunite tarvitamiseks annab ka teadmine, et mahesidruneid ei 
ole sünteetiliste vahadega töödeldud.
Mõistlikke valikuid!

APELSIN, MANDARIIN, 
LAIM JA SIDRUN

Kui võrrelda erinevatest tsitru-
selistest võetud proovide tule-
musi, siis järgnevad EFSA vii-
mase avaldatud raporti andmeil 
greipidele mitme jäägi leiu poo-
lest apelsinid ja mandariinid. Lai-
mid ja sidrunid on pisut paremas 
seisus, kuid tasub teada, et üle 70% 
laimidest sisaldab vähemalt ühte jääki.

MAASIKAD
EFSA viimastel andmetel oli üksnes veerand tehtud proo-

videst ilma pestitsiidijääkide leiuta, 63% maasikatest leiti 
mitut jääki korraga, kusjuures ühes proovis oli kuni 15 eri-

nevat jääki. VTA viimase seitsme aasta andmetel 
on maasikatest ligikaudu pooled olnud puh-

tad, ent on esinenud ka piirnorme ületanud 
proove. Ka Eesti päritolu maasikad võivad 
sisaldada erinevate taimekaitsevahendite 
jääke. Aastail 2011–2014 maaülikooli läbi 
viidud uurimuse käigus selgus, et 64% 
maasikakasvatajate istandustest võe-
tud proovidest sisaldasid vähemalt 
ühe taimekaitsevahendi jääki, 
kuid seda oli lubatud mak-
simumpiirist kümme korda 

vähem.

ÕUNAD JA PIRNID
EFSA andmetel oli õuntest võetud proovidest vaid kol-
mandik ilma pestitsiidijääkideta. Ligi pooled õunad ja 
üle poolte pirnidest sisaldasid rohkem kui ühte jääki, kus-
juures maksimaalselt leiti ühest õunapartiist võetud proo-
vist 17 erinevat jääki. Ka VTA viimase seitsme aasta koondrapor-
tist võib näha, et puhtaid proove on alla poole. Eesti õunte osakaal 

sealt täpsemalt ei selgu, kuid maaülikooli 2010.–2013. aas-
tal tehtud kodumaiste õunte 26 proovist neljast leiti 
vähesel määral pestitsiidijääke, mis jäi lubatud maksi-
mumnormile sajakordselt alla.

BROKOLI EHK SPARGELKAPSAS
VTA viimaste aastate raporti tulemustest selgub, et 

kõige sagedamini, tervelt kolmandikul juhtudest, on üle-
tanud piirnorme brokoli proovide tulemused. VTA toi-

duosakonna peaspetsialist selgitab, et enamasti on tegu tai-
mekaitsevahendi ditiokarbamiidi jääkidega, mille väga sagedast 

esinemist on täheldanud ka EFSA nii brokoli kui ka lillkapsa puhul. 
EFSA arvates võib olla tegemist selle aine loodusliku fooniga, 
mitte niivõrd taimekaitsevahendi kasutamise tagajärjega. EFSA 
2013. aasta andmetel ületab norme 8% ja puhtaid proove on ligi 
67% ehk tugevalt üle keskmise.

ÜRDID JA LEHTKÖÖGIVILJAD
Mitme erineva taimekaitsevahendi jäägi poolest ületavad kesk-
mist nii lambasalat (põldkännak), rukola kui ka maitsetaimed. 
2013. aastal sisaldasid üle Euroopa lambasalatist ja rukolast võe-

tud proovidest rohkem kui pooled 
mitut erinevat pestitsiidijääki.

BANAAN
Eestis tehtud analüüside seitsme 

aasta kokkvõttest on näha, et 
suurem osa banaanidest sisal-
dab vähemalt üht taimekait-
sevahendi jääki. Üle normi 
jääkidega vilju ei ole siit lei-
tud. Mujal Euroopas tehtud 

proovidest selgub, et ligi poo-
led banaanid sisaldavad roh-

kem kui üht – enamasti 2–3 – jääki.

PORRU

Nii Eestis kui ka üle Euroopa võetud proovidest pole porrust 
palju jääke leitud, suurem osa proovidest on puhtad ja EFSA 
andmetel vaid 14% on leitud mitut jääki.

AVOKAADO, MAGUS MAIS JA ARBUUS
Importviljadest on Euroopa 2013. aasta raportis välja toodud 
avokaado, magus mais ja arbuus, mis ei ületanud kordagi ühegi 
taimekaitsevahendi jäägi piirnormi. Ka Ameerika puhta toidu 
edetabelites on avokaadot ja maisi korduvalt ära märgitud. Eesti 
andmete põhjal saab heade näitajatega importpuuviljade hulka 
lisada veel kiivi, kust vaid veerandist proovidest on leitud mingit 
taimekaitsejääki.
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Artiklis on kasutatud Eesti Maa-
ülikooli aastail 2010–2014 läbi-
viidud projekti „Taimekait-
sevahendite jääkide ning 
lisa- ja saasteainete sisal-
dus puuviljades ja marjades” 
andmeid.
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Korteriühistud, ettevõtted, külakes-
kused, vallahooned – kui otsite oma 
kuludele mõjusat kokkuhoidu, on 
lahenduseks Green Fuel Energy koos-
tootmisseade, mis oli üheks kaalukee-
leks ka Sydney linna hoonele Legion 
House maailma kõige rohelisema kon-
torihoone tiitli omistamisel. Ka Eesti 
CO2 kvoodile ei teeks koostootmis-
seadmete ilmumine maastikule paha 
– puugaasistamise tehnoloogia on 
süsihappegaasivaba. 

Alustame palju kaugemalt. Kui kel-
lelgi on huvi kaasa rääkida Eesti energia-
majanduse vähemhaavatavaks muutmi-
sel ehk loobuda põlevkivi baasil toodetud 
energiast, on hakkepuidust toodetud puu-
gaas energiaallikana heaks lahenduseks. 
"Eesti riigis on energiatootmise suured jaa-
mad paraku sattunud naabri piiri lähedale 
ja see pole kaitsevõime seisukohast just 
parim. Meil oleks ainuõige liikuda suurtelt 
piiriäärsetelt tooteüksustelt üle maa laiali-
hajutatud energiatootmiskeskustele,” rää-
gib Green Fuel Energy tegevjuht Sander 
Saat. „Kui Eesti energiaturgu vaadata, siis 
puuduvad teatud lahendused täiesti: meil 
on turul suured jaamad, samuti pisike-
sed tuulegeneraatorid ja päikesepaneelid, 
aga vahepealne tühimik on täitmata. Seal 
näeme oma nišši. “

MIKS PUUGAASISTAMISE TEH-
NOLOOGIAT POLE SENI KASUTA-
TUD? Puidust osati puugaasi toota juba 
19. sajandi teisel poolel, ent gaasi kättesaa-
mine tõrvavabalt on olnud omaette pähkel. 
„Aastal 2012 tuli mul energiaturu avane-
des mõte hakata tootma puugaasiga koos-
tootmisseadmeid. Maailmas ringi vaada-
tes veendusin varsti, et see pole nii lihtne 
– 40 ettevõttest oli see õnnestunud vaid 
neljal,” kommenteerib Sander Saat. „Koh-
tusin mitmete tootjatega üle maailma, 
et uurida, miks asi neil ei õnnestunud ja 

uurisin tootjalt, kel õnnestus, kuidas õnnes-
tus. Üks näide: meie TTÜ teadlased koos 
Soome teadlastega kulutasid kaheksa ja 
pool aastat, et taolist seadet tööle saada, 
kuid asi pole siiani õnnestunud. Mul tuli 
endale tunnistada, et kui sellise haardega 
tegijatel see ei õnnestunud, siis kas tasub 
antud tee endal jalge alla võtta. Otsustasin 
jääda pigem ettevõtjaks. Hakkasin uurima, 
et kes neist ettevõttest, kel on õnnestunud 
töötav seade luua, oleks sobilik esinda-
miseks. Läks nii, et 2012. aasta novembris 
istusin praeguse Soome peaministri Juha 
Sipilä kontoris Oulus ja sealt algas vestlus 
teemal, et võiksin olla nende ettevõte OY 
Volter esindaja Eestis. Tänase seisuga on 
Green Fuel Energy 100protsendiliselt Eesti 
kapitalil tegutsev ettevõte ja me esindame 
tootjat Baltikumis ja omame müügiõigust 
üle terve maailma.” Edukuse näiteks on ka 
äsja septembris maailma rohelisima kon-
torihoone tiitli saanud Legion House Syd-
neys, mis tänu Green Fuel Energy koos-
tootmisseadmetele on täielikult eraldatud 
kohalikust elektrivõrgust ja on soojuse- ja 
elektritootmisnäitajate poolest 100 prot-
senti süsihappegaasivaba hoone.

KUIDAS KOOSTOOTMISSEADE 
TÖÖTAB? Hakkepuidust saadakse kõige-
pealt kuumutamise teel puugaas, mis toi-
dab sisepõlemismootorit, mis käitab gene-
raatori. Selliselt toodab koostootmisseade 

nii elektrit kui soojust. Kuna elektriener-
gia tootmisvõimsuse miinimum on 11 kW, 
siis ei sobi GFE koostootmisseade vaid ühe 
majapidamise vajaduste katteks. „Koos-
tootmisseade on eriti sobilik uusaren-
dustele 10-15 eramaja krundiga,” räägib 
Sander. „Iga uus krunt vajab endale elekt-
rivõrguga liitumist, mis maksab krundile 
5000 – 10 000 eurot. Koostootmisseadme 
rakendamisel piisab vaid ühest liitumisest 
ning ülejäänud sisevõrk ehitatakse koha-
peal. Sellise lahenduse kasutamisel saa-
dakse koostootmisseade juba praktiliselt 
ilma rahata.”

MIS MAKSAB? Koostootmisseade 
maksumus võib esmalt tunduda palju, 
210 000 eurot, kuid investeering tasub 
end ära paari aastaga. Enamik kliente 
võtab nimelt seadme rendile. Finantsee-
rimispoolega aitavad mitmed sihtasutu-
sed: PRIA, KredEx, KIK. „Mõtlema tasub 
koostootmisjaamale hakata, kui elamu 
või ettevõtte elektrikulu on 2000 või roh-
kem eurot kuus,” räägib Sander. Et tegu 
on koostootmisüksusega, mis toodab nii 
elektrit kui sooja, siis tehakse arvestus 
ainult elektritootmise pealt ja sooja saab 
n-ö pealekauba. Sääst võib osutada pead-
pööritavaks, kümnetesse tuhandetesse 
eurodesse. Tänaseks on Eestis töös ole-
vaid projekte juba 69, kes ootavad oma 
koostootmisvõimaluse valmimist. Esi-
mese seadme paigaldamine peaks toi-
muma juba jaanuari lõpus Paldiskisse. 

Kui kellelgi on huvi uurida, kas tema 
majapidamisse või ettevõttesse koos-
tootmisseade sobiks, vaadaku Green Fuel 
Energy põhjalikku kodulehte: www.gfe.ee. 
„Meie kodulehel saate teha ka esmase kal-
kulatsiooni ja arvutada, milline kokkuhoid 
teid ootaks tulevikus. Lisaks võib pöörduda 
meie poole ka otse ning spetsialistid aita-
vad teil lahkelt võimaliku kokkuhoiu välja 
arvutada,” julgustab Sander Saat.

Reklaamtekst

Energiahiidude  
konkurent –  
puugaasil töötav 
koostootmisseade

Koostootmisseade varustab majapida-
mist nii elektri kui soojaga, kasutades 
selleks unikaalset hakkepuidul põhi-
nevat tehnoloogiat: kuumutamise teel 
saadud puugaas toidab sisepõlemis-
mootorit, mis omakorda käitab gene-
raatorit. Selliselt toodab seade elekt-
rit ja soojust. Seade tarbib kuus umbes 
135 kuupmeetrit hakke-puitu, millest 
saadakse 40kW elektri- ning 120 kW 
soojusenergiat.

GFE tegevjuht Sander Saat. Koostootmisjaam näitusel.
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Kai Kimmel
EESTI SOOD
Raamat sarjast „Roheline Eesti”
Varrak, 2015
304 lk
„Turbarabad on lagedad 
või kidurate puudega kae-
tud, kohati põlenud, vesised, 
tükati täis laukaid ja älveid. 
Sageli ei kanna need ini-
mest. Turbasood nagu rikuk-
sid meie loodust, tuues esile 
selle viletsust ja vaesust.” Nii 
kirjutab majandusteadlane 
Raoul Üksvärav 1960. aastal ilmunud raa-
matu „Turvas” eessõnas.

„Soodes on ilu ja vaikust, rahu ja tasa-
kaalu. Sood hoiavad elurikkust, neil on asen-
damatu roll looduse vee- ja aineringes. /---/ ... 
palju on küll juba kaotatud, ent siiski oleme 
hoidnud oma soid paremini kui suur osa teisi 
Euroopa maid.” Nii alustab oma 2015. aastal 
ilmunud sooraamatut geograaf Kai Kimmel.

Kaht raamatut lahutava 55 aasta sisse 
mahub ajakirja „Eesti Loodus” ja professor 
Viktor Masingu eestvedamisel peetud nn 
soodesõda, eesmärgiga kitsapilgulist suh-
tumist meie soodesse muuta. Mahub ka 
mitmeid sooraamatuid. Näiteks kapitaalne 
„Eesti sood” (1988, toimetaja Uno Valk), aero-
fotosid sisaldav „Kaug- ja lähivõtteid 30 Eesti 
soost” (1997, koostajad Kiira Aaviksoo, Heidi 
Kadarik, Viktor Masing), „Ürgsed sood kui 
loodusmälestised” (1997, Viktor Masing). 
2013 ilmus ka raamat Eesti turbasammaldest 
(Kai Vellak, Nele Ingerpuu, Edgar Karofeld).

Rabad on küll meie loodusfotograafide 
meelispaigad. Laukapilte oleme näinud aja-
kirjades ning fotoraamatutes palju, kuid ei 
saa öelda, et harivaid-huvitavaid teoseid 
Eesti soodest liiga palju oleks. Seepärast on 
Kai Kimmeli raamat küll tervitatud.

Autor töötab keskkonnaametnikuna, 
kuid seda raamatut tehes ta kabinetis küll 
kinni pole olnud. Kai Kimmel kirjutab ladu-
salt ja süüvides, sealjuures emotsionaal-
selt. Lk 23 seisab: „Õõtsiksood võivad olla ka 
päris igavad, kui seal valitseb ainult üks liik.” 
Samas peab autor „ilusaks ja inspireerivaks” 
„kaugusse kaduvat tühja, siledat ja pruuni 
freesvälja” (lk 37).

Teos koosneb sooteemat risti ja põiki 
lahkavast üldosast ning 80 Eesti soo kirjel-
dusest. Sisekaantel leidub ka kaart, kahjuks 
pole seal aga otseviidet vastava soo kirjel-
duse lehekülgedele.

Soode valik on päris põnev. Leidub nii 
neid, mille laudteedel „kõik on käinud” (Viru 
raba, Meenikunno) kui ka selliseid, kuhu 
laudteid ilmselt kunagi ei tule. On ju sood ja 
soorajad pooleldi ka nagu salapaigad – olles 
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NUTITELEFON JA 
(VÕI) LOODUSVOLDIK
Kui Eesti taasiseseisvus, läks iga-
sugune kaart kiiresti kaubaks. 
Põhjus oli see, et tulime nõu-
kogulikust maailmast, kus 
kaarte salastati, moonutati, 
hävitati. Tänapäeval on iga 
asjalik loodusvoldik, matka-
rajajuhis või turismibrošüür 
varustatud kaardiga. Kaar-
tide salastamine tundub mõt-
tetu satelliitsideajastul, mil meil 
kõigil võib taskus olla sihte näitav 
nutitelefon ja üha rohkemates auto-
des on jutukaks teejuhiks nutiseade.

Raamaturott uuris, kuipalju nuti-
ajastu paberkaartide tegemist 
mõjutab. Vastab AS Regio kaardila-
henduste osakonna juhataja Leida 
Lepik.
Paberkaart ei ole päris ära kadunud. 
Nutiseade on kindlasti mugavam ja 
mugav on ka, kui telefon sulle ütleb, 
kus sa oled ja kuhu sa lähed, kus 
asub bensiinijaam ja kus politsei.

Targemad inimesed aga ei usalda 
telefoni. Naviseadmete koostajad tee-
vad ka vigu ja küsimus on selleski, 
milliseid andmeid seade kasutab.

Testisime üht seadet, kui sõit-
sime Setumaal Saatse muuseumisse. 
Ühtäkki näisid automaatsed juhised 
meile hoopis eksitavad. Selgus, et 
Eesti–Vene piiril läbi nn Saatse saapa 
sõites lõikas riigipiir teedevõrgu 
katki. Seade ei osanud navigeerida 
läbi Saatse saapa, vaid suunas meid 
Saatsesse 40kilomeetrise ringiga.

Paljud mu tuttavad rännume-
hed käivad metsas ja merel, kasuta-
des nii paberkaarti kui ka nutisea-
det. See tundub ka mulle ideaalne 
variant. GPS on asendamatuks muu-
tunud, aga varuvariandina ja piir-
konnast suurema ülevaate saamiseks 
on ikkagi paberkaart mugavam.

Paljusid kaarte, sealhulgas kesk-
konnaalaseid, ei tiražeeritagi enam 
paberil. Igaüks saab need soovi kor-
ral ise arvutist välja trükkida.

Kunagi unistas rändur, et 
kogu Eesti ala kohta võiks olla 

üksikasjalik 
paberkaart. 
Milliste kaar-

tidele järele on 
nüüd nõudmine?

Nüüd küsitakse 
kaarditegija käest konk-

reetseid piirkondi, temaati-
lisi marsruute, n-ö päevamenüüsid. 
Näiteks „mida teha talvel” või „kuhu 
kõndida seal”.

Omavalitsused, turismiettevõt-
ted trükivad paikkondlikke kaarte, 
mida tasuta jagatakse. Paraku on tao-
listel väljaannetel see häda, et väike 
tasuta jagatav tiraaž lõpuks ikkagi 
suuresti ei jõua nende kätte, kes seda 
kaarti parasjagu vajada võiksid. Siis 
on ikkagi kõige hõlpsam saada infot 
telefoni kaudu.

Jätkub ka Eesti põhikaardi  
(1: 20 000) tegemine ja paberile 
trükkimine. Suurem osa Eestist on 
ka põhikaardi paberkaartidega kae-
tud ja neid saab osta maa-ametist. 
Ülevaate olemasolevast annab maa-
ameti kodulehekülg.

Kaardid on muutunud üha inforik-
kamaks. Näiteks Eesti kultuuri- 
või loodusloos tähtsaid paiku on 
maanteedeatlasesse üha juurde 
ilmunud. Kuipalju on seda ohtu, et 
kaart saab liiga infot täis.
Jah, andmebaasid muudkui täiene-
vad, aga ka kujundusprogrammid on 
muutunud üha paremaks, kujutusvii-
side valik täiustunud. Seda ohtu veel 
küll ei ole, et tähiseid kirikute, põlis-
puude, mälestuskivide kohta liiga 
palju kaardile saab.

Soovi korral saab inimene ka kas-
või neli korda kuue meetri suuruse 
Eesti paberkaardi panna toaseinale, 
kus kõik need tähised peal on. Seda 
ei tee trükikoda, vaid tellimise peale 
plotter. Suuruse piiranguks on vaid 
seina suurus ja rahakoti paksus.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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need endale avastanud, ei tõtta iga inimene 
neid teistega jagama. Väidetavalt viis foto-
graaf Edgar Kase imehea raamat Muraka 
rabast „Tee vaikusesse” (1977, trükiarv 
25 000) Muraka raba äärse vaikuse vähe-
nemiseni. Paljud lugejad ja lugejate sõbrad 
võtsid ette tee sellesse metsavahikohta, kus 
fotograaf rabaretkedel peatunud oli, ja kõik 
polnud vaikuse- ja rahuotsijad.

Trükivead raamatus on seesugused 
asjad, mis pühendunud autorile kananaha 
ihule toovad. Raamaturott mäletab, kui-
das professor Viktor Masing astus 1988. 
aastal Tartu ülikooli auditooriumisse loen-
gut pidama, löödud naeratus näol. Ta hoidis 
käes vastilmunud raamatut „Eesti sood”, mil-
lesse oli kirjutanud mituteist pikka peatükki. 
Tohutu töö, mille ilmumishetkel vallutas pro-
fessori meeled aga raamatu ümbrispaberile 
tagurpidi trükitud pilt rabamännist.

Too „Eesti sood” oli trükikojas valminud 
kolm aastat (!). Kõik ootasid teda nagu imet –  
ja siis ...

Kai Kimmeli raamatu kaanel ei kasva 
rabamännid pea alaspidi. Autor märgib sis-
sejuhatuses, et teos „ei ole teadusüllitis ega 
teatmik”, mõned sisulist poolt puudutavad 
märkused siiski.

Lk 17 on märgitud rabas leiduvate samb-
laliikide arvuks 153. Samblauurijate Nele 
Ingerpuu, Kristiina Nurkse ja Kai Vellaku 
artikkel „Bryophytes in Estonian mires” (Esto-
nian Journal of Ecology 2014, 63) ütleb, et on 
see arv 212. 153 on madalsoodes kasvavate 
samblaliikide arv.

Eesti maaülikooli professor, veekaitse 
eriteadlane Aleksander Maastik kortsutaks 
kulmu, kui ta satuks lugema lk 40: „...kraavi-
dele rajati tammid, et tõsta veetase loodus-
liku taseme lähedale”. Prof Maastiku toimeta-
tud keskkonnasõnastikest võime lugeda, et 
tamm on „vesiehitis veevoolu suunamiseks 
või üleujutuste vältimiseks” ja pais on „vee-
voolu tõkestav ja vett paisutav vesiehitis”.

Lk 211 seisab, et Muraka raba on marjari-
kas, „tema jõhvikavarud on Eesti suurimad”, 
lk 235 aga Emajõe Suursoost kõneledes, et 
sealsed „jõhvikavarud on Eesti suurimad”. 
Kes oskaks kõik need jõhvikad üle kaaluda? 
Endal püsib meeles Tartu ülikooli sooteaduse 
kursuselt saadud õpetus, et Emajõe Suursoo 
on jõhvikate meelispaik, sest sinna uhab jõgi 
järjepidevalt toitaineid.

Raamatut lugedes jääb (hea) tunne, et 
autor on igas kirjeldatud soos ka ise ära käi-
nud. Kui põnev see töö võis olla! Küsimärke 
tekib fotode juures. Näiteks Parika soo kir-
jelduse juures pole pilte sealsetest suurtest 
rabajärvedest. Justkui tühikut täidavad lähi-
võtted huulheinast ja rabamänniku foto. Vii-
mane on hoopis ilma allkirjata, nagu ka 

paljud teised ülesvõtted (mida ei saa heaks 
kiita). See jätab selgusetuks, kas pildid on 
tehtud kirjeldatavas soos (nagu need ilmselt 
enamasti on) või mõnes teises.

Eesti rahvaluule arhiivis leiduv sedelikiht 
soode kohta on millegipärast õige õhuke. 
Ometi on rabad on olnud pelgupaikadeks, 
taliteede kandjaiks, hiljem ka parašütistide 
maandumispaigaks, koduks metsavenda-
dele, nagu ka susidele ja haruldastele lindu-
dele. Soopärimust oleks tahtnud raamatust 
rohkemgi lugeda.

Ratva raba 1938. aastal loodud reser-
vaadist, meie esimesest sookaitsealast, kir-
jutades on jäänud märkimata selle loomise 
otsene ajend – sealne kaljukotkapesa. Muu-
seas, selle pesa võttis siis linti Eesti Kultuur-
film ja lõiku näidati isegi omaaegsetes Inglis-
maa kinoringvaadetes.

Sama Muraka-Ratva soostiku kohta 
loeme: „Muraka lugu on edasi kerinud Fred 
Jüssi, Mall Hiiemäe ja paljud teised.” Selle 
tühjavõitu lause asemel oleks võinud näiteks 
märkida, et folklorist Mall Hiiemäe on üles 
kasvanud Muraka raba servas Roostojal ja 
Fred Jüssi oma fotoretkedele siirdunud raba-
äärsest Varessaare metsavahitalust. Miks 
mitte nende poolt öeldut ka tsiteerida!

Kas olete käinud Kukka soos Hiiumaal 
või Tõrasoos Raplamaal?

Ei ole? Võtke siis julgesti Kai Kimmeli hel-
ges toonis kirjutatud raamat kätte. Uudset 
leidub selles kindlasti ka kõige paadunumale 
rabahundile.

Allikasoodest kirjutab Kai Kimmel nii (lk 
58): „Kui lähete neid otsima ja mõne leiate, 
tasub käia kikivarvul ja vahepeal püüda soo 
kohal lennelda.”

Valeri Štšerbatõh
METSLOOMALOOD
Läänemaa linnuklubi, 2012
128 lk
See on raamat, mida 
loodusesõbrad tiku-
tulega taga otsivad. 
Raamatupoodidest 
seda aga ei leia, sest 
teos on ilmunud KIKi 
toetusel ja levinud 
keskkonnaameti, 
looduskeskuste 
kaudu. Raamatuko-
gud, kus seda teost 
pole – viimane aeg on seda taga otsida.

Nii vägevaid Eestis tehtud metsloomafo-
tosid ei ole üheski teises raamatus ilmunud –  
ütlevad loodusfotograafid. Hundid, karud, 
ilvesed – kõige ihaldatumad fotojahtide saak-
loomad astuvad suureformaadilises köites 
nagu kunstigaleriis vaataja ette.

„Kõik metsaelanike fotod selles raa-
matus on pildistatud Loode-Eesti kõnnu-
mail, mille moodustavad Läänemaa Suur-
soo ja Leidissoo ning nende rüppe jäävad 
metsalaamad,” kirjutab Tiit Randla saatesõ-
nas. „Selle loodusmaastiku südames elab 
teist põlve metsamees Valeri Štšerbatõh, 
kelle harrastuseks on kümmekond aastat 
olnud metsloomade-lindude jäädvustamine 
moodsa digikaameraga.”

Jutudki piltide juures on haruldased, 
seesugused, milleni võib jõuda vaid aasta-
tepikkuse süüvimisega loodusesse ja tema 
saladustesse.

Henn Timm
EESTI SISEVETE 
SUURSELGROOTUTE MÄÄRAJA
IDENTIFICATION GUIDE 
TO FRESHWATER 
MACROINVERTEBRATES 
OF  ESTONIA
Eesti Maaülikool, 2015
424 lk
Vastset määrajat võib võrrelda 
1956. aastal ilmunud Villem 
Voore teosega „Magevete loo-
mastik” sarjast „Abiks looduse-
vaatlejale” (nr 24). Villem Voore 
õhukest vihikut illustreeris paar-
kümmend joonist. Henn Timmi 
rohkem kui kilogrammiraskune 
trükis sisaldab tuhatkond fotot. 
Kahe raamatu vahepeal seisab mahukuselt 
„Euroopa magevee-elustik” (2008, Eesti olu-
dele kohandanud Helle Mäemets, Ingmar Ott 
ja Henn Timm), mis sisaldab jooniseid.

Uue määraja sünni ühe eeldusena mär-
gibki Henn Timm digifotograafiat ja oma huvi 
selle vastu. Fotoaparaat suudab näha detailse-
malt kui inimene. Et raamatus fotodega illust-
reeritud määramistunnuseid jälgida, võib vaja 
minna luubist võimsamat suurendust. Siiski 
leidub sisevete suurselgrootute hulgas üks-
jagu liike, keda saab ka palja silmaga määrata.

Need millimeetritega mõõdetavad ole-
vused pole inimeste maailma jaoks kaugeltki 
tähtsusetud, vaid olulised indikaatorid, kes 
peegeldavad meie sisevete seisundit.

„Mõni arvab, et Eesti on liiga väike või 
liiga igav. Selliseid asju mina ei usu. Ja vahva, 
kui seal, kuhu parajasti satun, ka mõni vee-
kogu leidub. Enamasti nii ongi,” kirjutab süm-
paatsel veidi naerusuisel toonil kakskeelse 
määraja autor, Eesti maaülikooli teadlane 
Henn Timm. Kujutage siis ka ette pilti, kuidas 
mees, pikad säärikud jalas, kahv käes, põlvini 
vees seisab, et suurselgroogseid koguda. Sel-
lise tööga saab tegelikult hakkama igaüks ...  
ja uus raamat kahva sisu määramiseks on 
nüüd olemas.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kas asjad on päriselt olemas või kuju-
tame neid ainult ette? Päriselt tähen-
dab seda, et saame neid katsuda, 
näha, kuulata, nuusutada ja maitsta. 
Kui midagi saab katsuda, võime ette 
kujutada, milline see asi välja näeb. 
Kui seda asja saab näha ja katsuda, 
võime ette kujutada, millist heli see 
tekitab. Kui seda asja saab näha, kat-
suda, kuulata ja nuusutada, võime ette 
kujutada, kuidas see maitseb. Nõnda 
lisandub järjest enam omadusi ja 
lõpuks ongi meil selge, millega tegu.

Meie igapäevaste nutitelefonide 
või tahvelarvutite ekraanidel lii-
gub suur hulk pilte. Nende töötlemi-
sega tegelevad tuhanded inimesed. 
Proovime ka ise muuta neid pilte 
elavamaks!

PÄRIS ASI
AARE BAUMER, AUTORI FOTOD

Aare kasutas pildistamiseks külili keeratud arvutit,  
teie proovige kodus ikka nutikatega. Mugavam!

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Nuputa!
1. Mis on pildil?
2. Millise käitumis-

joone järgi on hõlbus 
eristada emist 
kuldist?

3. Mis laiuskraadidel 
asub põhjapolaarjoone tagune 
Varangeri poolsaar?

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

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

Porikuu/kooljakuu õiged vastused
1) Lendorav elab Iisakus.

2) Eestis on ligi 307 000 perel oma aed.

3) Pildil on kerashooghänd.

Loosiõnn naeratas perekond VESKIMÄELE. Eriline tänu 
kuulub seitsmele usinale lahendajale: MARGIT, AVELIIS JA 
KRISTIINA VESKIMÄELE, MARIKA MARGALE, MARE-LY 
BAKHOFILE, TIIU KÄÄRIKULE JA GAIDA MERILALE, kes kõik 
osalesid truult pea kõigi NUPUTA! ülesannete lahendamisel 
ajakirja Loodusesõber algusest peale. Toimetus tänab kõiki 
NUPUTA! sõpru südamest.

TÄNA VAJAME:
• 4 tk läbipaistva kaanega CD- või 

DVDkarpi
• teravat nuga
• joonlauda
• läbipaistvat teipi
• ja 1 nutitelefoni või süle- või 

tahvelarvutit
• markerit

Niisiis, võtame CD- või DVDkarbi 
läbipaistva kaane ja tõmbame sellele 
jooned nii, et tekiks suurima pind-
alaga võrdkülgne kolmnurk. Siis tõm-
bame markeriga veel ühe joone, 
mille järgi lõigata ära kolmnurga 
tipp. See peab olema tehtud kõigil 
neljal kolmnurgal samale kõrgusele.

Nüüd võtame noa ja proovime 
mööda jooni karbi kaant tükkideks 
lõigata. Piisab, kui teha noaga tuge-
vam joon ja siis selle järgi ettevaatli-
kult murda.

Lõpuks saame neli võrdkülg-
set kolmnurka, mille tipud on ära 
lõigatud.

Kui sa ise ei jaksa või see tundub 
ohtlik tegevus, siis palu kedagi vane-
matest appi, eks!

Kui tükid on lõigatud, proovime 
neid omavahel teibiga ühendada.

Kõik see, mida oleme ette valmis-
tanud, peaks välja nägema nagu plas-
tist läbipaistev püramiid, mille üle-
mine ots on ära lõigatud.

Kui kõik on valmis, alustame 
kõige huvitavama osaga. Võtame 
nutitelefoni ja laadime sinna eri-
lise Youtube'i video, lüües sisse 
otsisõnaks: holographic video for 
smartphone.

Näiteks valime sellise video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Kvqab6Fq1C8

Video vaatamiseks tuleb püra-
miid asetada tumedale lauaplaadile 
ja selle peale tasakaalustada videot 
mängiv nutitelefon. Võid teha ka vas-
tupidi, nagu minul juhtus. Hea oleks 
tuba pimendada, siis on pilt puhtam.

Kujutist, mida näed, nimetatakse 
holograafiliseks. See ei ole päris 
hologramm, mis tekitatakse laser-
kiirte ja spetsiaalsete fotoplaatide 
abil, kuid vähemalt jätab niisuguse 
mulje ja on sama lahe. Neljale püra-
miidi tahule projekteerub neli pöö-
ratud, kuid samasugust pilti, ja nen-
dest tekkinud liitpilt näeb välja just 
nagu päris.
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Porikuu ilm oli muutliku tempera-
tuuriga, esines nii väga sooje päevi 
(02.10. näitas kraadklaas +18 °C) kui 
ka väga tugevaid öökülmi (kuni –9 °C 
29. oktoobril). Just külmade ööde 
tõttu kujunes porikuu tervikuna 
pikaajalisest keskmisest ka pisut 
jahedamaks.

Silmapaistev oli läbiv kuivus 
oktoobris – mõnes ilmajaamas regist-
reeriti uued kuivuse rekordid. Näi-
teks Tartus kordus 1914. aasta 
rekord, sademeid tuli 8 mm ehk vaid 

12% pikaajalisest keskmisest; Võrus, 
mis oli vaatlusrea kuivim, oli sade-
meid samuti vaid 8 mm ehk 13% 
pikaajalisest keskmisest ja Vilsan-
dil kordus 1951. aasta kuivus, sadas 5 
mm ehk 7% pikaajalisest keskmisest. 
Veel kuivem oli Vilsandil vaatlusreas 
ainsana 1904. aasta – 4 mm.

Porikuus oli siiski ka paar sajust 
päeva, sadu muidugi ei jõudnud 
igale poole, ent näiteks 23. porikuul 
registreeriti Pärnu–Sauga jaamas 
koguni 17 mm sademeid.

Tohutut kuivust kompenseeri-
sid sagedased udud, mõnikord koos 
halla ja tugeva öökülmaga. See aga 
mulda ei niisutanud. Sünoptilise olu-
korra järgi võib öelda, et põimukuul 
alguse saanud suvi jätkus.

KOOLJAKUU LÕPUS 
SAABUS EELTALV
Ka november ei toonud esialgu suurt 
muutust: oli kuiv, sageli väga udune, 
oli päevi, mil udu püsis kogu päeva. 
Veetase langes kohati väga madalale,  

Porikuus hakkasid händkakud mitmes paigas rohkem 
silma kui tavaliselt. Eks on hea hiireaastaga põhjapoolsed 
kakud siinsetele seltsi tulnud.

Hilissügisel saabuvad meie maile kaunist noodirida 
vilistavad siidisabad. Selle aasta pihlakasaak, mis on 
nende üheks lemmikuks, jäi väga nigelaks. Õnneks leiab 
õunaaedu, kus osa vilju veel puudele jäänud. Kaugelt 
saabunud ränduritele sobivad need kõhutäiteks väga hästi. 
Pärnu tuviõun on üks maitsvamaid.
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SUVI JÄTKUS 
PORIKUUS,  
AGA PORI EI 
TULNUDKI
JÜRI KAMENIK
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Koprarahvas ei usu ühelgi aastal, et talv taeva jääb. Ikka 
veel pehmete ilmadega ladustati juba korralikku tagavara. 
Põhjamutta pisteti paju- ja kaseoksi. Kogu talvekraam 
kraavipõhja ära ei mahugi ja suur osa jääb veest välja 
turritama. Jahedas vees püsib koor pikka aega mahlane.

Korduvkasutus. Kevadel toimis see suure hoole ja 
oskusega ehitatud pehme ja kindel pesa kukkurtihase uue 
põlvkonna koduna. Seegi kasevõras kiikunud pesa võis 
olla korduvkasutuses, tarvitab ju kukkurtihane tihti uue 
pesa ehituseks eelmise aasta pesast saadud materjali. 
Taaskasutuse järgmise ringina sai aga alla kukkunud 
pesast hiireperele hilissügisene kodu.

Esimene lumi kooljakuu 21. päeva õhtul muutis sõiduolud talviseks. 
Peab lumise ja libeda aja sõiduvõtted taas meelde tuletama.

Kuna esimene lumi muudkui viibis ja soojagi jagus, 
ei kiirustanud ka haned mitmel pool end veel lennule 
sättima. Järvamaal peatunud parvedes olid pea kõik 
meie sisemaa rändhaned − rabahaned, suur-laukhaned 
ja valgepõsk-lagled koos laululuikedega − sügisest veel 
viimast võtmas.

Porikuu on suur põdrajahikuu. Metsarahu saab kärarikka 
ajujahiga rikutud ning loomad aetakse liikvele. Autojuht 
peab nii sel kui ka järgmistel kuudel valvas olema. Põder 
võib ootamatult teele hüpata.
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kaevud hakkasid jääma kuivaks. 
Alles 7. kooljakuul toimus otsustav 
tsüklonite läbimurre ja hakkas vii-
maks sadama. Esialgu sajud põhja-
veele ja veekogudele mõju ei aval-
danud, ent juba paar nädalat sage-
dasi ja mõnel päeval enam kui 5 mm 
sademeid lõpetasid põua ja veevarud 
hakkasid taastuma.

Udu esialgu vähemaks ei jäänud, 
sest õhumass oli väga soe ja niiske. 
Sageli oli sooja isegi üle +10 °C, kuid 
eriline oli 3. kooljakuu, kui päike-

selise päevaga tõusis õhutempera-
tuur kohati koguni 14 soojakraadini. 
Öökülmi enamasti ei esinenud. Soo-
jad ja niisked ilmad soodustasid teist-
kordselt õitsejaid.

Pööre eeltalve toimus 21. kuupäe-
val, kui otse üle Eesti liikus aegla-
selt Karjalasse üsna sügav tsüklon. 
Õhumass selle piires jahtus ja vihm 
asendus lume-lörtsiga. Aastaaja- 
vahetus (sügisest eeltalve) oli kõige 
vägivaldsem Põhja-Eestis, kus tek-
kis torm ning vee kohal arenenud 

rünksajukad tõid eriti intensiivseid 
pagisid (kuni 30 m/s), minilume-
torme, lume- ja jääkruubivalinguid 
ja isegi rahet (Kloogal mõõdeti kuni 
kahe sentimeetriseid teri). Paiguti 
sähvisid välgud (nt Mähel). Kauge-
mal sisemaal oli vaikne ja enamasti 
selge ilm.

Kuigi esialgu näis, et toimu-
nud ilmapööre on üürike, keeras 
antitsüklonaalne areng kõik pea 
peale ja nii jäi talvisem ilm koguni 
nädalaks püsima.
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Pannkoogile! Kui teeb külma, 
aga pole veel päris pakane, 
ei lase loksuv meri jääkaanel 
tekkida. Tekivad üksnes 
väikesed jääst pannkoogid.

Varesed päästsid hane elu. 
Põllul toituv haneparv tõusis 

ootamatult valju kisa saatel õhku. 
Maha jäid üksik suur-laukhani 

ja teda ründav noor kanakull. 
Ei tea, kuidas asi lõppenuks, kui 

parv sõjakaid hallvareseid poleks 
kohe kohale rutanud ning kulli 

minema ajanud.
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Kaks kotkast. Noor merikotkas 
ei tee justkui märkamagi, et 
taamal käristab metsavaikust 
madallendu tegev NATO raudkotkas. 
Selline pilt ei ole enam tema 
kodumetsade kohal ime.
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JÕULUGALA
Koit Toome & Maria Listra

Aegumatult klassikaliste jõululaulude kõrval kõlavad 
hingematvalt kaunid Bocelli ja Brightmani poolt tuntuks 

lauldud palad “Nessun Dorma”, “Time to Say Goodbye” jpt.

Laval ka Jorma Puusaag (klassikaline kitarr) ja Joel Remmel (klaver).

Elegantses stiilis kontserdid 13.-28. detsembrini üle Eesti.

kutsub:

Piletid müügil piiratud koguses Piletilevis ja kohapeal hinnaga 10-18 eurot.

P 13.12  kell 19     Viimsi kirik
E 14.12  kell 19     Keila kirik
T 15.12  kell 19     Võru Kannel
K 16.12  kell 19     Põltsamaa kirik
N 17.12  kell 19     Tartu Peetri kirik
R 18.12  kell 19     Tallinna Jaani kirik
L 19.12  kell 16     Pärnu Kontserdimaja
P 20.12  kell 19     Rapla kirik

E 21.12  kell 19     Jõhvi kirik
T 22.12  kell 19     Rakvere kirik
K 23.12  kell 19     Paide kirik
R 25.12  kell 16     Haapsalu toomkirik
L 26.12  kell 16     Viljandi Pauluse kirik
P 27.12  kell 16     Kuressaare kirik
E 28.12  kell 19     Tallinna Kaarli kirik

BERIT KONTSERT  
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