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Eesti Maaülikooli loodusteaduste koolis saavad õpilased aimu, mida  kujutab  
endast teadlase elukutse. Paljud õpilased teevad selles koolis oma esimesed 

iseseisvad teaduslikud vaatlused. Tähtis on ka see, kuidas oma väikest uurimistööd 
vormistada. Loodusteadus tähendab ka väljasõite uurimisobjektidele ja uurimis- 
aladele: järvedele, rabadesse, metsadesse, õunapuuaeda ja põllule.

Tallinna Inglise kolledži ja Tallinna reaalkooli õpilasi juhendab 
Polli aiandusuuringute keskuses Toivo Univer.
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Teie käes on raamat, mis sisaldab valikut Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste 
uurimistöödest aastatest 2007–2012. Kõik valitud tööd on õppejõududelt pälvi-

nud suurepärase hinde. Tekste on mõnel juhul lühendatud ja selguse huvides toimeta-
tud, illustratsioone välja jäetud, kuid on siiski püütud säilitada õpilaste algset vormistust.

Maaülikooli loodusteaduste kooli tekkele viis ÕTÜ ehk Õpilaste Teadusliku Ühingu 
töö taastamine 2004. aastal. Sama aasta kevadel algasid Maaülikoolis Juhani Püttsepa 
korraldamisel õppekäigud gümnaasiumiõpilastele. Paari-kolme aastaga kujunes välja 
loodusteaduste kool tema praegusel kujul, oma otsustava toetuse andsid Maaülikooli 
toonased juhid Hardi Tullus, Andres Koppel ja Alar Karis. Alates 2006. aastast kannab 
õppekava nime „Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse”, juhtkonna poolelt on  
viimastel aastatel koolil silma peal hoidnud teadusprorektor Anne Luik.

Kooli õppetöö vormiks on eeskätt õuesõpe, loengud ja praktikumid. Õpilased la-
hendavad koduülesandeid, aastatega on üha suurenenud praktiliste tööde osakaal (näi-
teks valgusreostuse mõõtmine, järve uurimine). Diplomi saamiseks peavad olema teh-
tud kõik kodutööd ja kevadel tuleb sooritada ka suuline eksam. Lisandub avatud ülikoo-
li diplom, mis kinnitab ainepunktide saamist. Juhiseid jagavad valdavalt Maaülikooli tead-
lased ja praktikud, enamik õpetajaid tuleb põllumajandus- ja keskkonnainstituudist (insti-
tuudi eestvedajad Illar Lemetti ja Aret Vooremäe on kuulunud ka eksamikomisjoni).

Õpilased jõuavad kooli enamasti bioloogiaõpetajate vahendusel. Kooli tööst on  
osa võtnud Tartu ja Tartumaa, aga ka Tallinna ja Harjumaa loodushuvilised gümnaasiu-
miõpilased. Kõige rohkem õpilasi on andnud kuus kooli: Hugo Treffneri gümnaasium, 

Toimetus: Eha Järv, Juhani Püttsepp (vastutav toimetaja)
Kujundus: Aila Utsu-Püttsepp
Keeletoimetus: Katrin Raid
Eesti Maaülikool
Tartu, 2012
Trükk: Ecoprint

ISBN 978-9949-484-24-9

Esikaanel: Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Katrin Jõgi Tartu südalinnas taeva heledust mõõtmas. Foto: Lauri Kulpsoo
Tööde juures olevad fotod on õpilaste tehtud, juhul, kui see pole märgitud teisiti.
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gümnaasium ja Nõo reaalgümnaasium. Viimasest ongi senini pärit kõige rohkem meie 
kooli lõpetajaid.

Kuuludes Maaülikooli õppeosakonna haldusalasse püüab loodusteaduste kool õpe-
tada lapsi loodust vaatlema ja tähelepanekuid tegema ning neid sõnaliselt vormistama. 
Eesmärk ei ole, et õpilane tingimata tuleks õppima mõnele Maaülikooli erialale, vaid et ta 
jagaks meie ülikoolist saadud teadmisi teistele ja ka kasutaks neid kunagi ise seoste ja sil-
dade loomiseks teaduste vahel. Kooli tööd korraldavad bioloogid, Maaülikooli õppeosa-
konna peaspetsialist Juhani Püttsepp (juhani@emu.ee) ning veterinaarmeditsiini ja loo-
makasvatuse instituudi vanemlaborant Eha Järv (eha.jarv@emu.ee). Viimastel aastatel 
on kooli tööd toetanud haridus- ja teadusministeerium.

76

Loodusteaduste kooli õpilasi ja õpetajaid 2010. aasta lõpuaktusel Järvamaal.
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Kui kiiresti voolab vesi jões? See küsimus huvitas juba karupoeg Puhhi ja Notsut, kui 
nad silla pealt käbisid vette viskasid. Loodusteaduste kooli õpilased pidid küsimu-

se lahendama 2009. aasta sügisel koos teiste jõeuurija Rein Järvekülje antud küsimuste-
ga (näiteks vooluhulk, põhja ja kallaste kirjeldus, veepinna turbulentsus). Ülesanne osu-
tus küllaltki raskeks ja õppejõud nõudlikuks. Ainsana sai hinde „Suurepärane” (A) Nõo 
reaalgümnaasiumi õpilane Egle Truska.

Üks jõetöö oli loodusteaduste koolis siiski ka varem tehtud – Hugo Treffneri güm-
naasiumi õpilane Hedvig Tamman esitas 2007. aastal veekogu kirjeldusena loo Pedja 
jõe ümberkujundamisest oma kodukohas ja sellega kaasnenud probleemidest.
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täielikult, ja tulemuseks oligi jõgi, mida mina tean – Minu Jõgi, oma kivide ja taimedega.
Jõe keskel asus maismaajupp, millel ka mõned pajud kasvasid, seda tavatsesime me 

ikka saarikuks kutsuda, hoolimata sellest, kas see nimetus päriselt terminoloogiliselt kor-
rektne on. Vana tammi kohas aga langes vesi umbes meetri (või veidi vähem) kõrguselt 
alla ja seal sai hea meelega ujumas käidud, sest vesi oli veidi sügavam, põhi siledam ja lan-
gev vesi tekitas justkui mullivanni. Sellisena mäletan mina oma jõge.

Mõned aastad tagasi otsustati aga taastada sinna elektrijaam. Kardeti, et sellisel juhul 
on maakodu hoovis vesi, ning meie maale, jõe äärde, ehitati vall. See lükati endisest jõe-
kaldast ning kuna maa läks siiski märjaks, kaevati teisele poole kraav, mis peaks maa kui-
vaks tegema. Nüüd, tänu kraavile ja arvatavasti ka valli vajumisele, ongi hoovis tavaline 
mullaniiskus taastatud.

Alguses oli vaatepilt väga nukker. Peaaegu terve esimese aasta, kui vesi pidi olema tõs-
tetud, oli ta siiski madal. Meile oli aga vall juba tehtud, mistõttu jõeni pääsemiseks tuli 
läbida põlvini ulatuva mudaga ala, mis kunagi oli olnud jõekallas. Varem oli seal olnud 
pajuvõsa, nüüd oli aga kogu kallas lage, vaid mõnel pool oli märgata oksi, mis olid jäänud 
vallist välja turritama. Jõgi ise oli aga endine. Ka saarik keset jõge oli oma puudega alles. 
Sel ajal kadestasime oma ülejõenaabreid, sest sealpoolne kallas oli kõrge ja nende jaoks ei 
olnud jõe juures midagi muutunud peale vastaskalda, mis neid otseselt ei puudutanud.

Nüüd aga on juba paar aastat olnud vesi tõstetud. Natuke pärast veetõusu olid veel 
näha keset jõge kasvanud puude võrad. Väga kuivadel perioodidel, kui vesi palju alaneb 
ja päike paistab, on veel näha vana suur kivi, mille peal praegu aga on enamasti meetrine 
veekiht. Voolu enam põhimõtteliselt ei ole, mistõttu kuumal suvepäeval on selgete kih-
tidena tunda soe pinnakiht ja palju jahedam põhjaosa. Samas on aga praegusele kalda-
le jälle hakanud kasvama võsa, ka ujumistingimused on loomulikult paremad, sest koha 
leidmiseks, kus jalad põhja puutuksid, on vaja vaeva näha. Samuti puudub ujumist takis-
tav vool. Läbi jõe küll enam vastaskaldale kõndida ei saa, kuid ujuda seda vahemaad paar 
korda edasi-tagasi on üsna tugev treening, mis on samuti vajalik.

Taimedest jõuavad pinnale veel vesikuppude lehed, väga harva näeb kollaseid õisi. Ka 
vana hundinuia kasvukoht on liiga sügaval, et seal veel hundinuiad kasvaksid, kuid juba 
hakkavad tekkima uued kasvukohad. Ka kalade liigid on muutunud. Igatahes kalda poo-
le pole ründid veel jõudnud, kui neid ongi. Enamasti on siiski nüüd saagiks suuremad 
ja väiksemad ahvenad. Teistest loomadest olen näinud saarmast ja teisel pool valli asuva 
kraavi juurde on end meie pahameeleks sisse seadnud kobras, kes langetas jõe ääres vii-
masedki suured puud. Igal kevadel on peatunud nüüdseks suuremal veekogul luiged. Sel 
aastal oli kaks valget ja kaks halli luike (arvatavasti pojad).

Siiski ei ole see praegu enam Minu Jõgi. See on paisjärv, millel, nagu kõigel, on omad 
plussid ja miinused, kuid minu veekogu enam ei ole. Üks mu sugulane, kes ei olnud  
pikka aega mu maakodus käinud, küsis kaugelt suurt veekogu märgates, et mis järv see 
on. Ta ei tundnud ära vana head Pedja jõge ja ega seda ei saanudki tunda, sest seda jõge 
enam ei ole. Filosoof Herakleitos ütles, et pole võimalik astuda kaks korda samasse jõk-
ke. Ma poleks aga iial arvanud, et muutus võib ühe jõega olla nii suur, et mul enam ei 
olegi oma jõge.

Pedja jõgi

Mõeldes oma maakodule, ei meenu kõige selgemalt mitte mets, vaid just minu jõgi, Pedja 
jõgi. Minu maakodu asub Jõgeva maakonnas Tõrve külas. Maja on ehk napilt saja meetri 
kaugusel jõest, kuid minu perele kuulub maa ka talust veel jõe pool. Seal Pedja jõe ääres 
olen ma veetnud kõik oma suved. Veel väiksena, kui ma ujuda ei osanud, oli jõgi väga hea 
koht selle harjutamiseks, sest põhilises ujumiskohas oli jõel sügavust alla meetri, mujal 
veel vähemgi. Negatiivse küljena mäletan, et kivise põhja tõttu tuli kanda jalanõusid, et 
oleks lihtsam põhjas kõndida. Meenub ka seletamatu hirm kaldaäärse mudase põhja ees. 
Oma varasemast lapsepõlvest mäletan ka seda, kuidas täiskasvanud inimesed ikka läbi 
jõe käisid, kui oli vaja teisel kaldal asuvasse tallu minna.

Praegu tundub see mulle veidi uskumatu, kuid veidi vanemaks saanuna käisin ka ise 
vastaskaldale läbi jõe, viitsimata teha kilomeetripikkust ringi, et mööda silda jõge ületa-
da. Jõgi on ikka olnud oluline meie maaelule, sest kuivematel suvedel sai sealt kastmiseks 
vett võetud. Samuti süvendasime oma sugulastega ujumiskohta, mis tähendab, et sai-
me sügavuseks 20 sentimeetrit üle meetri. Sellisel kahemeetrise läbimõõduga platsil said 
ujuda ka pikemad inimesed, mitte ainult lapsed nagu mina. See oli kuumadel suvepäeva-
del väga oluline, sest tänu suhteliselt kiirele voolule, mis jõel selles kohas on, oli vesi põl-
lutöid teinud inimestele alati jahe ja värskendav. Õhtuti püüdsime jõest kala. Tihti olid 
saagiks ahvenad, nende sekka sattusid vahel teisedki kalad, nende hulgas haugid. Ena-
masti aga olid õnge otsas ründid. Nii saidki söönuks nii kass kui ka inimesed.

Jões oli palju kive, keset jõge üks suurem, huvitava kujuga kivi, mis alati veest välja 
ulatus. Selle peale tekkinud triipude järgi sai hinnata veetaset. Kogu oma elu jooksul mä-
letan vaid ühte suve, mil see kivi üleni vee all oli, aga see oli ka väga vihmane suvi. Suve 
lõpu poole kasvas jõgi veidi ülesvoolu justkui kinni – nii tihedalt oli erinevaid taimi. Kal-
da ääres aga kasvasid uhked hundinuiad ning mäletan ikka kollaseid vesikupuõisi, mis 
veepinna palju ilusamaks muutsid. Minu lemmikveetaimeks aga oli ja on ikka veel luige-
lill, mis oma iluga ikka silma paistis, kuigi neid taimi väga palju ei olnud.

Veel meenuvad vanaema jutud, et tema lapsepõlves oli jõgi olnud veel palju mada-
lam, kuid siis ehitati pool kilomeetrit allavoolu vana veski asukohta hüdroelektrijaam. Sel-
le  paisu tõttu olevat jõgi koguni maja hoovi jõudnud. Siis aga lammutati pais, kuigi mitte 

2007

Hedvig Tamman
Hugo Treffneri  
gümnaasium
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Neeva kanal

Valisin jõelõigu kirjeldamiseks Neeva ka-
nali (pildil). Kuna Kesk-Eestis on suhteli-
selt hõre vetevõrk, siis oli see mu kodule 
kõige lähemal asuv jõgi. Samuti olen selle 
läheduse tõttu kanaliga mitu korda kokku 
puutunud ja arvasin, et oleks huvitav selle 
kohta rohkem teada saada.

Kanali väiksuse tõttu on temast väga vähe materjali leida – kui üldse. Pärast jõelõigu 
kirjelduse tegemist tundus huvitav veel üks asjaolu: kust kanal alguse saab? Seetõttu võt-
sin kätte ja läksin seda välja uurima. Tuli välja, et kanali algus on rajatud Müüsleri raba 
niiskemasse piirkonda. Allikaid sealkandis teada pole. 

Kanal suubub Prandi jõkke, mis on omakorda Pärnu jõe vasakpoolne lisajõgi. Prandi 
jõkke suubub veel kaheksa kraavi, oja või kanalit.

Prandi jõest on leitud jõe- ja meriforelle, lõhelisi, hauge ja lutsusid. Algul arvasin, et 
ehk on neid siis Neevaski, aga küsitledes endist koolivenda Tarmo Hiiesalut, kes elab ka-
nali vahetus läheduses, sain teada vastupidist. Tema sõnul vähemalt seal jõelõigul kalu 
kindlasti pole. Veel sain teada, et umbes kaks aastat tagasi suvel kuivas kanal täiesti ära. 
Kindlasti mõjutavad sellised juhtumid kalade esinemist ja arvukust.

Teada on huvitav fakt, et Eesti siseveekogude olukorda käsitlenud uuringu kohaselt 
voolab Eesti kõige puhtam vesi Prandi jõe ülemjooksul, kuhu Neeva kanal suubub. Siiski 
võivad potentsiaalseks reostusallikaks olla kohalikud majapidamised, mis tahes-tahtma-
ta vett saastavad, samuti mõjub põldude väetamine.

Jõe vool tammidega reguleeritud ei ole, aga kuna kanal on rajatud suurte maaparan-
duste käigus, voolab vesi üsna ühtlases sängis. Kanali rajamise tõttu muutus kohalik suur 
Müüsleri raba kuivemaks.

Müüsleris asub hiljuti loodud kilplaste teemapark. Varem olevat kilplaste Uppa- 
kallo küla asunud Neeva kanali ääres Koigi küla juures. Vähemalt nii on selle loo  
kirja pannud Kreutzwald. Rohkem legende ma Neeva kohta kuulnud ei ole, aga eks ta ole 
omajagu noor kah.

2010

Egle Truska
Nõo reaal- 
gümnaasium
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Iga-aastaseks dilemmaks on, kas oodata järve vabanemist jääkaanest või juba va-
rem tegutsema asuda. Elva gümnaasiumi õpilased Kristo Ilves ja Edvin Põlgast said 
2009. aasta kevadel hakkama väikese kangelasteoga: nad lõhkusid Jaani järve 30 senti-
meetri paksusesse jäässe uurimisaugu halukirve abil.

Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilase Linda Rusalepa mahukale tööle Neeruti Ora-
järvest (2009) andis Reet Laugaste hindeks koguni AA. Töö paistis silma, õpilane oli ise-
gi leidnud järve kohta kolm luuletust.

Igal aastal on tulnud töid veekogudest, mille kohta limnoloogidel andmeid napib või 
need puuduvad üldse, seepärast on need eriti huvitavad. Kogumikku on võetud selliste 
näidetena Nõo reaalgümnaasiumi õpilaste Juta Kraavi ja Jaan Kraavi uurimus Pupastvere 
Umbjärvest ja Jenni Katri Pedori töö vanaema talu tiigist.

Meie koolis on alates 2004. aasta maist tehtud õppekäike limnoloogiakeskusse 
Võrtsjärve ääres. Alates 2007. aastast on need teoks saanud veebruarikuus, tea-

durite Reet Laugaste, Kristel Panksepa jt juhendamisel.
Jääkaanel ja jääaugu ümber peetud tundidest saavad õpilased esimesed teadmised 

järveuuringutest – näiteks vee läbipaistvuse ja värvuse määramisest Secchi kettaga. Ühel 
aastal oli jää küll nii õhuke, et kui õpilased augu ümber koondusid, et ketast vaadata, 
käis raksakas ja tuli eemalduda ohutusse kaugusesse.

Alates 2007. aastast on koduseks tööks olnud paari peale kirjeldada üht järve (õpi-
laste enda valikul). Igal aastal leidub ka õpilasi, kes soovivad selle ülesandega üksi 
maadelda.

Ootame, et õpilased ei piirduks kirjandusallikate andmetega, vaid uuriksid ka ise 
veekogu. Kuldreegliks on, et igaüks peab järve kaldal oma jalaga ära käima, pildistama, 
vee läbipaistvust ja värvust määrama ning küsitlema üht inimest, kes veekogust rohkem 
teab. Kõik, mis tuleb sellele lisaks, on teretulnud.

Mart Reiniku gümnaasiumi õpilased Mari-Liis Viljur ja Klaarika Kikas jõudsid 
2009. aasta kevadel isegi põhjaloomade määramiseni. Nende Agali-tööle sündis ka põ-
nev järellugu, nimelt hiljem samal kevadel jõudsid järveuurijateni teated, et Agali järv on 
värvunud lillakasroosaks. Klaarika Kikas läks järveuurijate palvel uuesti kohale, võttis vee-
proovi ja viis teadlastele. Hüdrobioloog Kairi Maileht määras värvimuutuse põhjustajaks 
sinivetika Planktothrix prolifica. Lugu kooliõpilaste ja teadlaste koostööst ilmus ajalehes 
Roheline Värav (8. mail 2009).

Järvekirjeldus

Järveuurija Reet Laugaste tutvustab Võrtsjärve rannas õpilastele alati ka kindlalt  
sügavuselt veeproovide võtmiseks mõeldud batomeetrit ja planktonivõrku.

Ingmar Muusikus
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Küti järv

Otsustasime uurida Lõuna-Eestis asuvat Küti järve (pildil), mis on tuntud ka Sipe 
järvena.

Kõigepealt mõned andmed.
Asukoht: N: 58o14’37’’, E: 26o49’12’’ (2 km Vana-Kuustest kagu poole) Tartumaal 

Kambja vallas Sipe külas
Tüüp: looduslik järv, tekkinud viimase jääaja lõpul umbes 10 000 aastat tagasi; välja-

vooluga järv
Vesikond: Ida-Eesti vesikond, Peipsi alamvesikond
Pindala: 3,3–4 ha
Suurim sügavus: 6,5–7 m
Keskmine sügavus: umbes 3,5 m
Pikkus: 370 m
Laius: 120 m
Kaldajoone pikkus: 847 m
Valgala pindala: umbes 4 ha (kohaliku elaniku hinnang)

Järve äärde jõudsime veidi enne keskpäeva, jalas kummikud, kaasas vajalik varustus ning 
peas mõlkumas kindel plaan alustada järve uurimist tema vee läbipaistvuse ja värvuse 
kindlaksmääramisega.

Ühelt järve kaldalt leidsime hästi hoitud kaluripaadi ja meie suureks rõõmuks oli sin-
nasamasse ehitatud ka üks väike sillake, tõenäoliselt paadi tarvis. Paadi ja silla omanik 
arvatavasti väga veekartlik ei ole, sest meie ei suutnud küll ühtegi moodust leida, kuidas 
jõuda märjaks saamata sillale, mille ots päris maani ei ulatunud. Selles paigas nagu teis-
telgi järve kallastel oli kalda langus kaunis järsk ning sügavaks läks ruttu. Loomulikult 
ei heitnud me aga meelt – ronisime sillale, otsisime potikaane, nöörijupi ning mõõdu-
lindi välja ja asusime asja kallale. Et järv muutus järsku sügavaks, ei tekkinud problee-
mi, et kaas oleks nähtavaks jäänuna põhjani jõudnud – oo ei! Juba 60 cm sügavusel oli ta 
meil silmist kadunud. 30 cm sügavusel määrasime vee värvuseks üksmeelselt „punakas-
pruun”. Kõige esimene missioon edukalt täidetud, asusime otsima kohalikku elanikku, et 

järve kohta rohkem teada saada.
Kaua ei tulnud jalutada, kui leidsime umbes saja meetri kauguselt järvest ühe tore-

da vanapaari, kes oli varajaste kevadtöödega ametis. Paraku ei olnud nad aga kohalikud, 
vaid linnaelanikud, kes küll juba 17 aastat järve ääres suvitamas on käinud, kuid järve 
kohta palju pajatada ei osanud. Õnneks elas sealsamas lähedal üks päris paikne elanik, 
kelle juurde vanapaar meid juhatas.

Härra Kivi – nii tutvustas end too kohalik mees – on järve kaldal elanud juba viimased 
kakskümmend aastat ning seetõttu ka muljet avaldava teadmistepagasiga. Pärast väikest 
sissejuhatavat vestlust meist ja meie tuleku eesmärgist hakkasime järve kohta küsima.

Järves elavatest kaladest teadis härra Kivi nimetada haugi, ahvenat, särge, kiiska ja 
kokre ning ka karpkala olevat seal kunagi leidunud. Karpkalu oli härra ise järve toonud, 
et näha, kuidas nad vastu peavad. Mõni pidaski – päris suuri kalu saadi kätte mitu aastat 
hiljem, ent tänaseks päevaks pole alles tõenäoliselt enam ühtegi.

Järve on täiesti vallutanud koprad, kes tegutsevad peamiselt järve ühes otsas, aga  
nagu me hiljem veendusime, võib nende tegevuse jälgi leida peaaegu ümber terve järve.  
Lindudest külastavad järve sageli pardid ning haned, üks pardipesakond olevat koguni 
püsiv. Ka on samas veekogu lähedal juba 30 aastat tegutsenud kured.

Külamehed rääkisid, et Sipe järves peitub tank.

2009
Allan Avi 
Hugo Treffneri  
gümnaasium 

Mart Rinken 
Kivilinna gümnaasium
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Selgus, et härra Kivi on üritanud mõõta ka järve sügavust. Tulemuseks sai ta umbes 
6,5 meetrit, ent ta möönis, et järve põhja katab võib-olla meetrite paksune pehme muda-
savi-kruusakiht, mis teeb täpse sügavuse määramise kaunis raskeks. Meie vastutuleliku 
jutustaja hinnangul on järve sügavaim koht umbes selle keskpaigas, natukene otsa poole, 
kus tegutsevad aktiivselt koprad.

Kobraste kalda vastaskaldal järve teises otsas, õigemini kaldast veidi eemal asub sõjas 
hukkunud belglaste mälestuspaik meenutuseks kunagi siinkandis toimunud ägedatest 
lahingutest. Järvest veidi eemal asub Sipe koolimaja või pigem selle jäänused, sest täna-
seks on 1764.–1961. aastani tegutsenud koolist, kus on väidetavalt õppinud ka Julius Ku-
perjanov, alles vaid rohuga kattunud varemed ning tellistest korsten.

Kui kuulsime, et Sipe kandis on sõja ajal lahinguid peetud, uurisime pigem naljata-
des, kas siis äkki järvepõhjas mõni vana tank ka juhtub leiduma. Meie üllatuseks selgus, 
et sellised jutud tõesti käivad, kuigi otseselt seda oletatavat tanki nähtud ei ole. Järv aga 
on ka küllalt suur ja sügav. Pärast väikest mõttepausi lisab härra Kivi, et seda tankijuttu 
rääkisid siiski külamehed mitte päris kaine peaga, vaid pigem siis, kui juba „väike samm 
sees oli…”.

Et härra Kivil paistis olevat toimetustega kiire – ta ehitas keldrit – ning me ei tahtnud 
tema vastutulelikkust kurjasti ära kasutada, palusime tal lõpetuseks anda järvele oma-
poolne hinnang. Härra Kivi vastas seepeale, et tema saab järvega hästi läbi ning ka võõ-
rad hindavad teda kõrgelt – suviti on tavaline, kui järve äärde satub päevas ujuma inime-
si umbes paarikümne auto jagu. Samas mainis härra, et järv on nõudnud ka inimelusid 
ning et kuigi viimase kümne aasta jooksul pole seda ette tulnud, olevat enne seda viie 
aasta jooksul uppunud neli inimest. Mis vaenulikkuse hoog järvel peal käis, ei tea, ent 
paistab, et nüüd on see vähemalt mööda läinud ja järve hea maine taastunud.

Tänasime härra Kivi meile leitud aja eest ning asusime teele uudistama suurt kopra-
tammi, milleni viiva tee härra meile lahkesti kätte näitas. Tee läks päris järve äärest ning oli 
kohati üsna niiske. Olin jõudnud selleks ajaks juba kummikud jalast ära võtta, ent peatselt 
selgus, et see oli viga. Mida lähemale kobraste residentsile ja kaugemale inimeste elumaja-
dest, seda tihedamaks muutus järve ääres kasvav võsa ning seda sagedamini võis märgata 
kobraste hammaste vägevust demonstreerivat langetustööd. Risti kaldaga jooksid iga na-
tukese maa tagant ka nende uuristatud kanalid – küllaltki laiad, aga kannatas üle hüpata.

Tamm oli muljetavaldav: väga suur ja kõrge. Imetlesime veidi, tegime pilti ja hakkasi-
me siis mööda kallast nüüd juba teadlikumalt kõrgemaid kohti otsides tagasi tulema.

Kallas oli tõesti igalt poolt järsk ning veidi eemal asus ka järsk vall – mälestus ajast, kui 
järv oli suurem olnud. Järve kallast jälgides meenus veel tõsiasi, et talvel ei ole järv peaae-
gu kunagi täiesti kinni jäänud. Tänu intensiivsele veevahetusele ning kiiresti sügavnevale 
veele pidavat järv härra Kivi sõnutsi peaaegu alati kallastest lahti olema.

Jalutasime edasi, tegime pilte, nautisime imekaunist loodust koos tärkava roheluse-
ga ning hingasime sisse värsket õhku – seda leidus seal küllaga. Arutasime, miks küll nii  
toredat ja meeldiva asupaigaga järve peaaegu üheltki kaardilt ei leia ning miks näiteks 
Aare Mäemets oma raamatus „Eesti NSV järved ja nende kaitse“ temast midagi kirjuta-
nud pole. Ühtegi mõjuvat põhjust me välja mõelda ei suutnud.

Taimede nimetamisega on härra Kivil rohkem tegemist. Rohttaimedest ta enda väitel 
suurt midagi ei tea, ütleb aga, et näiteks hundinuiad on järves küll kasvamas. Järve üm-
ber võib aga kohata palju erinevaid puid: lehist, nulgu (4–5 sorti), mändi. Meie interv-
jueeritav on ka ise järve lähedale istutanud väikse tammiku – järeltulevatele põlvedele 
rõõmuks. Muuseas jutustab ta ka, et puudel kasvab siinkandis haruldaselt palju sammalt, 
mis on märk puhtast õhust.

Meie küsimusele, kuidas on järv eri aastatel oma eri ilmeid näidanud, vastas härra Ki-
vi, et veetase on siin küllaltki kõikuv: aastate lõikes võib see kõikuda kõvasti üle meetri. 
Tänavu kevadel (2009) pidavat vesi olema suhteliselt kõrgel. Olgugi et meie vaatluskäigu 
ajal oli veepind vetikatest ja muust hõljumist vaba, teadis härra rääkida, et tema sealoleku 
ajal on järv paaril korral umbes nädalaks ajaks ka nii-öelda õitsele läinud. Siis olevat kogu 
vesi nii roheline olnud, et ujumas käimisest tundus parem olevat loobuda.

Oma vee saab järv põhiliselt rohkearvulistest allikatest, mis hoiavad vee temperatuuri 
järves ka suvel üsna madala. Lisaks suubub järve üks väike kraav, millele koprad on uh-
ke, mitme meetri kõrguse tammi ette ehitanud. Välja pääseb vesi järve ühes otsas paikne-
va truubi kaudu, mida mööda liigub vesi läbi maanteetammi järve kunagisele ülejäänud 
alale – selgus, et kunagi oli järv olnud peaaegu kaks korda pikem ning mõnevõrra laiem-
gi, ent tee-ehituse ning maaparandustööde tõttu lähedastel soistel aladel on tema pindala 
tunduvalt vähenenud.

Kummikute jalastvõtmine enne koprapesale lähenemist osutus veaks.
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Pupastvere Umbjärv

Asukoht: Tartu vallas Pupastvere külas; kuu-
lub Peipsi vesikonda.

Kirjeldus. Järve veepeegli pindala on 
2008. aasta andmetel 1,8 hektarit. Suurim süga-
vus on umbes 1 meeter (edasi tuleb väga paks põhja-turbamuda kiht, mille paksust 
on üsna võimatu määrata selle tiheduse tõttu).

Kaldajoone pikkus on 1280 meetrit, see on soostunud, pehme ja täis õõtsikuid.
Järvele minek on võimalik vaid talvel, sest silda või purret pole ning paadiga ei saa 

veele ligi soostunud kallaste tõttu.

Järve tüüp: kihistumata, kalgiveeline, segatoiduline, kinnikasvav järv.

Jaani järv

Jaani järv asub Elva piiril, väikeses metsatukas. Järv on kergelt ovaalse kujuga ning teelt se-
da ei näegi. Järvel käisime hüdrobioloogilisi vaatlusi tegemas 5. märtsil, mis oli üsna koo-
miline, sest meil oli jäässe augu tegemiseks vaid kirves (jää oli umbes 30 cm paksune).

Kui auk valmis, lasime oma potikaane vette. Vesi oli läbipaistev 1,6 meetri sügavuse-
ni. Poolel sügavusel oli vesi kergelt kollakat värvi ja maksimumsügavus oli selles kohas 
2 meetrit.

Käisime külas ka ühel kohalikul elanikul, kes 
rääkis, et järve põhiline probleem on viimastel 
aastatel olnud ummuksisse jäämine. Samuti tea-
dis ta vist kõike järve kalastiku kohta.

Järves on järgmised kalad: ahven, särg, koger, 
haug ja ka linask. Ummuksisse jäämisega on aga 
palju kalu surnud.

Järve sügavaima koha asukohta ei oska täpselt 
öelda, aga eks ta seal keskel ole. Suurim sügavus 
on umbes 8 meetrit. Loogilise arutelu tulemuse-
na jõudsime järeldusele, et järv on koos Vereviga 
kohale rännanud, sest nad asuvad ühes orus ja 
on üsna lähestikku. Leidsime ka, et Jaani ja Ve-
revi järv võivad olla kunagi olnud üks suur järv 
ja et ajapikku on veetase alanenud ja moodustu-
nud kaks eraldi järve.

Teada on, et järvest on leitud üks miin, mis 
on ka igati loogiline, sest maailmasõda käis ka 
sealtkandist läbi. Seetõttu võib järvest võib-olla 
leida veelgi aardeid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Jaani järvel on 
vedanud, et ta on seal metsatukas, sest muidu 
oleks ta üsna reostatud ja mitte nii puhas.

2009

Kristo Ilves 

Edvin Põlgast 
Elva gümnaasium

Juta Kraav
Jaan Kraav

Nõo reaal- 
gümnaasium

2009
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Klaarika Kikas
Mari-Liis Viljur
Mart Reiniku  
gümnaasium

Veestik. Veevahetus järves peaaegu puudub, sest vett sissetoovaid kraave on vaid üks, 
samas väljaviivaid kaks suuremat. Järve vesi on väga mudane soovesi (läbipaistvus vaid 
1–2 cm). 

Taimestik. Vees kasvab pilliroogu, muu veetaimestiku kohta andmed puuduvad. See-
eest on kaldataimestik väga mitmekesine, iseloomulik on madalsoo taimestik. Kasvab 
turbasammal, pohlad, soomännid, põdrasamblik, jõhvikad, sookased jne.

Loomastik. Järves teadaolevalt kalu pole, leidub planktonit. Järve soostunud kallas-
tel pesitseb sookurgi, sinikaelparte. Rästikute ja nastikute kohtamine on samuti võimalik. 
Leidub ka palju kahepaikseid.

Ajalugu. 1951. aastal rikuti järv vee allalaskmisega. 1956. aastal oli järve suurim sü-
gavus 1,4 meetrit. 1968. aastaks oli säilinud vaid mudajärv.

Kohaliku elaniku Koit Kraavi sõnul oli 1980. aastatel järve sügavus umbes 1,5 meetrit, 
sealt edasi vaid sogane mudapõhi. Kaladest võis leida sealt vaid kokre. Järve peale minek 
oli väga keeruline, sest kindlat järvekallast polnud ning kõrkjaid oli palju. Ligi pääseda sai 
vaid kummipaadiga. Sada aastat tagasi olevat järv toitnud oma kaladega ära kogu küla.

Järve ääres käib palju marjulisi, kellele meeldib järve kallastelt (soost) jõhvikaid kor-
jata. Praegu on kogu järv riigi omand.

Vanasti kaevati järve kõrvale linaleoaugud, mida toitis seesama järv. Enne maapa-
randuse tegemist oli järv oma täies hiilguses, selge vee ja kirju taimestiku-loomastikuga. 
Pärast maaparandust loodi kuivenduskraavid, mille tõttu järv soostus ja hakkas kuivama 
ning sai oma praeguse kuju.

Järve uuring talvel. Kuupäev: 5. jaanuar 2009. Lumikatte paksus: 2,5 cm. Vee läbi-
paistvus: 1,5 cm. Vee sügavus: 1,12 meetrit.

Märkused: jääst läbi puurides tuli esimese asjana pinnale järve muda, mis oli soo-
le spetsiifilise lõhnaga. Umbes pärast 15-minutilist ootamist kerkis muda pinnale väi-
ke veekiht. Muda ise oli nii paks ja tihe, et ankruks võetud raskus (ligikaudu 0,5 ki-
logrammi) ei vajunud läbi muda ning järve sügavuse mõõtmiseks tuli kasutada puust 
kaigast.

Agali järv

Ida-Eesti vesikonda Peipsi alamvesi-
konda kuuluv Agali järv on Tartumaal 
Mäksa külje all asuv 13 ha suurune 
orujärv, mille suurimaks sügavuseks 
on 19,5 m. Järve keskmine sügavus on 
5,8 m. Sügavaim koht asub põhjaot-
sas, veidi lähemal läänekaldale.

Agali on praktiliselt umbjärv, ku-
hu lõunast voolab sisse paar kraavi 
ning esineb ka nõrk väljavool Ema-
jõkke. Ilmselt on järves ka rohkes-
ti allikaid. Järv asub Emajõest 1 km 
lõuna pool. Selle põhjaosa ümbritseb 
põllustatud kultuurmaastik. Ida- ja 
läänekallas on kõrged, viimane met-
sasem. Kaldavööde on paiguti kõ-
va ja liivane, paiguti pehme ja mudane.  
Sügavamal on ka põhi üsna mudane. Rohekaskollane vesi on keskmise läbipaistvusega 
(2,3 m) ja tugevasti kihistunud. Tegemist on eutroofse ehk rohketoitelise järvega.

Agali on hea kalajärv liigirikka kalastikuga, kuhu kuuluvad särg, ahven, haug, latikas, 
linask, kiisk, koger, roosärg, luts, säinas, angerjas. Kunagi oli Agali ka hea vähijärv.

Agali järvest üle tee vasakul pool on mäeküngas, mis peidab endas kalmeid 13.–15. 
sajandist. Arheoloogilistel kaevamistel on leitud hulk rahasid, peaehteid, sõrmuseid, käe-
võrusid. On avastatud ka kaks muistset asulakohta, millest üks paikneb kalmekohal ja on 
üle 2000 aasta vana.

Rahvasuul on Agali järve kohta nii mõndagi pajatada. Kunagi asunud järve kohas 
linn, mis salapärasel kombel maa alla vajus. Selle linna kohale ilmunud praegune Agali 
järv. Ka tänapäeval olevat jaaniööl kuulda Agali järvel kellade löömist, ilmselt siis kostab 
see veealusest linnast. Kes teab, järv on ju nii sügav.

Klaarika Kikas loodusmajast  
laenatud varustusega.
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Kevikulised ja ühepäevikulised on kaks üsna sarnase välimusega putukaseltsi. Neil 
on kaks paari läbipaistvaid tiibu, pehme tagasihoidlikku värvi keha, suhteliselt kehv len-
nuvõime. Mõlema vastsed elavad vees. Ühepäevikuliste valmikutel on märksa lühemad 
tundlad kui kevikulistel ning väga pikad eesjalad. Neil on tagakeha tipus 2–3 pikka sa-
haniiti, vastsetel on samuti näha 3 jätket. Kevikuliste vastsetel on tagakeha tipus 2 jätket, 
enamasti on jätked ka valmikul (lühemad kui ühepäevikulistel).

Meie kõige suuremaks saagiks oli järvekarp. Limustest leidsime veel suure mudateo 
ja emateo koja jäänuseid. Järve kaldal märkasime sipelgaid ning jooksmas üht pruunitä-
pilist kärsakat.

Veele oli sellest kohast üsna lihtne ligi pääseda. Mõlemal pool kõrval aga laiutas võsa, 
mis sisaldas pajusid, leppa, toomingat. Teisel pool järve paistsid suvilate eraomandisse 
kuuluvad paadisillad. Vesi oli kevadiselt jahe, kusagil krooksus konn. Mari-Liisil õnnes-
tus lisaks esijäsemetele ka üht tagajalga vette kasta, kui ta parajasti teokarbi järele küüni-
tas. Pärast sai jalavarju seest vesi välja valatud ja probleem lahenes.

On ka rahvajutte, mis vihjavad Agali maa-alusele ühendusele Emajõega. Agalisse ole-
vat uppunud raudkammitsais hobune ja leitud hiljem Emajõest Kastre alt. Kord olevat 
üks Agalis märgistatud haug kätte saadud Peipsi äärest.

Otsustasime Agali järve ja selle elustikuga isiklikult tuttavaks saada ja korraldasime 
jalutuskäigu järve äärde. Ühtegi veealuse linna kodanikku me ei näinud (ehk peaks jaa-
niööl tagasi minema), kuid see-eest kohtasime muid põnevaid elukaid.

Meie retk Agali järve äärde leidis aset 4. mail. Ilm oli väga ilus, soe ja päikesepaisteli-
ne. Pärast ronimist üle niitmata põlluserva jõudsime õnnelikult järveveereni. Olime va-
rustatud ühe suure ja teise väiksema kahvaga, määramistabeli, luubi, Petri tassi, kandilise 
valge vanni ning veel mõne vidinaga, mis olid kõik laenatud Tartu Loodusmajast eesmär-
giga nabida kinni pahaaimamatuid järveelanikke.

Kahva lohistasime põhjasetetes ning tühjendasime selle veevanni. Esialgu ei paistnud 
ühtegi pisemat ega suuremat elukat, kuid peagi hakkas silm eristama valge anuma põhjal 
toimuvat siblimist. Sollerdasime kahvaga veel mitu korda. Mõne neist tegelastest suutsi-
me ligikaudselt ka ära määrata.

Mari-Liis Viljur,  
tema joonistatud 
pildid veteeluka-
test ning põnevust 
pakkunud  
Agali järv.
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1962. aastal loendati järves 19 taimeliiki, mis katsid 1/10 järve pinnast. Kaldavees oli 
arvukalt erinevaid tarnu, palju vähem järvkaislat, laialehist hundinuia, harulist jõgitak-
jat, konnaosja, ubalehte, harilikku mürkputke. Ujulehtedega taimedest domineeris valge 
vesiroos, lisaks ka ujuv penikeel, kollane vesikupp ning vesi-kirburohi. Veekogu põhjas 
oli ülekaalus harilik kuuskhein ning krobe mändvetikas, väiksemal määral oli ka kana-
da vesikatku ja ogateravat penikeelt, õige natuke oli kamm-, kaelus- ja hein-penikeelt ja 
vesisammalt.

Üldiselt on ümber Orajärve soine ala, järvest põhja jääb korralik lodumets, mis kuna-
gi oli järveveega üle ujutatud.

Neeruti Orajärv

Üldiseloomustus. Orajärv on loode-kagu suunas piklik veesilm 
Orajärve soo loodeosas Neeruti maastikukaitsealal. Järv on ka-
lameeste lemmik. Sellele vihjavad ka arvukad puuraugud talvi-
ses järvejääs ning kaks kalaküpsetusresti kuuseoksa küljes. Järv 
on puhta ning selge veega, kuid suplejaid seal väga ei käi, sest järv 
asub eramaal võrdlemisi eraldatud paigas, kuhu pääseb vaid jalg-
si. Paljud ei teagi sellest järvest või on ainult kuulnud, mitte oma 
silmaga näinud. Et järv on eraldatud ja metsa vahel, on veepind 
sageli peegelsile, puud püüavad tuule kinni. Kadrina-Assamalla 
maantee müra on järve äärde kuulda vaid väga vaikse ilmaga ja 
kui tee peal ikka korralikult müristatakse.

Teke. Orajärv on tekkemehhanismilt termokarstijärv.  
(Kogu Neeruti maastik on mandrijää kujundatud, seetõttu kut-
suski neerutoloog Enn Loik kohta hellitavalt jääaja muuseu-
miks.) Termokarstijärved tekkisid, kui lahkunud mandrijääst jäi  
moreenikihi alla irdjääpanku, mis sulasid aegamööda. Karstiks 
nimetatakse nähtust, mis tekib, kui jää peal olev moreenikiht alla 
langeb (negatiivne pinnavorm meenutab karstide langatuslehtreid). Sellepärast on Ora-
järvel ka järsult sügavaks muutuvad kaldad. E. Rähni väitel ulatus Orajärv kunagi ammu 
Sorgi mäe jalamini, olles seega Neeruti suuremaid veekogusid. Oma praeguse välimuse 
omandas Orajärve ümbrus alles eelmise sajandi esimesel poolel.

Taimestik. Järvekaldal puurindes on valdavalt kuused (kagu suunas) ning kased (loo-
des). Põõsarinne on hõre. Edelakaldal on kuslapuud, kohati on tehtud ka pajuvõsaraiet 
(kagus), võsaraiet on sel talvel tehtud üldse kogu Neerutis, teiste järvede kallastel rohkem 
kui siin. Leidub ka üksikuid suuremaid mände, väiksemaid on samuti hajusalt. Järve ida-
kaldal on laiemal alal kuusenoorendik, mis on tõenäoliselt metsseakarja 5–6 aasta tagu-
ne kärsatöö.

2009

Linda Rusalepp
Hugo Treffneri  
gümnaasium

Kui saabus järve uurimise päev, selgus, et Neeruti Orajärv püsib veel jääs.
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veel 2–3 korda ringi.
Veerežiimilt on Ora-

järv praktiliselt umbjärv,  
ainus ühendus on-
gi läbi nende kaevatud 
kraavide.

Rahvapärimusest. 
Kauaaegne Kadrina raa-
matukogu juhataja Vai-
ke Kalind (sünd 1930), 
hea Neerutit puudu-
tavate muistendite ja 
pärimuste tundja, ei 
ole kohanud trükisõ-
nas ega suuliselt ühtegi 
lugu Orajärve kohta. 
Küll on järv inspireeri-
nud luuletajaid, kunst-
nikke, fotograafe.

Neeruti Seltsi väljaantud pisikesest brošüürist „Kalevipoja jäljed Karuaugu mägedes” 
(Kadrina, 2001) leidsin siiski pisikese lõigukese Orajärve soo kohta: „Sinijärve raba ja 
Orajärve soo on mõlemad Kalevipoja ühe söömavahe künnitöö tulemid. Tema külvikor-
ra järgi said neist kaks erinevat põldu – Sinijärve männik ja Orajärve kuusik/kaasik. Nen-
de vahel asuv Paatermägi on aga adra raputamise koht.”

Mõõtmisest. Kui hommikul teele asusin, sain kogemata all tänaval kokku Luule-
ga, kes juhtis mu tähelepanu asjaolule, et järved on praegu jääs. Millegipärast polnud 
ma ise sellele mõelnudki, kuigi päev varem Loobu jõe paisul küll veel jääkaas peal oli. 
Söögivaru olemas, teele Neeruti poole. Vahepeal sai üle loetud linnupaarid Loobu jõe 
Kadrina paisul (7 paari sinikaelparte, 2 paari sõtkaid ja üks üksik isane sõtkas ning 
hulk naerukajakaid, kes kuidagi paigal ei püsinud) ning jälitatud binokliga üht sid-
runkollast värvulist (vist oli siisike). Jõudsin Neerutisse kohale ja ennäe! Järved olid-
ki jääs. Midagi polnud parata. Käisin ringi ümber Kaksikjärve ning siirdusin Orajärve 
otsima. Olin varemgi korduvalt proovinud teda leida, aga alati kusagil kohutavas võp-
sikus lõpetanud. Seekord polnud mul takistuseks jalgratast kaasas ja erinevalt eelmis-
test kordadest oli mul kaart (ehkki, muuseas, kaardil pole märgitud ühtegi rada, mis 
järveni viiks). Tuli välja, et ma olin alati õiges suunas liikunud, kuid lihtsalt liiga vara 
alla andnud. Hulk kondimurdmisvõimalusi ja turnimist hiljem olingi tõotatud järve 
ääres. See oli jääs. Järgmine tagasilöök saabus tõdemusega, et emme kõige suurema 
poti kaas ei mahu hea kalamehe tehtud 15 cm läbimõõduga august ei lapiti ega servi-
ti läbi. Mõtlesin juba, et peab teine kord proovima, kui tuli mõte veidi mäkaiverdada  

24. aprillil 2009 oli jää juba sulanud ning järve 
põhjas oli tõesti näha harilikku kuuskheina.

Loomastik. Juba mainitud kuusenoorendik vih-
jab hoolikale metssigade tegutsemisele. Koprad on 
idakaldal hiljuti langetamistöid teinud, langetatud 
kaskedel on jooksev mahl kännunotil ilusti näha. 
Üksikutelt lumega kaetud aladelt leiab orava käpa-
jälgi, näritud käbisid on mujalgi. Üks isend õnnestus 
mul ka närvi ajada, ta ei tundunud aru saavat, kuidas 
ma tema liikumist pidevalt jälgida suudan ning miks 
ma teda fotokaameraga sihin. Järvel on käinud põ-
der ja metskits.

Lindudest tabas silm ja kõrv suur-kirjurähni, 
puukoristaja, kuldnoka ning linavästriku, kuulda oli 
musträstast, laulurästast, metsvinti.

Kaladest elavad järves särg, ahven, linask, haug, 
koger, luts. Sissetoodud liigina on harilik jõevähk.

Enne Teist maailmasõda olid Otto Hallikmanni 
(sünd 1933) jutu järgi kalavarud järves suured. Kui 
Vene sõdurid lõhkasid 1944. aastal järve segamini, 
enamik kalu hukkus. Surnud kalu oli mitmel kevadel 
veel veepinnal näha.

Veeseisust ja ümbrusest nüüd ja enne. Nagu ju-
ba mainitud, ulatus Orajärv algselt kuni Sorgi mäe 
jalamini. Veetase hakkas langema, kui vesi voolas 
maa-alustesse tühimikesse. Viimast suuremat ala-
nemist täheldati eelmisel sajandil, kui veetase langes 
järsku ühe meetri võrra. 1927. aastal loodi Orajär-
ve Sooparanduse Selts, mille esimees oli Mihkel Vie-
se (1889–1941). Selts loodi sellepärast, et talude hei-
namaad ei kandnud enam looma. Nii kaevatigi talu-
meestega 1927. aastal sohu kraavid, mis juhtisid vee 
järve, ning peakraav, mis viis vee Loobu jõkke. Pärast 
kraavide kaevamist algas Orajärve soo ülesharimine 
ja kultuurheinamaade ning karjamaade rajamine (ca 
200 ha). Metsa, mis on praegu ümber järve, polnud 
olemas. Harju talu elaniku Otto Hallikmanni sõnul 
on veetase viimasel ajal tõusnud. Üheks põhjuseks 
võib olla, et peakraav on juba 1948. aastast puhasta-
mata, samuti tegi hilisem maaparandus neid kraave 

ORAJÄRV
Vaike Kalind

Lillakas
vettinud jääkaas
ja esimene lahvandus
kalda ääres
valgete pajukasside all.

Must
tüüne järvepind
ja õõtsuv sammal
suveõhtul
kollaste vesikuppude all.

Helesinine
virvendav veepind
ja valged pilved
järvepeeglis
kuldsete kaskede all.
Hall
lainetav veelaam
ja räsitud kaldad
sügistuultes
külmade vihmade all.

Lumivalge
pärlendav hiilgus
ja suusarada
üle järve
talvise päikese all.

See oled Sina –
mu Orajärv.

Hädast aitas välja konservikarbi kaas.



30 31

2011

Mariliis Õun
Liisa-Reet Piirimäe 
Miina Härma  
gümnaasium

Rahinge järv

Nimetus: Rahinge järv, Rahinge paisjärv
Asukoht: Tartumaa, Tähtvere vald, 

Rahinge küla, koordinaadid (pais) N: 
58o22’46,8’’ E: 26o36’23,64’’

Tüüp: paisjärv
Vesikond: Ida-Eesti vesikond, Peipsi 

alamvesikond
Kõrgus: 45 m merepinnast
Pindala: 11,6 ha
Kaldajoone pikkus: 3,1 km
Keskmine sügavus: 1,68 m
Maksimaalne sügavus: 2,89 m
Valgla: 65 km2

Kasutamine: avalik veekogu

Kallaste iseloom. Järve kaldad on enamasti rohused ning küllaltki lauged. Vaid otse 
sõiduteepoolsel küljel on kaldad toestatud suurte betoonplaatidega ja taimestik on seal 
vähene.

Elustik. Järves elutseb mitmesuguseid taimi ja loomi. Pärast järve puhastamist oli 
umbes aasta üsna taimestikuvaene. Ilmatsalu järvest toodi järve taas kalu ning väh-
ke. Järvest leiab järgmisi taimi: konnaosi, pilliroog, järvekaisel, konnarohi, tarnad jms. 
Loomastikust on järve tüüpilised asukad harilik järvekarp, erinevad teod, kaanid, jõe-
vähk ja kirpvähk. Kaladest on kõige levinumad haug, mudamaim, karpkala, koger,  
linask, särg ja ahven.

Linde järve ääres suurtes kogustes kohanud pole. Kindlasti elavad järvel sinikaelpar-
did, aeg-ajalt on märgata luikesid. Lähedastes paisjärvedes on ka lauke, kuid mina neid 
Rahingel märganud pole. Üle järve on aga elektriposti otsas pesitsenud valged tooneku-
red juba aastaid.

(tegusõna on tuletatud mehest nimega MacGy-
ver, kes peetidest pesumasinaid tegi). Järvekal-
dalt puuoksa otsast leidsin konservmaisikarbi, 
mis august läbi mahtus. Et ma kord juba elan 
seal, kus jope ripub, oli mul seljakotis konser-
viavaja olemas, millega sai purgipõhja kätte na-
gu nalja. Murdsin pead, kuidas põhja valgeks 
saada, kui ma teise ümber keerasin ja nägin, 
et minu rõõmuks see juba oligi valge. Edasi jäi  
ainult lahti harutada emme potikaane külge 
äärmiselt korralikult tehtud umbsõlm, et kaas 
kalakeste juurde ei jääks ja mina riielda ei saaks. 
Nöör käes ja purgipõhja külge kinnitatud, sai 
hakata tegelema sellega, milleks ma seal üldse 
tookord olin.

Selles kohas, kus mina vee läbipaistvust 
mõõtsin, oli see põhjani, sest veesügavus oli  
ainult 2 meetrit. 1962. aasta 18. augustil on  
läbipaistvuseks mõõdetud aga 2,8 meetrit. Niisiis 
vaatasin veevärvust kahelt sügavuselt: 1 meetri 
sügavusel oli vesi roheka varjundiga erekolla-
ne, 1,4 meetri sügavusel tumedam erekollane.  
1962. aastal määrati vee värvuseks kollakas-
oranž.

Orajärve andmed:
kõrgus merepinnast: 89,2 m,
pikkus: 320 m,
laius: 120 m,
pindala: 2,8 ha,
kaldajoone pikkus: 850 m,
keskmine sügavus: 4–5 m.
Aare Mäemetsa koostatud raamatu „Eesti 

NSV järved ja nende kaitse” (Tallinn, Valgus, 
1977) järgi peaks olema järve suurim sügavus 
5,1 m järve keskosast veidi kagupool, samas kui 
kohalik elanik Otto Hallikmann ütles, et sel-
les kohas on suurimaks sügavuseks mõõdetud  
8–9 meetrit. Veekihi paksus on järves keskmi-
selt 3,5 meetrit, põhi on kaetud lendmudaga.

ORAJÄRV I
Else Vunderlich

Sa oled helkjas ja hea,
kui üle su selge vee
libiseb sädelev laineviru
nagu suvise tuule hääletu naer,
mis kaob enne,
kui varjudest tumedasse 
kaldavette
jõuab.
Sa oled leebe ja rahulik
nagu mõistva kaaslase silmad,
mille nurkades võbelevad 
naerukurrud.
Sa oled uhke ja kõrk,
kui su veepeeglisse kummardu-
vad kased
end sügiskuldsesse rüüsse 
ehivad.
Sa oled sünge ja salalik,
kui Suur Sügis kisub su kallas-
telt kuue,
pistes su põue oma jäised käed.
Sa oled puhas ja püha,
kui su talihärmased kaldad
vahivad vaikides tõtt,
silmis üksainus suur,
ÜKSAINUS SUUR
kevadeigatsus.
1981
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Talutiik Laeva külas

Andmed tiigi (pildil) morfomeetria kohta:
- laius: ca 6 m
- pikkus: ca 15 m
- kuju: ovaalne
- suurim sügavus: 1,6 m
- keskmine sügavus: 1 m
- veevahetus: veeläbivool puudub

Kallaste iseloom:
- kallas on kohati pehme ja mudane, kohati savine (ka sinisavi),
- kaldad on aastatega järjest rohkem sisse vajunud ning süvendus- ja toestustöödega 

pole järele jõutud, seega on kaldad muutunud üha laugemaks.

Vee omadused:
- tiigi vesi on põhjani läbipaistev,
- värvuselt rohekas-pruunikas,

Kuuluvus. Rahinge paisjärv on üks kuuest paisjärvest Ilmatsalu jõel. Ilmatsalu jõgi 
voolab Uhtisoo servalt Emajõeni, kogupikkusega 24 km. Jõe eesmärk on põllumajandus-
like maade kuivendamine ning Rahinge paisjärv on ühes teiste omasugustega oluline vee 
kvaliteedi ja floora-fauna elujõulisuse tagaja.

Ajalugu ja mälestusi. Rahinge paisjärv rajati 1976. aastal. Mina (Mariliis Õun – 
toim) kolisin järve äärde elama 2003. aasta lõpus ja minu maja asub järvest otse üle tee. 
2002. aastal, kui me veel maja ehitasime, lõhkusid külapoisid kevadsuvel paisu ja lasid 
ootamatult järve tühjaks. Oli üsna veevaene suvi ja järv tühjenes väga kiiresti. Et järve 
põhjas oli mudakiht kohati kuni meetri paksune, siis sattusid setted ka Ilmatsalu jõk-
ke ning nende mõju ulatus Peipsi järveni. Loomastik-taimestik järves suri. Eriti kurb oli 
vaadata tuhandeid järvekarpe, kes lebasid avatult järve kallastel. Järv oli tühi terve suve. 
Sellise olukorra tõttu saadi Rahinge järve korrastuseks raha eelisjärjekorras ja 2004. aas-
tal võeti ette järve puhastamine ning lüüsi parandus. Veetase alandati aeglaselt, et setted 
seekord Emajõkke ei satuks. 2005. aastal alustati töid. Järvepõhi puhastati mudast ning 
see tõsteti järve kõrvale suurde hunnikusse. Väljakaevatud 50 000 m3 muda taheti sega-
da peenestatud puiduga ning kasutada pärast komposteerimist väetisena. Veel parandati 
lüüs ning tõsteti sügisel järve tase jälle endiseks.

Järgmisel suvel toodi randa mõnusat liiva, et luua sinna supluskoht. See õnnestuski 
ning esimesel aastal oli liivane rand vägagi populaarne. Rohkem pole liiva juurde toodud 
ning vetikad on supluskoha ümber vohama hakanud. Meie kui kohalike õnneks ning 
teiste õnnetuseks kahandas see supluskoha populaarsust järsult.

2006. aasta suvel vaatasime me mitu kuud huviga, kuidas akna taga järve ääres käis 
mullahunniku ringiloopimine. Arvasine, et ju tuulutavad seda, et rutem kompostväe-
tist saada. Kui aga mudamäed hakkasid veidraid kujusid võtma, tekkis meil huvi, mis on 
teoksil. Saime teada, et noored lumelaudurid plaanivad ehitada sinna hüppemäge. Sel-
lega said nad ka hakkama. MTÜ AK Rahinge ehitas suure hüppemäe koos rambiga ja 
dirtpark’i BMX-ratturitele. Tšehhist toodi rambile spetsiaalne hüppekate. Esimene suvi 
oli täis hüppajaid ning binokkel meie aknalaual muutus tihedalt kasutatavaks.

Järgmise kolme aasta jooksul ehitati lumelauarampi iga aasta kõrgemaks, vaieldi val-
laga mootorsõidukite kasutamise üle järvel ja loodi paintball’i väljak. 2010. aastal kerki-
sid esimese rambi kõrvale kaks uut ning eurorahadega pandi püsti ka valvuri/varustuse 
majake. Sel suvel on neil plaanis ehitada järvele veelaua rada ja Bit-bike-tsiklite rada. Park 
on toonud järve äärde palju ekstreemsportlasi kogu Baltikumist.

Sellise huvitegevuse mõju järvele ei oska ma hinnata. Kindlasti tekib rohkem reostust, 
sest inimesi käib järve ääres rohkem. Mootorsõidukid keelati ära, sest nende tekitatud 
müra ja lained rikuvad vähkide elupaiku.

Vaatlus. Järve käisime mõõtmas 6. mai õhtupoolsel ajal. Ujumisplatvormilt mõõtsin 
vee läbipaistvuseks 60 cm, mis üllatas mind väga. Mälu järgi võin hinnata, et varem on 
vesi olnud suurema läbipaistvusega, kuid ei oska ka öelda, mis võis tingida sel hetkel nii 
tumeda vee. 30 cm sügavusel oli vee värvuseks ooker.

Jenni Katri Pedor 
Hugo Treffneri  

gümnaasium
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Eva Asper
Henri Kristo Hõrrak
Andri Jääger
Kadi Jette Tamjärv
Meri Liis Treimann 
Tallinna reaalkool

Männiku järv

Männiku järveks nimetatakse kaht omava-
hel ühendatud tehisliku tekkega järve (ka 
Männiku I ja Männiku II), mis paiknevad 
Tallinna edelas asuvatel piirialadel ja Saku 
vallas ning kuuluvad Harju alamvesikonna tehisjärvede hulka. Neid teatakse veel „Män-
niku järvistu” nime all koos lähedalasuvate Raku järve ja Männiku Väikejärvega, samuti 
„Männiku karjäärina”. Männiku järv on liivamaardla tegutsemise tõttu tekkinud järve-
dest suurem, kuid ametlikult kuuluvad karjäärijärvede hulka veel Raku järv ja Tamme-
mäe järv, vahel ka Valdeku karjäär, Pumbajärv ja Männiku III järv.

Veekogud on looduslikega võrreldes alles väga noored – umbes 30–40 aastat tagasi ra-
jatud. Karjääris kaevandab AS Silikaat liiva ning samas asub ka betoonitehas. Kuna firmal 
pole piisavalt head tehnoloogiat, leidub karjääris veel ohtralt tööstuslikult sobilikku liiva 
ning kaevandamine jätkub siiani. Karjääri veesilmadel on väga oluline roll Tallinna linna 
jaoks, sest need on Ülemiste järve järel reservveehoidlad, mida linnas kasutada saaks.

Männiku järvedest on nii positiivseid kui ka negatiivseid iseloomustusi. Kuigi see 
veekogu pole ametlik supluskoht ning külma vett toovate arvukate allikate tõttu on seal 
ujuda ohtlik, on karjäär suviti populaarne jahutuspaik, sest asub paigas, kus lähedal tei-
si ujumiskohti pole ning seal läheb ka kiiresti sügavaks. Karjäär on veel soositud sukel-
dumisklubide seas, sest nähtavus ja sügavus on hea, samuti on põhi sellise ehitusega, et 
tunne olevat seal nagu mäestikus rännates. Ka kalapüük toimub aktiivselt nii suvel kui 
ka talvel, kulmineerudes igal talvel jääaugu kalapidudega ja selle raames toimuvate võist-
lustega. Kõige märkimisväärsem üritus on aga olnud 2001. aasta miljonilõhepüük, mille 
käigus prooviti kätte saada erimärgistusega lõhe (mis siiski tol korral püüdmata jäi).

Kuid järvel on ka kurikuulus maine. Karjääris on igal suvel olnud uppumissurmi, 
mistõttu see on üks suurima riskiga ujumiskohti Eestis. Põhjuseks on juba mainitud alli-
kakohad, mis võivad tekitada inimestel krampe, samuti ääretult kiire langus, mistõttu ei 
jõua inimesed krambi korral kiiresti piisavalt madalasse vette. Samuti on ajaloos karjääril 
olnud maine kui „kohal, kuhu laip visata”: sealt on toodud välja mitmeid surnukehi lisaks 
ise uppunutele. Veel on karjääri põhjas erinevaid ohtlikke materjale. 2010. aasta suvel 

- talvel võib põhjani läbi külmuda ning suvel väga soojaks muutuda,
- viimase paari aastaga on veetase taas veidi tõusnud.

Elustik. Kaladest olid esindatud särjed ja kogred. Kahjuks hukkus enamik kalu 
2006. aastal. Tublisti teeb tööd vesirott, kes on minu vanaema suurimaid vaenlasi. Tiik 
on koduks ka kaanidele, triitonitele, ujuritele, vesikirpudele, rohe- ja kärnkonnadele.  
Taimedest on vohama hakanud penikeel, mille levikut on raske piirata. Lisaks tõime ku-
nagi sisse ahtalehise hundinuia, mis nüüd rõõmuga vallutab endale uusi alasid. Veel esi-
neb väike lemmel, kollane võhumõõk, mille õied kaunistavad tiiki, konnarohi ning kaks 
väikest hõbepaju. Aiapoolsel kaldal ootab aega katkujuur, mille mesimagus lõhn on ke-
vadele nii omane. Suvel aga saab tema suurtest lehtedest teha väikestele taimedele varju. 
Väiksena meisterdasime õega koos neist rohelisi mütse.

Muidugi on tiigis ka vetikad. Tiiki külastavad ka metspardid.

Tiigi lugu. 1970. aastal lükati kahe Stalinetsi buldooseriga kohalt pinnast natuke vä-
hemaks. Saadud pinnas aeti kallastele laiali. Jossi juhid ei olnud nõus rohkem lükkama, 
sest pinnas õõtsus liiga tugevalt. Tiigi sügavuseks jäi umbes poolteist meetrit.

2006. aastal süvendati tiiki. Veeti ära tekkinud muda. Enne (1984. aastal) kalade too-
mist oli tiigi vesi kristallselge ja vanavanaema käis seal pesu loputamas. 2006. aastal sai 
enamik kalu surma seoses tiigi süvendamisega.

Tiigil on alati olnud purre, mille ehitas kunagi vanavanaisa, aga nüüd uuendame se-
da meie.

Nõukogude ajal oli vanaemal 2–3 lehma, keda joodeti hommikul ja õhtul tiigist möö-
da viies. Samal ajal olid vanaemal ka muskuspardid, kes olid pärit Põltsamaa linnulaa-
dalt. Algul oli neid kaks, hiljem 60. Pardid veetsid suurema osa ajast tiigis. Perele meel-
disid pardimunad, aga kahjuks meeldisid kährikutele pardid. Nüüd meil maal enam lau-
daloomi pole.

Tiigis on alati ujumas käidud, kuid nüüdseks vohab seal taimestik. Oleme tiigil ka 
palju isetehtud ujuvahenditega parvetanud, mis iga kord kuivalt ei lõppenud. Varem 
püüdsime tiigist ka isetehtud õngedega kala ning ema valmistas kalakotlette. Väiksema-
na käisin tihti perega tiigil uisutamas. Selleks pidi aga vedama, et tiik ühtlaselt ja hästi 
külmuks.

Vees on igal aastal olnud ka vibraatorpump aia kastmiseks. Eespool mainitud vesirott 
kaevas tiigist käigu kõrvalasuvasse peavoolukraavi ja lasi kaks aastat järjest tiigi peaaegu 
tühjaks, sest vesi voolas vulinal läbi käigu kraavi.

Kevaditi käivad konnad tiiki kudemas. Kulleseid on pärast tiik täis – nad ujuvad seal 
musta hoovusena. Vahetevahel käib hallhaigur tiigis kalastamas ning harvadel juhtudel 
laseb oma kõhedusttekitaval häälel kajada. Tiigi kallastel elutsevad ka kiilid, kelle vastseid 
leidub hiljem hundipurika vartel.
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III järve kallastel on mõned servad madalamad ja laugemad, neid kasutatakse aktiivselt 
ka puhketegevuseks.

Järv paikneb Männiku liivikus, seega on kaldad väga liivarohked ja pidevalt muutu-
vad. Kuna kaevandamine ja seetõttu järve suurendamine jätkub, ei ole kallastele eluma-
ju ehitatud. Liiva paksus liiviku alal on 6–30 m, selle all asub enamjaolt saviliivmoreen. 
Kaevandusalal on koos väga erinevad liivatüübid, mis on jaotunud kihtideks nii, et pinna 
poolt võib leida jämedateralist, sügavamalt aga peene- või ülipeeneteralist liiva.

Elustik. Karjääri alad on elupaigaks kaitsealustele kivisisalikule ning kõrele. Seetõttu 
on piiratud mitmed tegevused, mis puudutavad maa muutmist või häirimist. Tuleb aga 
silmas pidada, et sobiv elupaik kõrele ning ka harivesilikule on tekkinud liiva kaevanda-
mise tagajärjel.

Kalastikust palju teada ei ole. Tegu on tehisjärvega ning paljud praegused liigid on 
inimeste poolt sisse veetud. Kalapüük on aktiivne: kalastajate sõnade kohaselt on levi-
nuimad haugid ja ahvenad, mille maitse pidavat puhta vee tõttu eriti hea olema. Vähem 
leidub ka särgi ning karpkalu. Sukeldujate logides kirjeldatakse põhjas leiduvaid silma-
torkavaid kartulilaadseid moodustisi, milleks on perekonna Nostoc sinivetikatest moo-
dustunud kogumid, mida tuntakse kui järveploome.

Kasutusvõimalused. Liiva kaevandamise kõrval on Männiku järvistu peamiseks hu-
viliseks Tallinna linn. Veereservide uuringud on näidanud, et Raku järvest on veepinda 
alandamata võimalik vett võtta ligikaudu 5000 m3 ööpäevas, mis kataks umbes 5% linna 
ööpäevasest veevajadusest. Ülemiste järve reostumise korral või muude probleemide esi-
nemisel on Männiku järvistu vesi avariivariandiks.

Avariiveevarustuse korral jaguks praegusest mahust Tallinnale 90 ööpäevaks, ruum-
ala suurendamiseks aga kaevandatakse pidevalt edasi, nii et loodetakse saada selline 
maht, et veest piisaks 120 ööpäevaks.

Männiku raba kasutab treeninguteks Kaitsevägi, seal tehakse õppusi ning laskeharju-
tusi, sest maastik on sobivalt liigendatud. NATO reeglite põhjal on määratud laskealasse 
ohutsoon, mis ulatub osaliselt ka Männiku järve piiridesse.

Ka huvitegevus puudutab Männiku järve. Lisaks eespool mainitud sukeldumisklubi-
dele tunneb järve vastu huvi Eesti Sõudeliit, kelle plaanides on arendada Männiku järvest 
maailmatasemel sõudekanal.

Järvest endast. Kuna Männiku järv on tehislik ja väga noor, ei ole rahvalegendides ega 
folklooris seda kajastatud. Pigem on järve maine olnud seoses sealt leitavate objektidega 
pidevalt muutuv. Kuigi järv ei ole kuigi vana, tuuakse sealt igal aastal välja sadu lõhkekehi, 
sealhulgas mürske, sütikuid ja miine. Põhjuseks on asukoht. Teise maailmasõja järel kasu-
tati liivikut lõhkekehade peitmiseks. Kurikuulsuse toovad endaga kaasa veel ähvardavad 
lood vette heidetud laipadest ning halva supluskoha maine iga-aastased uppumissurmad. 
Sellegipoolest jäävad halvemad ajad pigem minevikku, tänapäeval käiakse üha rohkem 
Männikul suplemas ja aega veetmas, olles sellega päästeteenistusele pinnuks silmas.

toodi seire käigus karjääri järvedest välja 176 lõhkekeha, 2011. aasta märtsis veel 42.

Andmed
Pindala: 105,7 ha (1992. a andmetes 75 ha)
Keskmine sügavus: 5 m
Suurim sügavus: 9 m
Kaldajoone pikkus: 9289 m
Valgala pindala: 13 km2

Limnoloogiline tüüp: kalgiveeline eutroofne
Vee värv: väga õrna tooniga, kergelt pruunikas
Secchi kettaga väga hästi tegutseda ei saanud, sest jää oli sulanud ning silda parasjagu 

polnud. Kalda äärest kõige kiiremini sügavaks mineva koha juures katsetades oli ketast 
näha kuni põhja minekuni, l,75 m.

Veevahetus. Otsest väljavoolu Männiku järvest ei toimu, küll aga toimub väljavool 
Raku järvest torustiku kaudu Kuma ojasse ja sealt Ülemiste järve. Raku järv ja Männiku 
järv on omavahel ühendatud regulaatorpumbaga, mis on küll suletud, kuid lekib. Samu-
ti on regulaator Männiku järve ja Pumbajärve vahel, kuid suletud. Tallinna-Saku-Laagri 
maantee aluse liivase pinnase kaudu toimub vee liikumine Pääsküla jõkke ning Valdeku 
karjääri.

Kallaste omadused. Kaevandamise tagajärjel tekkinud veekogudele on iseloomuli-
kud väga järsud kaldad, kuigi leidub ka laugemaid kohti, näiteks Tammemäe ja Männiku 

Puhas Männiku järv on kui tagavarapaak pealinna veetarbijatele.
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Matkarajal ei kõnelda vaid loomadest ja lilledest, vaid ka kultuuriloost või pärandkul-
tuurist. Näiteks treffnerist Laura Valli rada teeb pika tiiru Ahja jõe ülemjooksu veskikoh-
tades (kirjeldus ilmus ka ajakirjas Loodusesõber, nr 1, 2010).

Omaette valdkonna moodustavad linnarajad. Õpilaste hulgas leidub lapsi, kel pole 
enam sidet maaga, kellel pole oma maakodu, kes mingil põhjusel ei olegi kunagi linnast 
suurt välja saanud. Matkarada pole seepärast kellelgi tegemata jäänud, sest ka igas linnas 
leidub loodust.

Kogumikku on võetud ka kaks pargiraja kirjeldust: Jõgeva pargist (Katrin Jõgi) ja Tartu 
Karlova pargist (Mari-Liis Viljur).

Kui töösse on pandud pilte loomadest või taimedest (herbaareksemplarid), on hin-
daja koos õpilastega neid määranud. Näiteks Tallinna reaalkooli õpilase Gerly Mägi rajal 
kasvavad vanad puud osutusid metsameeste konsulteerimisel vahtrateks.

Nõo reaalgümnaasiumi õpilase Egle Truska matkaraja Järvamaal Kareda vallas läbisid 
õpilased ja õpetajad 2010. aasta looduskooli lõpupäeval, kooli diplomid anti kätte raja 
viimases punktis, Egle vanavanaisa istutatud tamme all.

Looduses märgistatud ja infotahvlitega varustatud rajad peavad pakkuma meie linnas-
tuvale elanikkonnale külaskäiguvõimalust, tagasiteed looduse juurde. 1990. aastate 

keskel otsustas riik kaotada metsavahiameti, mistõttu oli raskem leida inimest, kes võiks 
looduses teejuhiks olla. Laienes aga puhkepaikade, matkamajade, laudteede võrgustik. 
Looduskaitsjad hakkasid kartma, et iga vald tahab oma looduskaitsealusesse rabasse ehi-
tada laudtee ja vaatetorni, mõtlemata sellele, kui palju hoolt nõuab radade hooldamine, 
prügikoristus jms, aga ka arvestamata, kui palju võib iga uus rada või lõkkeplats häirida 
näiteks huntide või sipelgate liikumist.

Loodusteaduste kooli õpilased said 2006. aasta sügisel ülesandeks kirjutada essee 
teemal „Kas looduse õpperada on (üldse) vaja?”. Õppekäigud Alam-Pedja looduskaitse-
alale olid alanud juba 2005. aastal jahimeeste Jaak Volmeri ja Ilmar Rootsi ning Maaüli-
kooli töötajate Juhani Püttsepa, Tiit Randveeri, Valdo Kuusemetsa jt eestvedamisel.

2007. aasta sügisel said õpilased ülesandeks koostada oma matkaraja kirjeldus. Ees-
märgiks ei seatud mitte uute värvirõngaste märkimist puudele ja infotahvlite seadmist 
metsasihtidele, vaid pigem liikumist looduses jälgi jätmata, kehastumist teejuhiks oma 
sõpruskonnale, endale juba tuttavas kandis.

Kogumikku valitud kümnest matkarajast üheksa teevadki tiiru õpilase kodukandis,  
suvemaja juures või vanavanemate talu ümber.

Oleme soovitanud oma matkaraja paremaks kirjeldamiseks kasutada skeeme, kaar-
te, joonistada ja pildistada loodust. Sellest soovitusest ongi lausa turjast haaranud näiteks 
õpilased Marie Lilleleht ja Merlin Grosberg.

Minu matkarada

Loodusteaduste kooli õpilased ületavad Pedja jõe rippsilda  
Kirna matkarajal Alam-Pedja looduskaitsealal. Juhani Püttsepp
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nagu parasjagu tuju on. Jõudes järgmise künka tippu, algab minu tee raskemini läbitav 
osa, mis viib läbi võsa, rinnuni rohu ja ohakate ning üle hunnikusse kuhjatud okste, kuid 
nii jõuan lõpuks rabaserva. Siin on erakordsed värvid ja lõhnad. Silmailu pakuvad kirjul 
turbal kukemarjad, jõhvikad ja murakad ning sookailu ja niiskuse hõng lummab jaluta-
jat. Keset raba on veel alles veesilm, mis meenutab kunagi sel kohal siranud järve. Suur 
osa rabast pole kuiva jalaga läbitav, seega pööran varsti ringi.

Rühin taas üle künka, mille ühel küljel on hõre männitukk ja teisel heinamaa, kus kit-
sedele meeldib söömas käia. Taas madalamal kohal on puude vahel väike lagendik, mille 
keskel on Lõuna-Eesti kohta üpris suur sammaldunud kivi. Sellel kohal on minu jaoks 
miskipärast pisut nõiduslik aura: vist meenutab lapsepõlve haldjate mängupaika.

Lähen mööda sissetrambitud loomarada tihedamasse metsa. Vasakule jääb märjem 
loduala, kus sambla värv on lausa ebaloomulikult erkroheline. Pööran paremale, kus ko-
hiseb laas. Läbin endise kuivenduskraavi, milles enam vett küll ei leidu, ja teisest kraavi-
pervest üles minnes näen ees puude vahel vilkumas järve. Maas on kopra näritud kooreta 
puutüved, millel hambajäljed veel selgelt näha. Lähen järvest paremalt ringi, sest vasakul 
on kallas tõeliselt võssakasvanud ja märg.

Kõnnin mööda vana külateed, mille rattajälgede vahel kasvavad noored puud. Kui ei 
teaks, ei arvaks küll, et siin kunagi hobuvankrid sõitsid. Vasakul on järve ja tee vahel va-
na koprapesa. Päris mahajäetud see vist küll ei ole, aga vastaskaldal on uus ja palju suu-
rem kuhila. Suveõhtutel võib pikalt vaikselt oodates kuulda kopraperet pesa juures su-
listamas ja näha veepinnal heledat triipu liikumas – seal ujub kobras ja lükkab vahel ka 
puutoigast enda ees.

Keeran teevallilt alla järvele veelgi lähemale ja jõuan meie logiseva paadisillani. Selle 
kaldapoolses otsas ootab tõrvalõhnaline haabjas sõitjaid, redeli juures armastas sel aastal 
istuda noor haigur, kellest on sinna jäänud suured valged laigud. See pisike haigur valis 
hea koha – see on ka minu lemmikpaiku. Redeli ülemisel pulgal või sillaserval istudes jal-
gu kõlgutada, oma mõtteid mõelda, vaadata säbrulist järvepinda ning metsa ja taeva pee-
geldust vees – see on minu paradiis.

Silla juurest viib suitsusaunani läbi metsa okkaline rada, mida mööda saunast tulles 
paljajalu joosta on mõnus looduslik massaaž.

Lähen sauna juurest taas mäkke, kus juba paistabki õunapuuaiaga vana talumaja ning 
õdus kamin, kus on end pärast pikemat jalutuskäiku hea soojendada.

Kaika kuplitel

Looduses on palju radu, osa neist 
loomade, teised inimeste sisse tal-
lutud. Kuid on üks, mis on just 
minu jaoks tähtis. See märgista-
mata rada asub Karula rahvus-
pargis Kaika kuplistiku küngas-
te vahel. See algab ja lõpeb minu 
teise kodu, Küünimetsa talu juu-
res ning tekkis minu jaoks mõ-
ned aastad tagasi, kui hakkasin 
enda ümbrust uudistama.

Kõigepealt läheb minu rada 
talu abihoonete tagant mäkke. 
Künka otsast avaneb selja taga 
vaade armsale talukompleksile 
ja metsale selle ümber. Ees aga 
laiub heinamaa, mille kaugem 
serv küündib järgmise kup-
li harjani. Paremale jääb väike 
metsatukk, mille läbin tavaliselt 
enne, kui üle heinamaa minema hakkan.

Sallu sisenen noorte kaskede vahelt, mille all leidub suvel magusaid maasikaid. Möö-
dun hiiglaslikust kuusest, mille otsa on okstest treppi mööda hea ronida. Eemal on eba-
tavalise kujuga sipelgapesa, seda on küll keegi suur rüüstaja külastanud, võib-olla ka-
ru. Jõuan kuusenoorendikku, kus minukõrguste jõulupuude kohal kõiguvad sihvakad 
männid, kusjuures üks poolviltune neist pakub päris huvitavat vaatepilti. Päris metsa 
servas on kuivem ala. Seal võib peaaegu komistada liivaauku, mille juurde on kuhjatud 
põllukive.

Jõuangi taas niidule. Ületan selle joostes, lauldes, hüpeldes või jalutades, täpselt nii, 

2007

Tuule Mall Kull
Miina Härma  
gümnaasium
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pärnade rida, mõisa poole. Liikumisel jääb paremat kätt Jäneda (Jendelina) esmamai-
nimise (1353. aastal) auks püstitatud mälestusmärk ja Jäneda põllumajandustehnikumi 
mälestuseks püstitatud omamoodi mälestuskivi.

Praegune Jäneda mõis ise on päris uus – see valmis 1915. aastal viimase mõisniku Jo-
hann Hans Ulrich Nathanael von Bencendorffi käsul. Varem Petrogradis elanud mõis-
nik pages siia pärast Vene riigi kokkuvarisemist 1917. aastal oma kurikuulsa naise Maria 
Zakrevskaja ja kahe lapsega. Kaua aga ei olnud viimasel mõisnikul Jäneda lossis võimalik 
elada – algas Vabadussõda. Nii koliski sinna peagi 1918. aastal Tallinnas avatud Põhja-
Eesti Põllutöökeskkool, mis tegutses seal (eri nimede all) peaaegu 80 aastat.

Edasi liigume lossi taha. Minnes jääb vasakut kätt ilus vana valge sammastega tee-
nijamaja, mis praegu seisab enamiku aastast tühjana. Mõisa kõrval olles näeme omapä-
raseid lillekujulisi peenraid, kus suvel kasvab palju roosisorte. Mõisa taga mööda kruu-
sateed allamäge edasi liikudes jõuame Sinijärveni. See on tehisjärv, mis rajati selleks, et 
muuta lossi ümbruse vaadet veel maalilisemaks. Hoolimata sellest, et tegu on väikese ja 
suhteliselt madala järvega, on siin ohtralt hauge ja väiksemaid kalu. Kuna järve pind jää-
tub talvel üsna kiiresti, on selle madalamal osal talviti peaaegu igal aastal Jäneda Hosteli 
katuselt valgustatav uisuväljak.

Liikudes mööda kruusateed edasi, jõuame vasakut kätt asetseva halli sillani. See sild 
viib üle Jänijõe, mis on üks Jägala jõe lisajõgedest. See veekogu on olnud jänedalastele 

Matkarada Jäneda asulas

Minu matkarada asub Jänedal (pildil) – asulas, kus elasin 17 oma elu esimest aastat. Taht-
sin rada koostades näidata kõige olulisemaid vaatamisväärsusi Jänedal, kuid jätta samas 
palju avastamisruumi, et oleks põhjust tagasi tulla.

Matkarada hakkab endise Jäneda põllumajandustehnikumi poiste ühiselamu koha 
peal nüüdseks olevast valge kiviklibuga kaetud parklast. Raja pikkus on veidi alla kolme 
kilomeetri, selle läbimiseks koos giidiga kulub poolteist tundi.

Esimesse peatuspunkti ehk üle Allikjärve oleva sillani on umbes 200 meetrit. Möö-
dume erinevatest huvitavatest siia sisse toodud okaspuudest, mille läheduses kasvavad 
suviti oblikad, ja kohalikele lastele olulistest puudest-põõsastest: kolmest toompihlakast 
ja toomingast. Jõudnud sillale ja pöörates näoga Musta Täku Talli ja Suurvankri poole, 
näeme paremat kätt eemal suurt kuuske, mille otsas on vähemalt nii kaua, kui mina mä-
letan, iga kevad olnud kurepesa.

Ees on kaks veidi liikuvat saart, mis ei uju küll nii kiiresti, kui pidavat ujuma saared 
Porkuni järvedel, kuid kui meenutada, et kümme või vähem aastat tagasi, kui olin veel 
pisike, ei olnud üks nendest saartest veel mitte otseselt saar, vaid pigem poolsaar, millele 
sai minna mööda väikest laudteed, siis praeguseks on need saared märgatavalt liikunud. 
Allikjärv ise on 4,7 hektari suurune ja 2,8 meetri sügavune jahedaveeline paisjärv, mi-
da toidavad idast tulev Allika oja ja põhjaallikad. Väljavool toimub kraavi kaudu mõisa-
kompleksist läänes voolavasse Jänijõkke.

Allikjärv on sildadega jagatud nelja ossa. Otse vaadates kõige kaugemas osas, mida ei 
ole hästi näha, sest autotee on vahepeal, elasid varem, enne seda, kui meie isaluik auto-
õnnetuses hukkus, suviti luiged oma poegadega. Paremale vaadates silla taga olevas so-
pis on praegu aga forellikasvatus kalarestorani Suurvanker tarbeks. Viimase kümne aas-
ta jooksul on selle järve juures suureks probleemiks olnud kinnikasvamise oht. Seda on 
püütud lahendada nii järve veest tühjaks laskmise ja toitainerikka põhjamuda väljapum-
pamise abil kui ka spetsiaalse järvepinda puhastava masinaga. Kuigi luiki meil enam ei 
ole, on alles jäänud väga sõbralikud sinikaelpardid, kes usaldavad inimesi juba nii palju, 
et võtavad kas või otse nende käest saia, ning periooditi võib kohata ka teisi veelinde.

Edasi liigume läbi mõisapargi, mööda teed, kus käies paremat kätt jääb pikk vanade 

2007

Kirke Pilvik
Nõo reaalgümnaasium

Mitu järvesilma ja jõejoont kaunistavad Jänedat.
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tõttu tekkinud lageraieala.
Linnamäe jalamil olid ülekaalus kuu-

sed ning mets ise tihedalt kasvavate kol-
dade ja pohla- ja mustikalehtedega mee-
nutas laanemetsa. 200 meetrit edasi aga 
kasvavad männid, üksikud kased, põd-
rasamblik, kanarbik – see on pigem juba 
nõmmemets.

Vasakule vaadates jääb puude taha 
3,8 hektari suurune ja kuni 9,1 meetri sü-
gavune rohekana kumava veega Kalijärv. 
Järvel kasvab suvel rohkelt valgeid vesi-
roose, servades võib kohata nii kõrkjaid, 
hundinuiasid kui ka looduskaitsealust 
mõõkrohtu.

Üle järve paistab hoone, mida enamik jänedalasi tunneb vana koolimaja nime all. 
Tegelikult ehitati see 19. sajandi lõpus mõisa jahimajaks, kuhu pärast mõisa riigistamist 
kolis viimane mõisaproua ning mida 1934. aastal külastas kuulus briti kirjanik Herbert 
George Wells. Algkool sai sellest hoonest alles eelmise sajandi teisel poolel ning asus seal 
kuni 1985. aastani, mil valmis praegune koolimaja. Praegu on hoone umbes viis aastat 
olnud eraomand, mistõttu selle juurde enam ei pääse.

Edasi liikudes jõuame järve suvitamiseks kohandatud rannaossa, kuhu toodud liiv 
näib olevat 10%–20% savisisaldusega. Rand ise on võrreldes aastatagusega täiesti muu-
tunud – varasemad ohtlikud sillad ja ümberkukkunud torn on asendunud korralikega. 
Ranna tegid korda välismaa vabatahtlikud.

Edasi liigume mööda uute pinkide juurest algavat kividest laotud teed. Mets meenu-
tab taas laanemetsa.

Vasakut kätt jääva oja teisel kaldal võib suve lõpu poole leida pilvikuid ja veidi riisi-
kaid, paremat kätt jääv veesilm on kevadine konnade kudemispaik, kus paaritumisajal 
häälitseb väga arvukas koor, mätastel võib aga tihti märgata päikese käes mõnulemas 
priskeid rästikuid.

Vahetult enne jõudmist paika, kust hakkasime Linnamäele minema, oleme kohas, 
kus vallseljak näikse olevat justkui läbi kaevatud ja sinna kunstlikult org rajatud. Sel-
les kohas asus vanasti kurikuulus Jäneda kuradisild. Nimelt olevat sellel sillal varitsenud 
1919. aastal viimase mõisahärra mõrvar, kui härra oli oma viimasel jalutuskäigul Kalijär-
ve metsas. Miks mõisahärra tapeti, ei ole siiani kindlalt teada. Kohalike seas on levinud 
jutt, et ühe kohaliku moonaka poeg Rudolf Rosenstrauch, kes oli aastaid tagasi rumala 
peaga linnapiigast teenija juures ehal käinud ja kelle isa selle eest mõisas karistada sai, 
kohtus Eesti rahvaväest kolmepäevasele puhkusele saabudes juhuslikult metsas mõisa-
härrat ja otsustas vanu arveid klaarida.

Siin lõppebki minu matkarada: metsast välja ja vasakut kätt kerges kaldes valkjatest 
kividest rada mööda minnes jõuabki taas parklasse.

läbi aegade väga tähtis. Jõe olemasolu oli üks olulisi eeldusi Linnamäele linnuse ehita-
misel ja sajandeid hiljem vesiveski ja forellikasvatuse rajamisel.

Viimastel aastatel on jõgi kahjuks hakanud aina rohkem kinni kasvama.
Üle silla minnes jääb vasakut kätt kaks teerada, mis mõlemad viivad mäest üles. Vali-

me neist järsema ja otsema raja. Mäel edasi liikudes jõuame väravalaadse moodustiseni, 
mille küljes rippus varem silt, mis teatas, et siit läbi minnes jõuad ajalukku. Selle lõhku-
sid kohalikud vandaalid paar aastat tagasi kahjuks ära, kuid selle ilusa mõttega tasub ik-
kagi rajal liikuda.

Ajal, mil matkarada läbime, on puud juba raagus, mis annab hea võimaluse jälgida 
jalge alla jääva järgi, kuidas lehtpuud raja jooksul muutuvad. Mäe peal näivad esialgu 
ülekaalus olevat kased, edasi liikudes muutub aga lehtede valik palju rikkalikumaks: jalge 
alla jääb ka sarapuu-, vahtra-, tamme- ja pärnalehti. Vallseljaku külgedel olev mets näeb 
välja nagu pärast tormi: palju puid on ümber kukkunud ja toetub nüüd teistele puudele, 
mets ise on aga väga hõre.

Nii jõuamegi muinsuskaitse märgi kõrval maas lebava sildini, millel seisab: Jäneda 
linnamägi. Siin tabab mind ja mu kahte sõbrannat üllatus: meil õnnestub esimest korda 
elus teadlikult kuulda, kuidas rähn häälitseb.

Linnamäele tehakse küll tihti uusi muinasaja olustikku loovaid puitehitisi ning tuuak-
se puitskulptuure, kuid kuna kohalik noorus ei paista oma kodukandi vaatamisväärsusi 
hindavat, lõhutakse toodud kujud ja ehitised veidi pärast nende valmimist ära.

Linnamäelt alla läheme tagumisest künkast allaminekuks rajatud käetugedega rada 
pidi. Paremale poole edasi liikudes jääb peagi paremat kätt uus elektriliinide rajamise 

Paigas, kus oled elanud 17 aastat, kõneleb iga teerada ja puudesalu.
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Marie Lilleleht
Miina Härma  
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Jalutuskäik kesk- 
linnast Karlovasse
Rada saab alguse väikese helerohelise maja eest, 
mille aadress on Lille 10. Aastaid tagasi tegutse-
sid seal laste loodusringid ning majake kannab tä-
naseni uhkelt Tartu Loodusmaja silti. Maja ümb-
ritsev park paistab silma oma liigirikkuse poolest.

Nimetan mõningaid pargis kasvavaid puu- ja põõsaliike: vaher, arukask, hobukastan, 
ebatsuuga, harilik kuusk, astelpaju, harilik kukerpuu, harilik jugapuu.

Olles jõudnud orgu, Kalevi 17 juurde, ootab seal pink, kus saab jalgu puhata ja imet-
leda võimsaid põlispuid. Õhtusel ajal võib siin näha toimetamas siili ja tiirutamas nahk-
hiiri. Kevadel laksutavad põõsastes ööbikud. Siinsed pargid on täis lindudele sobivaid 
elupaiku. Olen siin näinud mitmesuguseid lehe- ja põõsalinde, rasvatihaseid, puukoris-
tajaid ning isegi suur-kirjurähni.

Mäe otsas on üks üksildane maakivi. Ei tea, kust ta sinna sai ja kui kaua ta seal seisnud 
on, ehk on tegu koguni mõne vana ohvripaigaga.

Mäest alla viib kruusane rada. Orus kasvab õunapuu. Kui veab, võib leida veel mõne 
punapõselise õuna. Tegemist on kahtlemata parima ronimispuuga, mida eales kohanud 
olen.

Rada kulgeb ülesmäge Päeva tänava äärsele haljasalale, kus kõrgub kuningliku väli-
musega loodukaitse all olev tamm. Tamme kõrval on põnev tornidega nõiamaja. Puude 
vilust võib leida ebamaise välimusega valgeid palle – need on seeneriiki kuuluvad hiid-
munad, väikeste murumunade suured sugulased.

Mööda Päeva tänavat jalutades soovitan vaadata hoonete põnevat arhitektuuri. Kõik 
majad sellel väikesel tänaval, mis on ühtlasi minu kodutänav, võeti hiljuti muinsuskait-
se alla.

Jalutuskäik jõuab lõpule Päeva-Tähe-Pargi haljasalal ilusas valges ja avaras pargis, 
mille säilimise eest võitlevad paljud karlovlased ja Karlova sõbrad.

Viimaks võib istuda murusele mäenõlvale ja vaadata, kui ilusaks on sügis värvinud 
puud Karlova katuste kohal.

2008

Mari-Liis Viljur
Mart Reiniku  
gümnaasium
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Jõgeva pargis

Olen väikesest peale väga palju kolinud – 
praegugi on mul kolm täiesti täisväärtuslik-
ku kodu: isa kodu Pärnus, ema kodu Jõgeval ja minu kodu Tartus. Ja nii ma nende eri-
nevate kodude vahel sõelun. Veel olen elanud sellistes väiksemates kohtades nagu Pala 
ja Sadala. Seoses Palaga on mul üks huvitav lugu. Nimelt, ega ma ise väga sellest Palal 
elamisest midagi ei mäleta, veel vähem sealseid metsaaluseid ja üleüldse ümbruskonda. 
Ja nüüd mõned aastad tagasi sattusin Pala matkaradadele jooksuvõistlusele. Väga raske 
võistlus oli: järsud tõusud, märg pinnas ja kõige tipuks polnud rada märgistatud… Nii 
olid mu teejuhtideks instinktid ja alateadvus. Hämmastaval kombel läbisin täiesti õige 
raja ja poodiumikoht oli ka minu. Pärast ema naeris: „Sa ju sünnist saati Pala metsa all 
lidunud!”

Loodust ja ümbrust olen teadlikult väga kaua tundma õppinud. Kõik jääb kuidagi 
tahtmatult ja täiesti loomulikult külge. Ja pealegi, pidavalt ühes keskkonnas viibides ei os-
kagi nagu sellele paigale väga iseloomulikke jooni välja tuua. Sõna „tavaline” oleks täpselt 
see, millega tahaksin iseloomustada enda matkarajaks kujunenud Piiri parki, aga loodu-
se mitmekülgsust ja muutlikkust arvestades on see sõna täiesti ebasobiv. Piiri park on Jõ-
geva suurim park, kus toimuvad ka mitmesugused spordivõistlused, nagu krossijooksud 
ja rattamaratonid. Minu kodust asub Piiri park umbes paarisaja meetri kaugusel.

Jõgeva suurimaks eeliseks võibki vist pidada tohutut rohelust. Jõgeval on isegi õhk tei-
se lõhnaga. Eriti tuntav on see alati, kui rongi pealt maha astun. Pidevalt Jõgeval olles te-
kib selle lõhna vastu justkui immuunsus. Sügiseste lõhnadega on natuke teisiti, lehekõdu 
lõhn on väga terav, summutades kõik teised lõhnad.

Pargis on ka kaks tiiki. Üks neist on tuletõrjetiik, mis asub päästeteenistuse vahetus 
läheduses, ning hea õnne korral võib isegi sattuda peale, kuidas pritsimehed oma suu-
ri punaseid autosid veevarudega täiendavad. Pildil on aga see teine tiik, mis on meie 
pargis lihtsalt silmailuks. Põhikooli päevil käisid minu klassi poisid just sellest tiigist 
triitoneid otsimas. Oli lihtsalt üks selline periood, kus oli eriti populaarne kodus suu-
re purgi sees triitoneid pidada. Bioloogia õpetaja õngitses sealt meile ka kaane välja, 
kui tunni raames pargis jalutamas käisime. Nimelt pidas meie õpetaja oluliseks, et me 

tunneksime valdavat osa puid lehtede järgi ära. Ta soovis, 
et tulevikus igaüks ikka toomingal ja vahtral vahet teeks, 
nähes ette, et ega mitte just paljud ei kavatse oma tulevik-
ku süvabioloogiaga siduda. Ja hoolimata sellest, et minu 
botaanikaalased teadmised on ehk üle Harju keskmise, oli 
eelmise aasta praktikumi raames tehtav herbaarium mulle parajaks kat-
sumuseks. Kusjuures nii mõnigi taim minu herbaariumis oli pärit just Piiri 
pargist. Nagu ka see taim, millest Piiri pargis vist eales puudust ei tule: tegemist 
on külmamailasega. Nüüd, sügiseste ilmadega pole külmamailaste sinakaslillad 
õied just kõige silmapaistvamad, sest tulipunased ja erkoranžid vahtralehed mata-
vad need enda alla. Väiksena Piiri pargis sõbrannadega lilli korjates olid ohvriteks 
just needsamad külmamailased. Piiri pargile mõeldes meenuvadki esmajoones just 
need lillekesed.

Piiri pargi „tipp” on endine mahajäetud karjäär, mis nüüdseks on rohtu kas-
vanud ja mida Jõgeva rahvas kutsub hellitavalt Kruusaauguks. Talviti on seal palju  

2009

Katrin Jõgi
Hugo Treffneri  
gümnaasium

Piiri park on Jõgeva suurim park.

Tegemist  
on külma- 
mailasega.
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2009

Egle Truska 
Nõo reaalgümnaasium

Kareda vallas

Matkraja asukoht: Järva-
maa, Kareda vald, Õle ja Am-
muta küla, Sepa talus ja selle 
lähistel.

Matkaraja pikkus: um-
bes viis kilomeetrit.

Aeg matkaraja läbimi-
seks: jalgsi ligikaudu kolm 
tundi.

1. Ammuta karjamõisa 
keskus ja hilisem kolhoo-
sikontor. Peetri-Järva-Jaa-
ni maantee 5. kilomeetril 
pöörata Esna poole. Edasi 
sõita paarsada meetrit, ku-
ni jõuate vanade hoonete 
kompleksini. Vasakule jääb 
Ammuta karjamõisa kes-
kus ja hilisem kolhoosi-
kontor. Praegu elab selles 
majas üks inimene ja sinna 
tuuakse ka külarahva posti. Auto võib jätta majaesisele platsile ja edasi liikuda jalgsi.

2. Pariisi talu. Vana kolhoosikontori eest tuleks pöörata vasakule ja kõndida edasi 
umbes 50 meetrit esimese mullateeni paremal. Kusagil 1,5 km pärast jõuate metsa, mille 
äär on ühtlasi kahe küla, Ammuta ja Õle piiriks. Metsa servas on näha vana talukoha va-
remeid. 20. sajandi esimesel poolel elas selles talus kaevumeister, kes kaevas käsitsi kae-
vuauke. Kohta kutsutakse Pariisi taluks.

tunde kelgutamas veedetud. Tädipojal õnnestus mõned aastad tagasi Kruusaaugus kel-
guralli käigus isegi ninaluu murda.

Kruusaaugu serval asub ka mälestusmärk Vabadussõjas langenuile.
Kunagi oli liikvel ka müüt, et Piiri pargis oli nähtud lendoravaid. Mul pole aimugi, 

kui palju selles müüdis tõde on. Samas on Piiri parki mõned korrad rebased ära eksinud. 
Hilistel suveõhtutel olen minagi mõned korrad just rebast nägema juhtunud. Ehk vää-
rib tähelepanu ka asjaolu, et suvel võib Piiri pargis hobuseid näha. Pargi ääres elab üks 
vanaproua, kes hoiab oma hobuseid pargi aladel. Väiksena sai mõnigi kord setuka lakka 
silitamas käidud.

Hämmastaval kombel on tavaliste eestimaise puude hulka eksinud ka üks selline ha-
ruldasem (vähemalt minu jaoks). Nimelt on see puu justkui tamme ja vahtra segu. Tõrud 
on sellise natuke kolmnurkse kujuga. Olen püüdnud selle puu liiginime välja selgitada, 
aga kahjuks pole reaalse tulemuseni jõudnud. Nii olengi teda olenevalt tujust  kutsunud 
vahmmiks või taheriks (vaher + tamm = vahmm, tamm + vaher = taher). Põhikooli ajal 
kirjutasin sellest puust ka ühele esseekonkursile lühijutu.

Kokkuvõtvalt ütleksin, et see tunniajane jalutuskäik sügiseses pargis tõi pigem meel-
de aastatetaguseid mälestusi, kui pani mind tajuma selle paiga eripära. Piiri parki võin 
ma tunda ka silmad kinni kui oma viit sõrme, aga ma ei oska kehastuda kõrvaltvaatajaks, 
nägemaks seda, mis on minu jaoks justkui maailma loomulikem. Võib-olla on selles süü-
di see, et minu eluea jooksul pole see park just palju muutunud ja kas oskaks hinnatagi, 
mitu sentimeetrit see vaher või too tamm pikemaks on kasvanud. Kindlasti teeb ajaham-
mas oma tööd, ka minu mälestused tuhmuvad ajaga, muutes sündmuste detailid aina 
hägusemaks. Aga nii kaua, kui kas või seoses ühe puuga on mul midagi meenutada, elab 
see park minus edasi.

Vahmm? Taher?  
Hoopis punane 
tamm.
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le valmimisaega täpselt ei teata. Veel praegugi saab sealt 
vett kätte.

7. Vana karjakoppel. Saunahoone taga laiub 0,2-hek-
tarine vana puisniit. Kui veel loomi karjatati, siis viidi neid 
sinna sööma ja loomad hoidsid karjamaa võsast puhtana.

8. Sepikoda. Niidu idapoolses servas asub vana sepiko-
da. Seesama mees, minu vanavanaisa Johannes Kink, tegi sepatööd. Osa tööriistu on siiani 
töökorras ja kodus kasutuses (alasi, haamrid jne). Talu sai endale selle järgi nimegi – Sepa 
talu. Praeguseks on sepikojast järel ainult kivihunnikud.

9. Kiviaed. Sepikoja ümber ja kõrval paikneb maakividest kiviaed. Põllu pealt kor-
jati kivid eest ära ja ümbritseti põld, et koduloomad sinna ei pääseks. Seega oli kivi-
aial ka praktiline väärtus. Praegu on aed üle saja meetri pikk ning kindlasti kultuurilise 
väärtusega.

10. Kõrtsikoht. Mööda kiviaeda läheb tee edasi. Kahesaja meetri pärast tuleb tee peal 
kurv, kus isa jutu järgi olevat vanasti isegi kõrts olnud. Praeguseks on külaelanike arv pal-
ju vähenenud ja raske on ette kujutada, et kunagi kõrts ennast sellises kohas ära tasus.

Matkaraja lõpuosa kulgebki kaks kilomeetrit mööda sama teed edasi karjamõisa 
keskuseni.

3. Sepa talu tamm. Teekond läheb edasi läbi 
kuusiku kulgeval rajal. Varem sõideti seda teed ti-
hedamini, aga pärast teise tee parandamist kruus-
kattega on ta hakanud rohtu kasvama. Kahesaja 
meetri pärast paistab talu, mille sai mu vanavana-
isa Johannes Kink Vabadussõjast tulles. Talle on 
omistatud ka Vabaduse Risti kolmanda järgu au-
märk rinnal kandmiseks.

Kui ta talu sai, istutas ta õuele rehavarrepikku-
se tamme, vähemalt nii räägib mu vanaema Elga 
Truska. Praegu peaks tamm olema 100-aastane.

4. Vana loomalaut. Kohe tamme juures asub 
vana laut, kus peeti varem lehmi, pulle, sigu, lam-
baid, kanu, hobuseid ja teisi loomi. Praegu pole seal 
enam kümme aastat loomi kasvatatud. Laudas on 
aga osaliselt säilinud vanu tööriistu, mis võivad olla üsna huvipakkuvad.

5. Suur auguga kivi. Üsna lauda lähedal, kahe männi all kõrgub suur kivi. Vanaema 
jutu järgi olevat põllul kive õhku lastud. Ka õue peal olnud suurt kivi tahetud eemaldada. 
Isegi auk puuriti sisse, kuhu lõhkeainet panna, aga kivi ise jäeti ikkagi alles. Vanaema ar-
vas, et jäeti sellepärast alles, et mine tea, kui palju hooneid oleks muidu ära lõhutud.

6. Kaev. Kohe samas lähedal paistab maakividest laotud käsipumbaga kaev, mil-

Rada algab karjamõisa juurest ja lõpeb talu juures, 
mille vanavanaisa sai osaluse eest Vabadussõjas.
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ju kalaliike, näiteks ahven, latikas, särg, haug ja linask. Erastvere järv on looduskaitse all.

2. Erastvere park. Erastveres, mis on Põlva ümbruskonna üks vanimaid asulaid, on 
alles vana mõisapark, kus kasvab Eesti kõrgeim pärn (kõrgus 35 m). Pargi keskele, endise 
Marie kiriku vundamendile on ehitatud saksa parunite von Ungern-Sternbergide sugu-
võsa kabel, mis kannab suguvõsa viimase Eestis sündinud liikme järgi Gerhardi nime.

Erastvere mõisa park ei ole eriti liigirikas, seal leidub harilikku kuuske, mändi, aru-
kaske ning harilikku pärna, vahtrat, tamme ja saart. Ainus võõrpuuliik on siberi nulg. 
Pargi kõige väärtuslikum osa on looduskaitsealune põline tammik.

3. Põhjasõja mälestuskivi. Magari küla põldudel toimunud Erastvere lahing peeti 
Põhjasõja käigus vana Rootsi kalendri järgi 1701. aasta detsembris. Vastamisi olid Root-
si väed (4000–5000 meest) Wolmar Anton von Schlippenbachi juhtimisel ja Vene väed 
(8000–10 000 meest) Boriss Šeremetjeviga eesotsas. See oli esimene vastaspoolte suurim 
kokkupõrge, mille Vene väed võitsid. Šeremetjev ülendati kindralfeldmarssaliks ja Erast-
vere lahingust osa võtnud Vene sõdureid autasustati ühe rublaga. Lahingu mälestuseks 
loodud medal pani aluse medalikunsti levikule Venemaal.

4. Vedela veski. Eevi Kits mäletab, et Vedelal tegeleti leivajahu ja tangainete jahvata-
misega. Praeguseks on veskist järel vaid tammi osa, hoone hävis tulekahjus. Sealsele alale 
on nüüdseks kerkinud uus elumaja.

Ahja jõe  
äärsed veskid

Minu matkaraja teema „Ahja jõe äär-
sed veskid” pakkus välja vanaema Luu-
le Valli, kes on sealtkandist pärit.

Suure languse tõttu on Ahja jõe äär 
väga veskiterohke. Marsruuti iseloo-
mustab Kõivu Ilse meenutatud veskinimedega salm: „Veni Vedelale, karga Kaskale, roni 
Rotile, litsu Liismitile, tirguta Tillele.”

Kui matkaja soovib raja läbida kuiva jalaga ja ilma liigse koormuseta, tuleks seda te-
ha autoga.

Seiklushimulised rändajad võivad liikuda ka ainult omal jõul, kuid maastik on ko-
hati üsna raskesti läbitav. See tähendab liikumist mööda Ahja jõe kallast pärivoolu ku-
ni Tille veskini ja sealt vastuvoolu tagasi. Kui pidasin selles osas nõu kohalikega, van-
gutasid nad vaid päid. Samas teadsid ka öelda, et veel kolhoosiaja alguses oli jõe ääres 
korralik rada, sest kahel pool jõge paiknesid talunike heinamaad, mida mööda liiku-
sid vankreid vedades ka hobused. Nüüdseks on aga olukord teine, osa jõe äärest on 
võsastunud.

Saamaks veskite kohta informatsiooni, käisin juttu ajamas Roti veski perenaise Ilse 
Kõivuga, murdepäraselt Kõivu Ilsega (sünd 1925), sama veski viimase möldri Aare Sasi 
naisega ning Kaska veski ühe omaniku vennalaste Väino Kaste ja Eevi Kitsega.

Matkaraja peatuspunktid

1. Erastvere järv. Tegu on orujärvega, mille pindala on 16,3 hektarit, keskmine sü-
gavus 3,5 meetrit ja suurim sügavus 9,7 meetrit (järve edelaosas). Erastvere järv paik-
neb kirde-edela suunas. See on pehmeveeline rohketoiteline sademeist ja allikaist toituv 
lähtejärv, mille kirdenurgast saab alguse Ahja jõgi. Järvevesi on temperatuuri ja hapniku 
poolest tugevasti kihistunud, vesi on kollakasroheline ja vähe läbipaistev. Järves elab pal-

2009

Laura Valli
Hugo Treffneri  
gümnaasium

Ahja jõgi Vedela veskikoha juures (vasakul). Roti veskikoht (paremal).
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Eesrindlikus Roti veskis olid juba varakult raa-
dio ja telefon, mille kaudu veskilised end registree-
rida said. Okupatsiooni käigus viidi mõlemad ära 
Erastverre.

Elu veskis oli kibekiire ja rahvast rohkelt, kõrg-
hetkel elas seal 15 last. Pere küpsetas ise leiba-saia vähemalt korra nä-
dalas suures leivaahjus, kuhu mahtus korraga kuus pätsi. Järjekorrad jahvatamistööle 
olid pikad, sest inimesi tuli lähemalt ja kaugelt, isegi Võrust. Tööd jagus alati terveks 
aastaks, veski töötas sõja ajal ning veel ka 1990. aastatel. Viimasel perioodil oli jahva-
tajaks Sasi Aare.

Ahja jões on palju allikaid ja vanasti oli jõevesi väga puhas, kuid reostus kolhoosiajal. 
Veskihoone läheduses tegutsevad aktiivselt koprad, kes on langetanud isegi perenaise 
õunapuid.

Roti veski on muinsuskaitse all.

7. Liismeti veski. Eevi Kitse meenutuste kohaselt jahvatati Liismetil tangaineid ja 
rukkijahu. Praegu elab veskihoones Koit Kirotari poeg.

8. Tille veski. On tõenäoline, et veski oli olemas juba 16. sajandil, siis kuulus see 
Hurmi mõisa koosseisu. 19. sajandil oli möldriks Kovik, 1898. aastal ostis kogu mõi-
sa Uue-Kasaritsa rentnik Karl Linno, veskirentnikuks oli Mändik. Praeguse veskihoone 
koos elumajaga ehitas 1909. aastal Johann Semel, rahvuselt lätlane. Edasi läks Hurmi ma-
sinaühistule ja siis kolhoosidele. Alates 1970. aastast, kui möldriks sai August Rammul, 
hakkas Tille veski järk-järgult hääbuma, sest püsivat möldrit polnud, veskile sai tulla vaid 
etteteatamisel. Veskis tehti liht- ja ülesõela jahvatust, vahel ka tange (kividega).

2006. aasta andmete kohaselt oli veski erakätes, tänaseks on hoone olukord väga halb: 
on toime pandud rüüstamisi, lõhutud aknad-uksed.

5. Kaska veski. Kitse Eevi teab rääkida, et nimi Kaska tuleneb veskiomaniku nimest 
Kaste. Selles veskis jahvatati jahu peamiselt loomadele, aga tehti ka leivajahu, vahel tangu. 
Veski teises otsas töötlesid talunikud lina pärast selle leotusest toomist pehmeks, nõnda 
oli sellest võimalik lõnga teha.

Täpne töökava veskis olenes sellest, kui palju oli Ahja jões vett. Veskimehe tööpäev 
oli alati pikk ja algas juba jahvatusele eelneva päeva õhtul. Jahvatama tuldi Otepäält, Võ-
rumaalt ja mujalt. Jäädi ööseks, sest töö pidi algama varahommikul – päeva peale veetase 
alanes. Nõnda pakuti veskis ka ööbimisvõimalust.

Tiia Allas meenutab 2008. aasta Uma Lehe 163. numbris järgmist: „Kuuli, puuti ni 
raamadukokko käve Kaska veski ussaiast müüdä. Ku Kaska veski tüüt’ (mu aigu külh jo-
ba eelektri pealt), kuuldu tuu mürrin õkva ku süämepesmine. Ku kivi „tümpsevä”, tundu 
elo kimmäs ni paigan. Vanaesä vei villä veskile 1980. aastil viil Kaskalõ.”

Jutt on Rõuge kihelkonna Kaska veskist, kuid kirjeldus on äravahetamiseni sarnane 
Kanepi vallas paikneva veski omaga.

6. Roti veski. Roti veski kuulus Põlgaste mõisale, mille peahoone paiknes Lahel, ja see 
ehitati 18. sajandil obligatsioonide eest. Tol ajal tehti veskis lihtjahvatust, linarabamist ja 
tangu, lisaks sellele paiknes siis veskis ka kõrts.

Ilse Kõivu isa (Paul Leis) ostis veski enesele 1907. aastal ja rajas veskipaisule suured 
forellitiigid. Tütar mäletab, kuidas kalamaimu kasvatati ette köögis hiiglaslikus vannis. 
Samuti teab ta, et kusagil on olemas tiigiplaanid, ning lisab, et papa sai veel tsaariajal oma 
tegevuse eest aukirja. Õigetes mõõtudes forellid pandi elusalt tünnidesse, mis olid vee-
ga täidetud. Need omakorda laaditi hobuveokitele, transporditi Pihkvasse ja saadeti sealt 
rongiga Peterburi. Kommunismiaeg lõpetas kalakasvatuse ja paisud lasti tühjaks, et jõe-
kaladel oleks parem elu.

1931. ja 1932. aastal ehitati laut, ait ja uus saun. Niiviisi leidsid endale ööbimispaiga 
ka kaugemalt tulnud veskiliste hobused.

Roti veski praegune perenaine  
Ilse Kõiv (üleval) ja Roti veskituba. 

Liismeti veski (üleval)  
ja Tille veski sisemus  
aknast nähtuna (paremal).
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koger ja ahven. Samuti on jões A. Määri kogutud suulistel teateil leidunud jõevähki, kuid 
1936. aastal hävitas vähikatk jões selle liigi.

Alguspunktist tuleb edasi liikuda otse Haaslava valla suunas. Paremal on näha  
märgala, kus kasvavad looduskaitse all olevad taimed, siberi võhumõõgad. Nende lem-
mikkasvupaikadeks ongi toitainerikkad luhad ning järve- või jõerannad. Sellest kohast 
veel edasi liikudes, möödudes Haaslava valla sildist, jääb jälle paremalt paistma märgala. 
Tuleb liikuda otse, kuni pöörab tee paremale. Sellest võib pöörata ära ning uurida seal-
set loodust, kuid kui jääda sellele ristmikule, võib võtta binokkel kätte ning uurida, mis 
toimub taamal. See ongi teine peatuspunkt. Muide, sel alal võib jälle kohata siberi võ-
humõõka. Peale selle elutseb sel märgalal palju linde. Asfaltteele tagasi pöördudes jääb  
vasakule liivakarjäär, kuid kõnnime otse edasi, kuni ületame kivisilla. Taamal paistab va-
sakul teeäärel kollane bussijaam. Nüüd oleme jõudnud Aardlapallu. Sealt tuleb pöörata 
paremale, sinna jääb üks valget värvi maja. Selles majas elan mina. Aga tuleb liikuda aina 
otse mööda liivateed, kuni jõuab järgmise pöördeni.

Paremale poole ära pööratud, tuleb kõndida seni, kuni vastu tuleb Aardla jõgi,  
see paistab nii paremal kui ka vasakul. See koht on üks minu lemmikuid ja mälestus-

Mariposa matkarada

Miks matkarada on loodud just sellisesse kohta?
Kuna olen üles kasvanud Aardlapalus, siis tean seda piirkonda hästi. See on mulle sü-

damelähedane kant.

Miks matkaraja nimi on Mariposa?
Mariposa tähendab hispaania keeles liblikat ning need on minu ühed lemmikumad 

putukad. Kui läbida seda matkarada suvel, siis võib teekonnal kohata mitmeid erineva 
värvusega liblikaid.

Kuidas läbida seda matkarada? Mida tuleb kaasa võtta?
Kindlasti tuleks selle matkaraja läbimiseks varuda terve päev. Kõige mõnusam viis 

on seda läbida rattaga, aga jalutades märkab rajal erinevaid loomi, taimi ning linde. 
Kõige parem on seda läbida muidugi suvel, aga teistel aastaaegadel on ta teistsugune. 
Kevadel kohtab Aardlapalus hästi palju linde. Sügisel lendavad nad minema, mis on ka 
omaette vaatepilt. Talvel on kõik valge ning piirkond näeb välja kui võlumaa, mida kee-
gi pole puutunud.

Kaasa tuleks kindlasti võtta kõik matkatarkused! Samuti tuleks 
kaasa võtta matkavarustus, sealhulgas tingimata binokkel. Võib 
kaasa võtta õnge, sest sel alal on võimalik kala püüda.

Tuletan siinkohal meelde, et loodust ei tohi matkates 
rikkuda, seal elab looduskaitsealuseid liike.

Esimene peatuspunkt. Rada algab Porijõega, sest 
see asub linna lähedal ning siia on mõnus tulla. Tar-

tu linnast tuleb välja sõita Ülenurme valda  
Haaslava valla suunas; mäest alla ning tulebki 

vastu Porijõgi. Porijõgi on Emajõe keskjooksu pa-
rempoolne lisajõgi. Jüri Ristkoki (1969) andmeil 

elunevad Porijõe harus säinas, haug, teib, linask, 

2010

Merlin Grosberg 
Raatuse  
gümnaasium

Mariposa matkarada kulgeb Tartu lähistel, proovige kirjelduse järgi see läbida.
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sellele, kes viskas tema 
autosse kivi.

Juba paistab pare-
mal kaugel linnuvaat-
lustorn, mis on viien-
daks punktiks. Tu-
leb kõndida otse ja 
siis pöörata parema-
le ning kõndida veel li-
gikaudu 330 meetrit 
linnuvaatlustornini.

Linnuvaatlustorni 
juures on tahvel, kus on 
kirjutatud Aardla poldri 
lindude jms kohta. Kirjas 
on ka selline huvitav fakt, 
et kevadrändel peatub 
siinkandis kokku 15 000 
lindu ning parim aeg pea-
tuvate veelindude vaatle-
miseks on aprilli lõpp. Ko-
gu kevade ja sügise jook-
sul näeb siin palju erine-
vaid läbirändajaid. Samuti 
hea õnne korral võib siin 
kohata hävimisohus rohu-
neppi, kes vähesel arvul on 
siin alati pesitsenud.

Ise olen ka alati näinud neid hiiglama suuri linnuparvi, mis kevadel lendavad üle 
meie maja. See on tõesti võimas vaatepilt, sest taevas on üleni must, kui haneparv üle 
lendab.

Edasi kõnnime Aardlasse. Selleks tuleb linnuvaatlustorni juurest kõndida 330 
meetrit tagasi, otse edasi, pööre paremale ning natuke otse kuni asfaltteele. Sealt tuleb 
pöörata vasakule ning kõndida mööda maantee äärt. Paremale jäävad põllumaad ning 
vasakul paar elamut ja lehmalaudad. Kõndides võib kuulda ja näha lehmi, kes ammu-
vad. Siin võivad ka rebased joosta üle tee või hoopis kitsed. Paremale poole jääb Tui-
go mets, kust need loomad välja tulevad. Tuleb kõndida ikka otse edasi, kuni ristmi-
kuni. Nüüd oleme Suurekivil. See koht on oma nime saanudki paremal lebava suure 
kivi järgi.

Kõnnime tagasi Tartu linna poole. Enne teeme aga veel ühe peatuse Aardlapalu lii-
vakarjääri ees oleva jõe juures. See on mõnus koht ujumiseks ja mahaistumiseks. Samuti 
võib seal lõket teha.

väärsemaid. Siin püüdsin esi-
mest korda oma spinninguga 
kala. Selleks osutus 47 cm pik-
kune haug. Kui haug oleks ol-
nud paar sentimeetrit lühem, 
oleks pidanud ta tagasi vette 
laskma. Haugil on nimelt alam-
mõõduks sabauimest ninami-
kuni 45 cm. Nii et kellel aga õng 
või spinning kaasas, võib siin 
kala püüda! Meeles tuleks pi-
dada vaid harrastuskalapüügi 
seadusi.

Nüüd, kui kala püütud, peab 
350 m tuldud teed tagasi kõndi-
ma. Sel ajal tuleb kindlasti jälgida ümbrust, sest just sel kohal pesitseb rändepeatuspai-
gas tuhandeid parte, tutkaid või mudatildreid (just kevadel).

Tagasi põhiteel, tuleb kõndida aina otse edasi. Sellel teelõigul liikudes võib märgata 
lendlemas palju liblikaid. Olen ise uurinud, missugused liblikad siinkandis elavad. Samu-
ti mõjutas liblikate uurimist minu väike vend, sest ta armastab neid püüda ja purki panna 
ning seejärel küsida, mis liblikaga tegu. Niisiis on mul siin elutsevad ja lendlevad liblikad 
välja uuritud ja üles kirjutatud. Minu andmetel elutsevad siin: koerliblikas, ohakaliblikas, 
päevapaabusilm, admiral, põualiblikas, naeriliblikas, suur kapsaliblikas, varane kanni-
kesetäpik, ristikheina-taevastiib, leinaliblikas, harilik lapsuliblikas. Üks arvukamaid on 
koerliblikas, sest sel alal esineb rohkesti kõrvenõgeseid.

Nüüd, kui putukad nähtud, peab teel varsti tulema paremat kätt üks mahajäetud ma-
ja, kus keegi enam ei ela. See on neljas peatuskoht. Selle maja omanikud surid väga õnne-
tult. Autoga koju sõites lendas läbi esiklaasi autosse suur kivi, mis haavas juhti, kes kaotas 
auto üle kontrolli. Räägitakse, et nüüd elab selles majas tema vaim, kes tahab kättemaksu 

Linnuvaatlustor-
nist võib näha 
Aardla järve,  
mis on loodus-
kaitse all.
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Liikusin edasi Loobu jõega päri-
voolu mööda kaldaserva. Jõe vaikne 
vulisemine on parim puhkus linna-
inimese kõrvadele ning seda nautisin 
minagi tol päeval täiel rinnal. Sageli 

käivad koprad jõe kallastel pahandust tegemas ning nii mõnigi kord avastavad kohalikud 
elanikud jälle mõne uue tammi, mille koprad usinasti valmis on meisterdanud.

Minu kaldaäärse jalutuskäigu lõpetab neljas punkt, milleks on Iiemägi. Tegemist on 
taas kord ühe maausuliste püha paigaga, mis on käest lastud. Loobu jõgi olevat vanasti 
üdini püha olnud. Teda käidi kaugelt kummardamas ning tema kallastel olid hiied, mis 
on nüüdseks osaliselt hävinenud. Iiemäel asub ka ohvrikivi, mis oma mõõtmete poo-
lest ei ole midagi erakordset, kuid on siiski tähtsuselt omal kohal. Kivi läbimõõt kõige 
laiemast kohast on umbes üks meeter ning see on kaetud üleni erinevate sammalde ja 
samblikega.

Edasi suundume Arbavere puhkekeskusse, mis on kunagi kuulunud Arbavere mõisa 
juurde. Väidetavalt on see isegi mõisniku enda ehitatud maja. Ka maja otstarve on juttu-
de järgi erinev. Ühed räägivad, et see ehitati juurviljakeldriks, teised aga teavad rääkida, 
et veinikeldriks. Võimalikud on mõlemad variandid, sest aasta ringi valitseb sealses võlv-
keldris ühtlane temperatuur ja niiskus. Üks, mis kindel, maja ülemine osa on tunduvalt 
hiljem peale ehitatud.

Matkarada kulgeb edasi mööda kruusateed kuni paigani, mis olevat kunagi olnud 

Arbavere rada

Valisin kirjeldamiseks oma maa-
koha Lääne-Virumaal, mida kü-
lastan igal nädalavahetusel ning 
kus mulle meeldib aeg-ajalt lühikesi jalutuskäike ette võtta. Maakoht ise asub Kadrina 
vallas Arbavere külas. Sama küla piiridesse jääb ka minu matkarada, mille pikkuseks on 
ligikaudu 4 km. Koht asub suhteliselt tasasel alal, seetõttu ei tule tee peal ühtegi küngast 
ega mäge ületada peale Loobu jõe kaldaserva. Küll aga on teekate vägagi erinev, variee-
rudes tugeva freespurukattega sõiduteest kivise ja ebatasase jõekaldani.

Matkaraja jaotasin punktideks. Need valisin välja oma sisetunde järgi, sest nii mõni-
gi teele jäävatest paikadest on müstilisem ja huvitavam, kui see esialgu kirjeldades tun-
duda võib.

Alustasin oma jalutuskäiku Arbavere mõisast. Mõisa peahoone on 1840. aastatel ehi-
tatud väike ühekorruseline puitehitis, mis on nüüdseks kahjuks väga kehvas seisus, sest 
on osaliselt lagunenud. Peahoone kõrval asub samal ajal ehitatud väike kavaleridemaja. 
Maja taga asub imekaunis mõisapark alleega. Kohalikud teavad rääkida, et Arbavere mõi-
sa taga olnud vanasti maausuliste eestlaste hiis. Kuna mõisapark on suur, siis täpsemat 
kohta ei osanud mulle keegi näidata, samuti ei teata Maavalla kojas tolle hiie täpset paika. 
Internetist uurides sain teada, et Arbavere park on kaitsealuste parkide nimekirjas.

Edasi viis minu teekond Loobu jõe suunas. Tee peale jäid aga puud, mida võin julgelt 
pidada oma lemmikpuudeks Eestimaal. Pilvise ilmaga jäävad nad möödujale märkama-
tuks, päikesepaistelise ilmaga joonistuvad maha pikad ja keerukad varjud ning loojuva 
päikese ajal tekitavad nad vaatajates sedavõrd lummava tunde, et lausa kutsuvad end pil-
distama. Puude täpset kõrgust ei tea, kuid üle 20 meetri on nad kindlasti.

Kolmandaks punktiks minu matkarajal olid Loobu jõe ääres asuvad vesiveski vare-
med. Kunagi asus seal vesiveski ning Arbavere jahu- ja villatööstus (Kadrina TK omand), 
mis tegutses veel 20. sajandi algul, ent nüüdseks on sellest järele jäänud vaid varemed. 
Töö lõppes veskis 1950. aasta paiku. Jõest pisut idas, väikese tee ääres asetsenud hoone 
lammutati ja maapind tasandati. Sellest kohast läänes jõe ääres on säilinud möldri maja-
ke, mille on maa omanik endale saunaks ümber ehitanud.

2010

Gerly Mägi
Tallinna reaalkool

Rada viib Arbavere mõisa juurest 
Loobu jõe äärde, tee äärde jäävad 
vanad vahtrapuud.
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2010

Susanna Vain
Tallinna Inglise kolledž

Äntu-Punamägi-
Veskijärv-Kiltsi

Minu valitud matkarada asub Lääne-
Virumaal Väike-Maarja vallas. Rada 
hõlmab Äntu küla, selle ümbrust, Pu-
namäge, Veskijärve ning Kiltsi mõisa. 
Valisin just selle paiga, sest mu maa-
kodu asub seal lähistel Kiltsis ning 
seetõttu tunnen neid paiku väga häs-
ti. Teiseks, see rada tutvustab kauneid 
ja unikaalseid paiku, mida soovitan 
kõigil külastada.

Matkaraja pikkus on kokku umbes 
15 km. Seega kuluks selle läbimiseks 
rahulikus tempos pool päeva. Teine võimalus on aga sõita rada läbi jalgrattaga. Kuna olen 
ise seda rattaga läbinud mitmeid kordi, võin kinnitada, et jalgrattaga rajal raskusi ei teki.

Matkarada algab Äntu bussipeatusest, mis asub umbes 10 km kaugusel Simunast ja 
4 km kaugusel Väike-Maarjast. Raja alguspunkti juures asub Äntu mõisa asupaik. Äntu 
mõis oli pika ajalooga: umbes 13. sajandil oli Äntu mõisas kuninga vasalliks Robertus de 
Engdis, kellelt pärineb ka nimi „Äntu”.

Äntu mõisast säilmeid ei ole, sest see põles maha 1970. aastatel. Säilinud on vaid vii-
navabrik ja umbekasvanud park.

Edasi läheb rada suurest peateest paar meetrit eemal, kuid siiski teega paralleelselt. 
Paarikümne meetri pärast jõuame Äntu allikateni. Need on nn tõusuallikad, kus põhja-
vesi on pinnale lähedal ja seetõttu on mõnes kohas näha, kuidas vesi n-ö pinnale keeb.

Pöördudes teele tagasi ning jätkates kuni selle tee lõpuni, jõuame varsti teeristile, kust 
paremale keerates ning otse edasi liikudes jõuame Äntu paisjärveni. Tegu on tehisjärve-
ga, mille läbimõõt on paarsada meetrit. Suviti on järv populaarne suplemiskoht – kaldale 
on toodud liiva ning paigaldatud on ka riietuskabiinid.

kõrts. Seda teadis mu naabripoiss kindlalt väita, kuigi see kõlab väga uskumatult, arves-
tades fakti, et külas elas tol ajal alla viiekümne inimese. Sellest võib järeldada, et Arbave-
re külas on paremaid aegu nähtud, mil külaelu oli aktiivsem. Praeguseks esialgset hoonet 
alles ei ole, selle asemele on rajatud talu. Vanakõrtsi talu kõrvalt voolab mööda Arbavere 
oja, mis pidavat kalameeste seas isegi tuntud olema. Seegi kõlab uskumatult, sest oja ise on 
tollest kohast nii väike, et sealt võib kummikutega kahe-kolme sammuga läbi kõndida.

Pärast pikka jalutuskäiku jõudsin veel korra Loobu jõeni välja ning mulle meenus, et 
Arbavere küla on populaarne koht rahvameditsiini järgivate naiste seas. Nimelt on siin 
juba ammusest ajast käidud korjamas valge ristikheina õisi, mida kuivatatakse ja kasuta-
takse erinevate naistehaiguste raviks. Ise küll ei ole kedagi korjamas näinud, kuid jutud 
huvilistest on siiski minuni jõudnud.

Lõpetuseks jõudsin välja oma matkaraja viimasesse punkti, milleks on Käritsa häär-
beri asukoht. Kohalikud sellest väga rääkida ei teadnud, kuid olen ise varem kuulnud, et 
seal olevat kunagi luksuslik häärber olnud, kõrval ka Käritsa talumaja.

Esimesest on alles vaid vundament ning teisest pole enam midagi alles. Koht ise on 
väga ilus ning minu elav kujutlusvõime suudab silme ette manada pildi ajast, mil häärber 
veel täies hiilguses oli. Oma matka lõpetasingi seal Loobu jõe kaldal, kuhu jäin istuma 
veel kauaks. Selles paigas on Loobu jõgi nii sügav, et suvel ujudes jalad põhja ei ulatunud. 
Kui eespool kirjeldatud jõelõigul võis kuulda jõe vulinat ja näha rahutut voolu, siis selles 
paigas liikus vesi nii aeglaselt ja tasakesi, et selle kuulmine oli peaaegu võimatu.

Selline oli minu matkarada, millest lühemaid lõike läbin igal nädalal, et välja saada 
pingelisest linnaelust ning anda silmale ja vaimule üks kosutav puhkus.

Loobu jõe  
rahutu vool.  
Käritsa häärberi 
asukohal elustuv 
vana aeg.

Rada kulgeb Äntu järvede,  
jõgede ja allikate vahel.
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Põhjasõja ajal põgenedes oma raudse rahakirstu järve uputanud. Seega võib selle legendi 
kohaselt järvest varandust leida.

Järgmine punkt asub Valgejärvest pisut edasi, teisel pool Ebavere-Rakke teed. See 
koht on Punamägi. Nimetus on tulnud selle järgi, et sellel suurimal oosil asus 13. sajandil 
Lääne-Virumaa suurim linnus – Äntu Punamägi. Oosi ümbritseb mõlemalt poolt jõgi: 
ühelt poolt Järveoja, teiselt poolt Nõmme jõgi.

Punamäelt edasi ja üle raudtee liikudes jõuame Veskijärveni. Järve lääneküljel asu-
vad veskitamm ning 1898. aastal ehitatud veski- ja villavabriku säilmed. Majad põlesid  
1913. aastal, kuid ehitati uuesti üles ning nendes tegutseti kolhoosiajani.

Üheksandasse punkti jõudmiseks tuleb esmalt minna tagasi teeni, kust keerab Valg-
järvele. Selle tee vastas asub teeviit, mis suunab Kiltsi mõisale. Seda teed pidi edasi min-
nes jõuame väikese jõepaisuni, mille keskel on pisike saar. Teisel pool teed jätkub jõgi kii-
revooluliselt. Jõe ääres on ohtralt kaldataimi ning jõel olen näinud jäälindu.

Jõelt edasi liikudes jõuame lõpuks Kiltsi mõisani, mis on matka lõpp-punkt. Kiltsi 
mõis on tuntud suure mõisakompleksi ning suue ja ilusa mõisaaia poolest. Samuti aja-
loo poolest: nimelt elas aastatel 1816–1846 Kiltsi mõisas õpetlane ja meresõitja Adam 
Johann von Krusenstern, kes mõisas ka suri. Tänasel päeval tegutsevad mõisas kool ja 
muuseum.

Mööda Äntu paisjärve paremalt küljelt minevat kruusateed minnes jõuame õige pea 
Äntu kalakasvatuseni. Kalakasvatuse arvukatest basseinidest on võimalik ööpäev läbi os-
ta soodsa hinnaga eri liiki forelle. Kalakasvatuse suurimaks vaatamisväärsuseks on aga 
hüljes nimega Poiss. Hüljes toodi Äntusse Audru kalakasvatusest 2008. aastal.

Neljandasse punkti jõudmiseks tuleb esmalt jõuda kalakasvatusest Ebavere-Rakke 
teeni. Teel võib näha üht uut karjääri, mida alles kaevandatakse.

Olles teeni jõudnud, tuleb keerata vasakule ning minna edasi. Mõne aja pärast tuleb 
teeviit, mis suunab Äntu Sinijärvele. Sinijärv on ümbruskonna omapäraseim ja omanäo-
lisim järv – järvel on sinakasroheline vesi.

Järv ise on suur (2,4 ha), piklik ning sopiline. Tegu on Eesti selgeimaveelise järvega – 
ka oma sügavaimas kohas (8 m) on see põhjani läbipaistev. Äntu Sinijärv on ka Eesti lub-
jatoiteliste järvede iseloomulikem esindaja.

Järve äärt pidi edasi liikudes jõuame Äntu Sinijärve ja Valgejärve ühendava järveni – 
Äntu Rohelise järveni (tuntud ka kui Vahe- või Väikejärv). Järv on umbes 0,8 ha suur ja 
kuni 3,3 m sügav. Rohelise värvuse annab talle põhja kattev järvelubi.

Edasi liikudes jõuame Äntu Valgejärveni, mis on 1,4 ha suurune ja kuni 8 meetrit sü-
gav. Järv on väga selge. Ebavere-Rakke tee poolsel kaldal on ka ujumiskoht. Samuti on 
Valgejärv allveesportlaste meelispaiku. Järvega seostub ka legend: nimelt olla rootslased 

Äntu kalakasvatuse  
omapäraseim asukas.  
Äntu allikad (paremal),  
kus vesi justkui keeb.

Veskijärve juurest  
avaneb ilus  
vaade põldudele.
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maa kirjeldus oma õe 
kassist Hanksist paistab 
silma suure põhjalik-
kusega. Peab mainima, 
et kindlasti mitte iga-
le varjupaigast võetud 
loomale ei lange osaks 
nii head kohtlemist ja 
loomaarsti järeleval-
vet, nagu seda on päl-
vinud hallitriibuline Hanks.

Tartu Kommertsgümnaasiumi õpilane Kirsi Kriit leidis uurimiseks sobiva lehma nime-
ga Lilleke tuttava talust Võru lähedalt, lisaks oli vaatluse all must kass nimega Simmi. Õp-
pejõu kommentaar töö juures juhtis tähelepanu nurrumise vähemtuntud tähendusele – 
erutatud loom rahustab end nurrudes ja vibratsioon mõjub tervistavalt.

Treffnerist Katrin Jõgi töö talukoerast Jussist paistab silma austava ja sooja suhtumise 
poolest loomasse. Kui Juss hammustas oma mõõtude lehte (loe seda juhtumit tööst!), 
sattus ta kihv vist turjakõrguse numbri peale, sest 97 cm tundub võrreldes ristluukõrgu-
sega (70 cm) liiast. Turja kõrgus on ristluu kõrgusest vaid pisut suurem.

Forseliuse gümnaasiumi õpilane Killu Kaasik võttis vaatluse alla ühe oma pere kahest 
kollisarnasest koerast – üheksa-aastase Bella, kellega on võidetud krantsivõistlustelt au-
hindu ja kes on korduvalt vajanud loomaarsti abi.

Esimene õppekäik Maaülikooli loomakliinikutesse sai teoks 2004. aasta sügisel.  
Lisaks loengule on alati päevakavasse kuulunud kliinikute ja anatoomiamuuseumi 

uudistamine. Paaril korral on demonstreeritud ka looma lahangut. Õpilastele on paku-
tud võimalust ühel või teisel viisil Zoomeedikumis käed külge panna. Kivilinna gümnaa-
siumi õpilane Simo-Jarek Zaranek võttis 2010. aasta kevadsemestril anatoomiamuu-
seumis ette lumeleopardi skeleti monteerimise. Toredast tulemusest kirjutas ka ajakiri 
Loodusesõber (nr 5, 2010).

Kõiki Zoomeedikumi õppekäike on korraldanud ja töid hinnanud morfoloogia osa-
konna töötaja Eha Järv.

Traditsiooniks on saanud koera tervise näitlik hindamine, mida on toimetanud väi-
keloomakliiniku tohter. Kannatlikuks patsiendiks on neljal aastal olnud haruldast gibraltari 
laevakoera tõugu eakas ja leplik Saku.

Koduloomade anatoomilised mõõtmised ja heaolu hinnangud on Maaülikooli loo-
dusteaduste koolis kodutöödeks olnud alates 2007. aastast. Looma mõõtmine polegi 
nii lihtne, kui juhendit vaadates tundub. Mõõtmise juures peab õpilane tahes-tahtma-
ta süvenema ja selle juures võib looma juures märgata nii mõndagi, mis muidu tähele-
panuta jääb. Töö üldisem mõte on aga see, et õpilane ei näeks kodulooma mitte ainult 
lemmikuna, vaid hoomaks, et loomal peab olema kodus ülesanne.

Enamik õpilaste lähema vaatluse alla võetud elukatest on koerad ja kassid, üksikuid 
töid on tehtud ka lehmadest ja hobustest – keda linnalapsel on raske leida ja mõõta. 
Mõned õpilased kirjeldasid Maaülikooli suurloomakliiniku näidispatsiente.

Mõni sõna kogumikku valitud töödest. Tallinna Inglise kolledži õpilase Oliver Vald-

Kodulooma kirjeldus

Loodusteaduste kooli juhend kodulooma 
mõõtmiseks ja heaolu kirjeldamiseks.
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Simmi on vana loom, kes magab suurema osa päevast maha ja siis öösel segab 
neid, kes ei ole nii hea unega kui näiteks mina.

Talle meeldib oma sööki süüa puhta aluse pealt. Kui mingid jäägid on alusel, 
siis ta sealt ei söö. Söögist rääkides: alati peab olema kõige kallim ja parem – kui-
das ta teab valida kõige kallimaid sööke!?

Ta võib olla tõeline nuhtlus öösiti ja jube laisk päeval ning kohutav pirtsutaja. 
Kui keegi peres haige on, ronib Simmi alati tema külje alla. Simmi on nende aas-
tate jooksul väga targaks saanud: ta teab täpselt, mis nuppe vajutada, et saada seda, 
mida ta tahab. Ühte asja ta veel harjutab: nimelt, ta oskab ust lahti tõmmata oma 
vasaku käpaga, kuid siin korteris on uks teistpidi. Naljakas on vaadata, kuidas ta 
käpaga seina tõmbab ja siis pead vahele surub... Ta õpib ruttu, varsti-varsti suudab 
ta ka parema käpaga ust avada.

Simmi kardab vihmavarje, lärmakaid kilekotte ja tolmuimejat. Vett kardab ka, 
kui seda tema peale pritsida. Muidu on ta väga ülbe ja julge vanamutt – ei karda ke-

dagi ega midagi. Ja kui ta mängib (mida ta teeb väga palju), näeb ta välja nagu viieaasta-
ne kiisu.

Lehm Lilleke
Nimi: Lilleke (must laik meenutab lille)
Vanus: ei oska kindlalt öelda (ligikaudu 10–20)
Kaal: ligikaudu 500 kilogrammi (arvatavasti rohkem)
Turjakõrgus: 135 cm
Tüvepikkus: 105 cm
Silmad: pruunid
Karv: mustvalge
Vigastused: igati terve lehm, õitseb aastaringselt.
Kus elab, sööb ja magab: terve laut on tema päralt, ka suur roheline plats lauda 

kõrval.
Ülesanded: annab piima ja on sõber.
Lilleke on sõbra tuttava vanaema lehm, kellega koos ta Võru lähedal elab. Kohale kah-

juks minna ei saanud, kuid omanik rääkis pikalt ja laialt, kuidas lehm talle juhuslikult ellu 
sattus. Nimelt pidi Helgi (omanik) lehma hoidma nii kaua, kui talle järele tullakse – aga ei 
tuldudki ja vana omanikku ka ei leitud üles ning Lilleke sai endale uue kodu.

Lilleke on väga rahulik ja mõistlik. Saab aru muredest ja oskab kuulata. Helgile vahel 
tundub, et kui ta oleks inimene, oleks ta täpselt nagu Helgi – talle meeldib rutiinne töö, ta 
on rahulik ja väga aus (Lillekesel on ausad silmad).

Kardan, et sellises olukorras on Lilleke rohkem lemmikloom, tegelikult niikaua, kui ta 
toas ringi ei kappa, on ta koduloom. Loodan, et saan tulevikus ikka selle Lillekese ära nä-
ha, kes on Helgile sama hea sõber kui minu kass mulle.

2008

Kirsi Kriit
Tartu Kommerts-
gümnaasium

Kass Simmi

Nimi: Simmi, Simm – filmirežissöör Peeter Simmi järgi, siiski emane kass (pildil)
Vanus: 14 aastat, aasta vanem kui mu õde
Kaal: umbes 4 kilogrammi
Üldpikkus: 56 cm (arvudes ei saa väga täpne olla – liikumise pealt on raske mõõta)
Saba pikkus: 32 cm
Rinnaümbermõõt: 38,5 cm
Silmade värvus: kollane, kuid vahel ka rohekas
Karva värvus: must, kuid lähedalt vaadates tumepruun; kurgu juures olen leidnud ka 

halle karvu – arvatavasti vanadusest; naba piirkonnas on natuke valget.
Karvastiku seisund: karvad on minu arvates keskmise pikkusega ja väga hästi hool-

datud, näevad väga ilusad ja kammitud välja. Liiga uhke isegi.
Tervislik seisund: arstid ainult kiitsid Simmi tervist, eriti arvestades tema vanust.
Vigastused: eelmisel suvel elasime teises korteris ning siis saime Simmiga väljas käia 

(rihma otsas) – pole ikka päris kindel, kuidas tekkis tal vasakus kõrvas vigastus, siis põ-
letik ja siis tüsistus: kõrv on natuke krimpsus. Õnneks Simmit see ei häiri, ta arvab ikka, 
et on kõige ilusam ja tähtsam.

Väljas käimised: enam ta väljas ei käi, pole sobilikku kohta. Suvel, kui Simmi maale 
võtame, saame seal temaga jalutada.

Kus elab: korteris, seal, kus tahab.
Kus sööb: seal, kus on talle sobilik söök, peamiselt köögis, külmkapi kõrval.
Kus magab: seal, kus tahab. Tema lemmikkohtadeks on kujunenud minu õe tu-

gitool, minu diivan ja aknalaud, elutoa diivan ja vahel lesib poolunes ka koridoris või 
vannitoas.

Ülesanded: Simmile jäävad peres kõik iluülesanded, minu issi ja emme ülesäratami-
ne öösel ja mõned minutid enne äratuskella, kindlasti ka ajalehtede ja kooliasjade peal 
lamamine, kui nendega tegeldakse. Simmi on ka hea stressimaandaja.

Veel midagi olulist: Simmi ei oska nurruda. Ta teeb mingit kahtlast kahinaga hinga-
mist, mis ei ole nurrumine. Simmile meeldib hommikul rahulikult jala juurde kõndida ja 
siis vaikselt ja rahulikult hammustada.
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Tervislik seisund. Vaktsineeritud ning seniajani on olnud terve. Näiliselt pole põde-
nud ühtegi haigust.

Elurütm. Juss on ketikoer. Ülesandeks on majapidamise valvamine. Nädalas mõned 
korrad lastakse Juss aeda jooksma. Õnneks on ta kuulekas ning kõigist kiusatustest hoo-
limata ei lahku Juss kunagi õuealalt.

Juss on ka väga mänguhimuline. Eriti huvitavad teda pallimängud: on garanteeritud 
asjaolu, et ükski tema hambusse jäänud pall terveks ei jää.

Käsklustest täidab Juss: „Istu!”, „Lama!”, „Koht!”.
Üldiselt veedab Juss päevad keti piires joostes ning ninaga vana metallist potti veere-

tades (ilmselt ta lemmikmänguasi). Kui uni peale tuleb, heidab Juss magama. Juss haugub 
harva.

Üldiselt on Jussi eluolu rahuldav. Kindlasti vajaks ta rohkem tähelepanu. Jussile meel-
dib inimeste seltskond ja kahtlemata peaks Jussiga rohkem tegelema.

Iseloom. Juss on väga sõbralik. Pererahva koju saabudes rõõmustab ta väga, jookseb 

Koer Juss

Hüüdnimi: Juku
Sünniaeg: 12.08.2003 (vanus kuus aastat)
Päritolu: üks vanematest Saksa lambakoer (ema) ja isa segavereline
Juss on sündinud talus, olles esimene pesakonna neljast kutsikast. Kõik 

kutsikad olid eri värvi. Juss oli sünnijärgselt halli värvi ja lontis kõrvadega. 
Vanemaks saades värv muutus ja ka kõrvad läksid samm-sammult kikki. 
Pikka aega oli Jussil ainult üks kõrv kikkis.

Omanik: Magda Oeselg

Välimik. Juss on suurt kasvu ja tugevate käppadega(pildil). Selg on Jus-
sil veidi küürus ja saba justkui tõstetud. Karvastik on kirju, esindatud on 
must, hall, helepruun, beež ja valge.

Juss on pikakarvaline. Kogu keha ulatuses on karvastik tihe (eriti veel talvel, kui talve-
karv seljas). Kaela ümber moodustub pikematest karvadest lakk. Ka tagajalgadel on pike-
mad karvad, mis näivad nagu püksid.

Eritunnuseks on roosa, ilma karvadeta laik koonul. Silmad on Jussil pruunid. Keha-
kaal umbes 35 kilo.

Mõõdud
Nina pikkus: 12 cm
Koljupikkus: 25 cm
Kõrvalesta pikkus: 8 cm
Tüvepikkus: 90 cm
Saba pikkus: 35 cm

Õlakõrgus: 56 cm
Turjakõrgus: 97 cm
Ristluukõrgus: 70 cm
Tagakäpa pikkus: 24 cm
Rinnaümbermõõt: 75 cm

Toitumine. Koerte kuivtoit (maitselt eelistab kuivtoitu Lemmik). Aeg-ajalt keedetak-
se Jussile toit kaerahelvestest ja lihajääkidest. Et perenaine on seotud piimatööstusega, 
leiab Jussi toidusedelist tihti ka piima. Kord nädalas antakse Jussile konte närida.

2009

Katrin Jõgi
Hugo Treffneri  
gümnaasium
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2010

Killu Kaasik
Forseliuse  
gümnaasium

Koer Bella

Loomaks valisin oma koera.
Nimi: Bella
Hüüdnimi: Tüdruk, Berts
Päritolu: kolli ja ühe suure mus-

ta ja karvase segaverelise koera järel-
tulija

Vanus: 9 aastat

Bella meenutab välimuselt kolli-
koera, ta on kolmevärviline (must, 
valgete ja pruunide märgistega). Esi-
nevad mõned üksikud hallid karvad 
koonu ümber. Karva praegu ei aja, 
sest on talv. Suvel tuleb palju vae-
va näha kammimise ja pesemisega. 
Karvkate on natukene lokkis ja lü-
hem kui kollikoeral. Eritunnuseks pean ma saba puudumist (kasvaja tõttu).

Silmad on tal pruunid ja väga ilusad.

Toitumine. Bella sööb tavaliselt hommikuti kodutoitu ja õhtuti krõbuskeid. Kui 
karvkate pärast karvavahetust taastumist vajab, lisan toidu sisse erinevaid õlisid. Ma ar-
van ja loodan, et Bella toit on piisavalt mitmekesine. Lisaks tavatoidule saab ta mõnikord 
maiustusi (nendega liialdada ei saa, sest ülekaal on kerge tulema). Bella ei söö maksa, 
toorest liha, kala ega isegi sinki. Armastab krõbistada toorest kartulit või porgandit.

Tervis. Praegu on Bella tervislik seisund väga hea, vaatamata sellele, et ta on üle ela-
nud kolm operatsiooni. Nende operatsioonide käigus eemaldati kasvaja ja hiljem ka sa-
ba, sest see oli gangreeni tõttu vältimatu. Seetõttu on Bellal alles vaid paar sabalüli. Lisaks 
on Bella üle elanud ka rästikuhammustuse. Vaatamata oma kõrgele eale on Bella alati 

ringi ja hüppab ning kindlasti peab midagi ka samal ajal hammaste vahel olema (puuoks, 
toidukauss ja mõnikord, kui midagi paremat kohe silma ei hakka, on selleks ka kivi). Kui 
pererahvas aga kodust ära läheb, on Juss väga kurb, saba jalgade vahel ja selg küürus. Jus-
si sõbralikkus avaldub ka heas läbisaamises väikeste lastega. Jussi parim sõber on aga pe-
re kass Ocelot, kes käib Jussi kuudis magamas. Kui keegi pererahvast Jussi silma all kassi 
silitama peaks, on Juss armukade ja hakkab kileda häälega klähvima.

Üks lugu. Juss suutis paraja tsirkuse korraldada, kui me koos ema ja kasuisaga olime 
suure vaevaga temalt kõik mõõdud kätte saanud. Nimelt kasutas Juss ära mu ema haje-
vilolekut ja naksas välgukiirusel ema käest paberilehe, millele mõõdud olid kirjutatud. 
Juss lippas mööda aeda ringi ja tundis siirast rõõmu selle üle, et kõik teda taga ajasid. Kä-
su peale „Siia!” tuli Juss siiski lähemale, aga niipea kui käsi paberi poole sirutus, pani ta 
jälle jooksu.

Mis Jussi minu jaoks eriliseks muudab, on see, et ehkki ta on tõesti sõbralik ega ilm-
selt teeks meelega mitte kellelegi liiga, kardan mina teda ikkagi. Nimelt hea mitu aastat 
tagasi, kui ma Jussi esimest korda nägin (Juss oli ikka sama suur, aga mina olin kõvasti 
väiksem kui praegu), tormasin ma teda kohe paitama ja kõik muudkui kinnitasid kah, et 
Juss on väga sõbralik. Juss tahtis aga suurest rõõmust mulle hoopis käpad õlale panna ja 
mina kukkusin suure ehmatusega pikali. Ega ma füüsiliselt väga haiget saanud, aga šokk 
oli korralik.

Koer Juss  
oma tööpostil.

Bella uhkustab oma võidetud rosetiga.
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olen kindel, et Bella on oma elurüt-
miga harjunud.

Iseloom. Bella on kõigi vastu sõb-
ralik. Kui miski teda häirib, annab ta 
urinaga märku või jalutab lihtsalt ee-
male. Ta ei ole mitte kunagi kedagi 
hammustanud. Kasse ajab ta taga vaid 
seni, kuni kass liigub, sest paigal seisev 
kass ei ole ju üldse huvitav. Oma pere 
kassidega ei toimu mingit tagaajamist. 
Bella saab vajadusel läbi ka väikema-
te närilistega. Teiste koertega meeldib 
talle koos jalutamas käia, mängida tal-
le teistega ei meeldi. Õnneks on meie 
peres veel üks koer – Bella vend Bim-
bo, kellega saab alati mängida. Bellale 
ei meeldi liigne nunnutamine, veel ei 
meeldi talle väikesed lapsed ja suitsu ja 
viina järele haisevad inimesed.

Iseloomult on Bella väga truu ja ala-
ti valmis tegutsema. Mulle järgneb ta 
igal võimalikul sammul. Ta on võimeli-
ne kõigeks, et mulle meele järele olla. Me 
oleme Bellaga terve elu koos olnud ja ma 
olen tähele pannud, et mida vanemaks ta 
jääb, seda targemaks saab.

Mõni lugu. Käisin Bellaga suvel järjekordsel pikemal jalutuskäigul. Jalutamas käies ei 
jookse Bella minust eespool, vaid sörgib minu selja taga. Kuna mulle meeldib ka pildista-
da, siis oli minu tähelepanu suunatud järvele, kus oli palju veelinde ja päikesevalgus liht-
salt nii imeline, et seda ei saanud pildistamata jätta. Järsku tormas Bella minust ette. Minu 
jalgade ees oli rästik, kes kargas kohe Bellale ninna. Tagajärjeks olid verised täpid ninal 
ning paari minutiga oli Bella nina väga paistes. Koduni oli paar kilomeetrit ja just sellel 
korral ei olnud mul mobiili kaasas. Kartes kõige hullemat, kandsin Bella süles koju. Ko-
dus helistasin loomaarstile ning kuna pühapäeval vastuvõttu ei toimunud, soovitati anda 
Bellale palju vett. Saime ka teada, et kui ta elab esimesed tunnid üle, jääb ta ellu. Järgnevad 
tunnid istusin Bellaga veekausi juures ja üritasin talle süstlaga vett sisse joota. Ta oli väga 
apaatne, ei olnud võimeline isegi sööma. Bella võitles ja jäi ellu. Paistetus alanes lõplikult 
umbes nädalaga. See lugu tõestas, et Bella on kõigeks valmis. Ma ei taha mõeldagi, mis 
oleks juhtunud, kui Bellat poleks metsas kaasas olnud või kui ta ei oleks vastu pidanud. 
Olen oma parima sõbra üle väga uhke ja tema on minu kindel hea tuju allikas.

nõus minuga mängima või ette võtma pikemaid matkasid.
Karv läigib, hambad puhtad, kõrvad puhtad ja küünised paraja pikkusega. Bella nau-

dib küünte lõikamist ja kasuka kammimist.

Elurütm. Kuna mina käin koolis, saab Bella väljas käia minimaalselt kaks korda päevas, 
hommikul ja õhtul. Nädalavahetused on pühendatud aga temale, veedame mitmeid tunde 
matkaradadel või metsades kolades. Lisaks tegeleme ka ajutööga, elementaarsed käsklused 
(„Istu!”, „Lama!”, „Koht!”, „Siia!”) on tal väga selged. Vahepeal oleme osalenud ka krantside 
näitustel, kus on meid alati edu saatnud. Meie väga suur pluss on hea kontakt.

Hinnang eluolule. Mina arvan, et Bella elu ei saa kuidagi paremaks muuta. Kuna 
Bella on minusse väga kiindunud, siis tema jaoks on kõik korras, kui mina olen temaga. 
Kõik minu asjad on Bella valvsa pilgu all. Tema ise tahaks aga kindlasti lahti saada kahest 
meie peres elutsevast kassist. Kui ma kassidega tegelen, muutub Bella armukadedaks. Ma 

Bella armastab ujuda, vettehüpetel ei puudu kunagi omapärane  
stiil (alumine koer pääses täiesti tervelt). Käsklus: „Lehvita!”
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Kass Hanks

Hüüdnimi: isa fliis (sest ta lõhnab nagu fliismaterjal)
Kass on võetud Tallinna loomade hoiupaigast. Ta leiti Tallinnast E. Vilde teelt 3. au-

gustil 2008. Veterinaarid hindasid kassi vanuseks sel hetkel kaks kuud. Tänaseks on väi-
kesest armsast kassipojast sirgunud tugev täiskasvanud 2,5-aastane kodukass (pildil).

Looma omanik on Ingrid Valdmaa, minu õde.
Looma välimiku kirjeldus: Hanksi on leituna kirjeldatud kui hallitriibulist kassi. Te-

gelikkuses esineb tema karvastikus peale hallide triipude ka tervelt viis värvi: valge kõhu-
alune ja jalgadel valged laigud; mustad ja pruunid, samuti hallid triibud seljal ja külgedel; 
beež toon kõhul.

Karvastik on tihe ja läikiv, loomaarsti sõnul paremas seisundis kui keskmisel kassil. 
Küüsi lõigatakse Hanksil iga kuu.

Esmapilgul ei hakka kassi juures ehk midagi erilist silma, kuid üsna pea, vaadates te-
ma külgi, on näha spiraalikujulist triipu. Hanksi otsmikul on mustad triibud, mis asetse-
vad rombikujuliselt.

Silmad on Hanksil heledad, kollakasrohelised.

Kehakaal: 5,7 kg
Mõõdud: 1) nina pikkus 2,5 cm, 2) koljupikkus 14 cm, 3) kõrvalesta pikkus 4 cm,  

4) tüvepikkus 50 cm, 5) saba pikkus 28 cm, 6) õlakõrgus 21 cm, 7) turjakõrgus 30 cm,  
8) ristluukõrgus 32 cm, 9) tagakäpa pikkus 11 cm, 10) rinnaümbermõõt 47 cm.

Looma heaolu ja hinnang sellele

Toitumine. Hanks on alati hea söögiisuga olnud: sööb nii kõikvõimalikke kasside-
le mõeldud kuivtoitusid kui ka konserve, samuti on ta muudele paladele väga maias. 
Näiteks jogurti, juustu, vorsti, singi, viineri, tuuni- ja suitsukala või jäätise tunneb ta ju-
ba kaugelt ära ja teab, et need võiksid olla just need produktid, mis talle maitsta võiksid. 
Mõnikord saabki ta hamba alla midagi eespool toodud nimekirjast. Jäätist pole ta saanud 
kunagi, kuigi ta seda väga tahaks maitsta.

Kassidele mõeldud kuivtoidust sööb Hanks Royal Canini sarja kastreeritud täiskas-
vanud tubasele kassile mõeldud toitu, kuid viimasel ajal Natrami sarja tubasele kassile 
mõeldud graanuleid. Samuti ostetakse talle konserve, mis peaksid hoidma Hanksi kaalu 
kontrolli all. Aeg-ajalt lisatakse toidu sisse ka toidulisandit, mis aitab kaasa karvapallide 
eemaldamisele soolestikust.

Hanksil on alati veekauss veega olemas. Veterinaaridelt on Hanks saanud erinevaid 
soovitusi toitumise kohta. Detsembris 2009 soovitas loomaarst Hanksi toidukordi kind-
lama režiimi alla saada. Kaal oli loomal siis 5,5 kilogrammi. Režiim tähendas 60 grammi 
sööki, mida jaotada kahe söögikorra vahele. Seda püüti ka järgida ning mais 2010, kui 
uuesti loomaarsti juures käidi, mõõdeti ka kaalu, mis oli siis juba 5,2 kilogrammi. Pärast 
seda enam toiduhulka nii pingsalt ei jälgitud, vaid anti rohkem kassi soovide järgi ning 
jaanuaris 2011 kaalus kass 5,7 kilo. Sel korral andis teine veterinaar hinnangu, et loom 
pole ülekaaluline, vaid lihtsalt suur. Pigem tuleks tähelepanu pöörata sellele, et toit, mida 
Hanks sööb, oleks seedeprotsesse hõlbustav.

Tervis. Viimasel kuul (veebruaris 2011) on tervislik seisund olnud hea. Kass on rahu-
lik ja käitumises ei ole muutusi, mis võivad tekkida, kui loom haigestub.

2010

Oliver Valdmaa
Tallinna Inglise kolledž
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Hanks on läbi põdenud mitmeid haigusi. Juba varjupaigast toomise järel (august 2008) 
oli kassipoeg loid ja turtsus palju. Loomaarst diagnoosis kassigripi, lisaks olid veel kõrvas 
lestad.

Detsembris 2008 kass kastreeriti.
Aprill-mai 2010: veri uriinis. Diagnoositi põletik ja raviks oli antibiootikumikuur.
Jaanuar 2011: probleem väljaheidete väljutamisel. Röntgenipildi alusel tehti kindlaks, 

et makku on kogunenud karvad ja toidujäänused, mille väljutamise abistamiseks tehti 
loomale klistiir. Korduvat protseduuri ei vajanud.

Kassile on antud ussirohtu ja teda on regulaarselt vaktsineeritud – esimesel eluaastal 
kaks korda ja igal järgneval aastal üks kord.

Elurütm. Kass elab kahetoalises korteris koos peremehe ja perenaisega. Tööpäevad 
veedab kass üksi kodus. Hanksil on tavaliselt kõige sügavam uni kella 14 ja 17 vahel. Sa-
mamoodi magab ta öösiti kella 23st hommikul umbes 6ni.

Kui kass on ergas ja mänguhimuline, siis meeldib talle joosta korteri ühest otsast tei-
se. Kui keegi temaga mängib, siis on Hanks väga rahul ning saab oma aktiivsust välja ela-
da nii nööri taga ajades kui ka pallile järele joostes või seda veeretades. Kui suviti mõni 
kärbes või herilane akna juurde satub, siis luurab Hanks teda senikaua, kui putukas on 
käpa all kinni ja vahest ka ära söödud.

Veel on Hanksil harjumus kassile omaselt pehmet mööblit (diivan, voodi) kraapi-
da, et oma küüsi teritada, ning elektrooniliste seadmete juhtmeid närida, kui need lao-
kile jäetakse, või siis lilli näksida, nii et need vaasi või potiga maha kukuvad. Kõik kor-
teris olevad lilled on kassi eest talle kättesaamatusse kohta koondatud ning tööpäeviti 
kell 9–17, kui inimesed on kodust ära, on selle toa uks kassi eest kinni pandud. Kassidele 
mõeldud kraapimispuu teda ei huvita.

Tööpäeva õhtuti või nädalavahetustel meeldib Hanksile aega veeta just inimeste va-
hetus läheduses, vahel sätib end ka ise sülle nurruma. Hanksile meeldib väga silitamine 
ning seljalt ja kõrva tagant sügamine.

Seevastu niisama, kui ta ise seda ei nõua, ei tohi teda kõhu alt puudutada, vastasel ju-
hul ta hammustab. Oluline on ka silmas pidada, kustpoolt kassi silitamiseks kätt siruta-
da, sest näo eest lähenedes võtab kass seda kui rünnakut ning ründab hammustades või 
küünistades vastu.

Hinnang eluolule. Kass vajaks suuremat pinda, kus ennast liigutada – ja et saaks en-
nast rohkem vormis hoida. Samuti tuleks ikkagi toitumist hoolikalt jälgida ja selle kogu-
sed täpsesse režiimi saada. Et karvapallide tekkimise võimalust vähendada, peab kassi 
kammima regulaarselt iga nädal. Siiamaani on olnud olukordi, kus kammimiskordade 
vahele on jäänud mitu nädalat.

Arvan ka, et kass võiks tihedamini õues käia, see parandaks tema tervistki. Kuna kas-
sile meeldib väga taimi närida, siis soovitan kasvatada mingit taime, mida kass saaks näk-
sida ning mis oleks hea tema seedimisele.

Üldjoontes pean tema eluolu heaks. Kass on rõõmus ja karv läigib.

Iseloom. Hanks on äärmiselt uudishimulik, 
samas ka järjekindel oma tegemistes, häälekas, 
s.t näub päris häälekalt ja agaralt. Ta on aktiiv-
ne, aga samas kartlik kass. Hanks saab üldjoon-
tes inimestega väga sõbralikult läbi. Kui võõras 
inimene tuleb külla, siis on tal komme inime-
ne üle nuusutada ja kui inimene istub, siis ronib 
Hanks tema suu juurde ja nuusutab ka selle üle. 
Kass on küll umbusklik võõraste suhtes ja väga 
lähedale neile tegelikult ei kipu.

Teisi loomi Hanksiga koos ei ela. Vahel har-
va on Hanks ka kodu juures õues käinud, rih-
ma otsas jalutades, aga õues kardab ta kõike. 
Samas on olnud juhuseid, et mõni võõras kass 
tuleb Hanksile ligi. Siis on Hanks rahulik ja 
tutvumisaldis, ka siis, kui teised kassid tema 
poole vaenulikult lähenevad.

Kahel järjestikusel suvel on Hanks veetnud 
ka paar nädalat maal, talumajas, kus majapi-
damises muid loomi pole. Naabri koer siis-
ki käib mõni päev hoovist läbi head-paremat 
noolimas, aga kuna koer ise on nii vana, siis 
ei tee ta suuremat Hanksist välja, pigem hoiab 
tast eemale, kui teda näeb. Seevastu Hanks lä-
heneks koerale väga uudishimulikult.

Üks lugu. Kassi kojutoomine oli ka oma-
ette lugu. Nimelt on loomade varjupaigas, 
kust Hanks on toodud, omad täpsed reeglid. 
Kass pidi pärast leidmist olema 14 päeva var-
jupaigas, et võib-olla saaks omanik talle järe-
le tulla, aga kui seda ei juhtu, saab looma an-
da uuele omanikule üle. Minu õde valis kas-
si hoolikalt ja üks särasilmne kass oli temast 
väga huvitatud. Kassi saamiseks tuli õel sõl-
mida leping. Pärast seda sai Hanks esimest 
korda sõita autoga ja see kräunumine, mis 
Hanks puuris tegi, jäi hästi meelde. Hiljem 
sai kass harjutada autos istumist natuke iga 
päev, et valmistuda pikaks sõiduks Valga-
maale. Nüüd on Hanks väga sõbralik ja ra-
hulik kass.
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2008–2011 oli 
„Globe at Nighti”  
vaatluslehel testtäht-
kujuks kaunis Orion, 
2012. aasta kevadel 
aga otsime taeva hele-
duse määramiseks üles 
Lõvi, kelle leidmise 
teeb märtsis-aprillis 
lihtsaks ta käppade all 
särav punane planeet Mars.

Veidi probleeme on igal aastal valmistanud enda positsioneerimine maastikul, koor-
dinaatide määramine, GPSi ja maa-ameti kaardirakenduse kasutamine. Teiseks komista-
miskohaks on olnud piirtähe suuruse määramisel õige taevaala leidmine.

Tõnis Eenmäe on siiski pannud hulga hindeid, kus isegi suurepärasele A-le lisandub 
veel hulk plusse. Eriti hinnatud on need tööd, kus õpilane on teinud hulga vaatlusi Eesti 
eri paigust (kogumikku valitud töödest näiteks Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Linda 
Rusalepp ja Tallinna reaalkooli õpilane Gerly Mägi) ning kasutanud võrdlusandmete saa-
miseks aparaati nimega Sky Quality Meter (koolil on neid riistapuid kaks tükki).

Tähetorni kalendrist saab järele vaadata, et novembris esineb leoniidide meteoo-
rivool ja detsembris geminiidide meteoorivool. Loodusteaduste kooli vastavad 

õppekäigud Tõraverre on aga sattunud just nendele õhtutele, kui observatooriumi ees 
bussist välja astudes oleme näinud lauspilves taevast. See-eest oleme korduvalt seisnud 
kunstnik Lagle Iisraeli laotud kivikestest taevamosaiigi ees ja kuulanud Mare Rusalepa 
värvikat ülevaadet tähistaevast Eesti kohal.

Esimese astronoomialoengu pidas meie koolis 2006. aastal Jaak Jaaniste, kelle Enn 
Saarega kahasse koostatud raamat „Täheatlas” on soovituslikuks õppevahendiks. Mis on 
piirtähesuurus ja kuidas seda mõõta, sai kooli esimeses lennus päriselt pihta vaid Miina 
Härma gümnaasiumi õpilane Ly Pärnaste, kel õnnestus 3. jaanuari öösel 2007. aastal 
kella 2 ja 3 vahel jälgida ka kvadrantiidide meteoorivoolu.

Mis kinni ei jää, saab kinni löödud, ja mis pilve taga, see sealt kord nähtavale tuleb. 
Ehk nagu soovitab Jaak Jaaniste: ärge vaadake taevasse siis, kui see on pilves, vaid siis, 
kui pilvi pole. Tähtkujud on mitmele õpilasele selgeks saanud täiendavatel väljasõitudel, 
mis sünnivad ad hoc, vastavalt ilmateate selge õhtu lubadusele, välkringkirjale ja järgne-
vale kiirreageerimisele. Juhani Püttsepp on siis pointeriga näidanud Vorbuse metsa vahel 
Kooti ja Reha, Tartu tähte (Vega) ja hunti härja kõrval Suure Vankri tähtkujus.

Viis aastat on kooli õpilased Tartu observatooriumi astronoomi Tõnis Eenmäe 
juhendamisel mõõtnud valgusreostust (ja kuulanud tema vastavat loengut), osaledes 
sellega ka ülemaailmses programmis „Globe at Night”. Linnatulede säras jalutades pole 
taevast ju nähagi, hea, kui üksikud heledamad tähed paistavad. Valgusreostus ehk üle-
valgustatus on kujunemas üha suuremaks probleemiks (ka astronoomidele).

Taevavaatlus

„Globe at Nighti” vaatlusleht Orioni  
tähtkuju uurimiseks.
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2007

Ly Pärnaste
Miina Härma  
gümnaasium
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2008 2009

Allan Avi
Hugo Treffneri  
gümnaasium

Hans Metsoja
Miina Härma  
gümnaasium
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2009

Linda Rusalepp
Hugo Treffneri  
gümnaasium
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2011

Gerly Mägi
Tallinna reaalkool
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Müra mõõtmine

Esimesed müramõõtmised loodusteaduste koolis sündisid seoses ergonoomika eri-
ala üliõpilase Piret Kliimaki magistritööga (juhendaja Matis Luik) 2011. aasta keva-

del. Piret Kliimaki tööks oli just õpilastele mõeldud koolitusprogramm mürast.
Programm koosnes loengust ja ka praktilisest müramõõtmisest, teadvustamaks mü-

ra kui vähe uuritud probleemi meie keskkonnas. Õpilased kutsusid magistrandi oma 
koolidesse loengut pidama, Piret Kliimak aitas õpilastel nende valitud kohtades müra 
mõõta.

Müramõõtmise kodutöödest: Forseliuse gümnaasiumi õpilane Killu Kaasik mõõtis 
helirõhutaset avangardansambli Pi-Jamazz proovis, Miina Härma gümnaasiumi õpilased 
aga erinevates koolitundides ja vahetunnis ning mõõtsid ka kooli välisukse kriuksumist. 
Individuaalselt pani iga õpilane kirja oma kogemused müra kohta.

Töid hinnanud tehnikainstituudi laborijuhataja Matis Luik on kirja pannud soovitu-
se võtta rokk-kontserdile minnes kõrvatropid kaasa: „Need on väikeste mõõtmetega ja 
vajadusel on neist suur abi.”

Aastal 2012 andis mürapraktikumi noor õppejõud Märt Reinvee.
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Müra bändiproovis

Müra käisin mõõtmas 2. märtsil 2011 Ravila tänava laohoones. 
Ruum, kus iganädalased bändiproovid toimuvad, oli hoolikalt 
ära vooderdatud. Ei puudunud ka muusikainstrumendid, ki-
tarrid, süntesaatorid ja laulja. Müramõõturit hoidsime maast 
umbes ühe meetri kõrgusel. Keskmist mürataset, helirõhutase-
me maksimaalset ja minimaalset väärtust mõõtsin nii iga inst-
rumendi juures kui ka ruumi keskel ja nurkades. Mõõtur, mil-
lega müra mõõtsime, oli TES-1358. Sagedusfiltriks oli A-tüüp, 
sest antud mõõtmiskohas domineerisid kesk- ja kõrgsagedus-
likud helid.

Tulemus ei olnud üllatav, muusikariistadest olid kõige suu-
remad müratekitajad trummid.

Lisaks oli meil võimalus võrrelda kahte eri muusikastiili. 
Esimesed lood mängiti džässi-stiilis. Mõistagi tegi metal džässile tuule alla. Kui džässi ajal 
jäid kõrvad lihtsalt lukku, siis metal lukustas minu kõrvad järgmiseks pooleks tunniks.

Müra mõõtsime kolmel korral. Järgnevalt toon tulemused välja kolmes eri tabelis. 
Muidugi mõjutasid tulemusi ka mängitavad lood.

Mõõtmiskoha skeem:
kõrgus: 3,54 m,
laius: 5,66 m,
risti: 5,48 m.

1 Leq – energeetiline ekvivalent, mis näitab keskmist mürataset mõõteperioodil (dB)
2 Lmax – ajavahemikus mõõdetud helirõhutaseme maksimaalne väärtus (dB)
3 Lmin – ajavahemikus mõõdetud helirõhutaseme minimaalne väärtus (dB)

Helirõhutaseme maksimaalne väärtus kõikus 100–115 dB vahel, mis ongi bändiproo-
vile väga iseloomulik väärtus. Normaalne ja kahjutu helirõhutase jääb 0–70 dB vahele.

Helirõhutaseme minimaalne väärtus jäi 50–100 dB vahele, see on võrreldav mü-
ratugevusega linnaliikluses. Ma arvan, et siin oli oluliseks teguriks ka mängitava loo 
„iseloom”.

Keskmine müratase mõõtmisperioodi vältel jäi 90–115 dB vahele, mis ületas müra-
taseme riskipiiri. Keskmine müratase võrdus muruniiduki, mootorsae või kivipuuri te-
kitatava müraga.

Kokkuvõte

Kuna müratase ületas riskipiiri, jäid mul kõrvad umbes pooleks tunniks lukku. Õnneks 
kasutavad bändiliikmed kõrvatroppe ja -klappe, sest vastasel juhul ei kuuluks nad enam 
kuuljate hulka.

Minu jaoks oli kogemus esmakordne, aga siiski väga huvitav. Sain tutvuda müra-

2011

Killu Kaasik
Forseliuse  
gümnaasium

Fotograaf Lauri Kulpsoo pilt bändiproovist, kus Killu Kaasik (teeb märkmeid)  
ja tema juhendaja Piret Kliimak müra mõõtsid.
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mõõtmise ja sellega seondu-
vate mõistetega. Mul on väga 
hea meel, et mul avanes selline 
võimalus. Need paar tunnikest 
olid tõesti väga toredad ja huvi-
tavad. Veendusin, et müra ei ole 
inimese kõrvadele üldse hea, ja 
üritan ise vältida mürarohkeid 
piirkondi.

Müra keskkonnas

Vaatamata sellele, et ma elan lin-
nast väljas, on minu koduümb-
rus küllaltki mürane (seda eriti 
suvekuudel). Talvel on peami-
seks müratekitajaks jäärada, kus 
kihutavad kümned autod. Järv 
asub minu majast vaevalt paari-
kümne meetri kaugusel. Õnneks 
konsulteeriti ka meie perega, et 
mis kellaaegadel rajal sõidetakse. 
Garanteeriti, et öörahu rikkuma 
ei hakata. Sellega on päris hästi 
hakkama saadud.

Minu maja vastas asub vilja-
kuivati, mis töötab peaaegu kõik 
suvekuud. Töötav viljakuivati teeb 
pisut vaiksemat häält kui muru-
niiduk. Õnneks oleme me sellega 
aastate vältel harjunud ja enam ei 
tundugi see teab mis kole müra. Lisaks viljakuivatile asub meie lähedal saekaater. Sealt li-
sandub meie elukeskkonda veel omajagu müra.

Ma elan kahepereelamus ja naabrid meil ka just eriti vaiksed ei ole. On tulnud ette 
ka olukordi, kus me peame peretütart keelama, kui ta pidudega liiale läheb. Kui alumisel 
korrusel käib kõrvulukustav muusika, siis on öörahu rikutud.

Tundub uskumatu, aga öörahu rikub meil tihti ka naabrite koer, keda peetakse „keti-
pikendusena” ja kes ulub mõned ööd vahetpidamata.

Liiklus minu maja juures väga tihe ei ole, olgugi et mitmeid veoautosid möödub meie 
majast. Vastukaaluks mürale on meie elukoha läheduses matkarada, kuhu saab alati min-
na nautima vaikust ja linnulaulu.
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Müra koolimajas

Meie mõõtsime müra Miina Härma gümnaasiumis (MHG), arvestades seda, missugus-
tesse olukordadesse õpilane/õpetaja ühe koolipäeva jooksul satub.

Mõõtsime mürataset järgmistes olukordades:
vaikne tund,
lärmakas tund,
rühmatööga elava vestlusega tund,
kehalise kasvatuse tund,
söögivahetund,
vahetunni ajal koridoris,
tunni ajal koridoris,
muusika kõrvaklappidest (keskmine tase).

Huvitava faktina mõõtsime ära ka kooli välisukse kriuksumise.
Iga mõõtmine kestis viis sekundit, mille jooksul tehti kuus ülestähendust. Nende 

keskmine on ühe mõõtmise tulemus. Kokku tehti igas olukorras viis mõõtmist ja leiti 
keskmine müratase.

Mõõtmisel kasutasime Vernier’ andmekogujat, Vernier Sound Level Meteri sensorit 
ning koostöövalmis õpilasi ning õpetajaid.

Kõik mõõtmised on tehtud 7. veebruaril kella 10.00–11.30 vahel.

Andmetabel:
märgitud on kõige vaiksem ja kõige valjem tulemus.

Mürarikkad olukorrad (dB):
lärmakas tund (average 81,58; max 89,7),
vahetunni ajal koridoris (average 78,78; max 84,2),
muusikapleieri kõrvaklappidest tulev heli (average 79,68; max 80,7).

2011

Liisa-Reet Piirimäe
Mariliis Õun
Liina Reinart
Miina Härma  
gümnaasium



108 109

Hindasime mürakeskkonnas viibimist ajaliselt koolipäeva jooksul.
Valisime keskmiseks päevaks 7-tunnise koolipäeva. See sisaldab keskmiselt 3 vaikset 

tundi, 2 valju tundi, 1 rühmatööga tunni ja 1 kehalise kasvatuse tunni (kokku 5 tundi ja 
15 minutit). Veel lisasime 6 vahetundi (kokku 1 tund ja 25 minutit). Tundide ja vahetun-
dide kestvusi arvestasime MHG tunniplaani alusel.

Mürakeskkonnas viibimist hindasime tabeli (vt lk 107) ja internetist leitud Daily noi-
se exposure calculator’i abil.

Daily noise exposure calculator andis ühe koolipäeva keskmiseks müratasemeks 
76 dB.

Tulemused. MHGs on müratase normi piirides. Vaid ühel korral täheldasime, et mü-
ra oli üle 85 dB.

MHG koolipäeva müratase ei avalda füüsilist kahjulikku mõju. 7-tunnise koolipäeva 
jooksul ei viibita müra käes kordagi kauem, kui see on lubatud. Siiski võib selline müra 
mõjuda pidurdavalt tähelepanu- ja keskendumisvõimele. Tuleks arvestada, et antud hin-
nang kehtib vähem kui 1/3 osa päeva kohta ning ka ülejäänud ajal tuleb suhtuda müra-
rikkas keskkonnas viibimisse mõistlikult.

Koolis tuleks vähendada mürataset lärmakates tundides, vahetundides ja oma muu-
sikapleieris (kuigi ükski neist ei ületa lubatud norme).

Minu kogemused müraga
Kus häirib müra mind kõige rohkem

1. Koolis vahetundides – kuna koolipäevad on niigi pikad ja 
väsitavad, tundub liigne müra veel kurnavam. Kõige rohkem 
häirib liigne müra hommikuti ning päeva lõpu poole (13.00–
16.00), kui kõrvad on eelnevast päevast väsinud ning koolimajja 
sisenevad algklasside õpilased, kes mänguhoos oma häälekõrgust 
ei kontrolli.

2. Kinosaalis – tihti, kui on tegemist fantaasia- või märulifilmiga, 
kiputakse heliefektidega üle pingutama ning ei ole harv juhus, kui pean liiga valju heli 
tõttu keset filmi kõrvad kinni katma.

3. Liiklusmüra Tartu kesklinnas – kuna olen üsna hea ja tundliku kuulmisega, eelistan 
hoida kesklinnast kaugemale. Tänaval liiklevad autod ning nende mürast üle rääkivad 
inimestemassid teevad tihti närviliseks ning keskendumisvõime väheneb.

4. Nagu ma juba enne mainisin, on mul kuulmine võrdlemisi hea, tänu sellele olen 
harjunud ka telefoniga rääkima üsna vaikse häälega. Minu ema talitab aga risti vastupi-
di. Võiks öelda, et kõige rohkem häirib mind müra siis, kui ma üritan telefoniga rääkida 
ning mu ema teeb minu kõrval sama.

Liisa-Reet 
Piirimäe
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2. Koduste tööde tegemisel, sest olen harjunud raadio saatel õppima.
3. Autosõidul, sest leian mootori ühtlase müra rahustava olevat.
4. Magamise ja magamamineku ajal (v.a juhtudel, kus müras on äkilisi kõrguse või 

helivaljuse muutusi) on ühtlase müra toime minule just vastupidine – uinutav.

Olukordade kirjeldused

1. Viibisin veidi aega pärast müraalast loengut ühel kooliballil. Ballil oli üsna vali muu-
sika ning seal sai oldud ka päris mitu tundi. Hiljem, mõeldes loengule ja faktile, et olen 
olnud nüüd pikalt mürarikkas keskkonnas, märkasin, et kuulen kõrvades mingit kohi-
nat. Mingit valu ega ebameeldivust tunda ei olnud, lihtsalt kohin, mis hommikul ärgates 
kadunud oli.

2. Olen märganud, et sünnipäevadel ja koosviibimistel pärast paaritunnist seltskon-
nas viibimist otsin võimalust, et mürast kaugemale pääseda. Sellele juhtis tähelepanu mu 
ema, kes mainis, et tihti lähen ma ära oma tuppa, et lugeda või kooliasjadega tegelda, 
ühesõnaga – mürast puhata. Enne tema tähelepanekuid ma ise selle peale ei tulnud. See-
ga tunnetab mu keha ära enne mind ennast, kui tal on puhkust vaja, ja tavaliselt ka puh-
kan siis.

3. Kolmandat olukorrakirjeldust on mul väga raske leida, sest ma ei satu tavaliselt 
mürarikkasse keskkonda. Rokikontsertidel ma ei käi ja muusikapleierist tulev heli on ka 
pigem vaikne kui vali. Samuti ei ole koolipäev kunagi mulle nii halvasti mõjunud. Suu-
dan meenutada vaid üht lõbusat lugu lapsepõlvest. Oli suurem koosviibimine (pidu, kus 
mängis kõlaritest ka vali muusika ja inimesed tantsisid). Mina olin veel väike tüdruk 
ning õhtul tuli mulle uni peale. Kuna igal pool oli lärmakas, leidsin ma magamiseks kõi-
ge vaiksema koha. Lükkasin suurte kõlarite taha kaks tugitooli kokku ning sealt mu va-
nemad mind õhtu lõpuks magamast leidsidki.

Kus häirib müra mind kõige rohkem

Kõige enam on müra mind häirinud kodus millegi konkreetsega tegel-
des, kui näiteks väljas käib teetöö või naabrid panevad pidu. Selle mü-
raga on suurim probleem allika kõrvaldamine, sest teetööd ju ei saa mi-
na katkestama minna ja naabrite pidu üritan kannatlikult üle elada, sest 
ehk teinekord taluvad nemad minu tekitatud müra. Tavaliselt on selline  
müra kõige häirivam teleka vaatamisel, sest päris põhja ei taha helinivood 
ka kruttida, see on omakorda häiriv. Arvutiga töötades lahendab/leevendab 
probleemi kõrvaklappide kasutamine ja olen ka avastanud magamiseks kõrvatropid, mis 
aitavad naabrite müra vastu päris hästi.

Veel olen tundnud müra häirivat mõju koolis keskenduda üritades.
Ühel juhul häirib kindlasti see, kui klassis toimub mingi sumin, teisel juhul võib  

igasugune kolksatus, sahin vms tähelepanu hajutada.

Kus häirib müra mind kõige vähem
1. Autoroolis olles – tean inimesi, kes ei suuda raadiotki kuulata, sest see hajutab niivõrd 
nende tähelepanu liiklusele. Suudan autoroolis täielikult omas elemendis olla, olenemata 
ümbritsevatest helidest.

2. Lugemisel – kipun alati raamatut lugedes nii süvenema ja kaasa elama, et minuga 
võib keegi pika vestluse maha pidada ja ma lihtsalt ei kuule teda.

3. Magades – olen võrdlemisi sügava unega. Nii sügava, et ei kuule autosireene ega 
oma koerte haukumist ega isegi koridoris olevat suitsuandurit (see viimane näide ei 
pruugi muidugi alati kasuks tulla). Mu ema on alati öelnud, et minu uni on imeline – 
tõenäoliselt ei ärkaks ka tuumasõja peale.

4. Süüa tehes – kokkamine on järjekordne tegevus, mida ma täiel rinnal naudin ning 
millesse süvenen. Inimestel ei ole minuga erilist kontakti võimalik saavutada enne, kui 
olen veendunud, et toit on valmis.

Olukordade kirjeldused

Üks meeldejäävamaid olukordi seoses müraga oli paar aastat tagasi. Mind kutsuti Athe-
na keskusesse ühele rokikontserdile fotograafiks. Kuna fotograafina otsin alati uusi pers-
pektiive, kuidas inimesi ja olukordi jäädvustada, siis tegin suure osa ajast pilte täpselt ühe 
suure kõlari kõrvalt. Võiks öelda, et selleks õhtuks olin kurdistunud – pea kõmises ning 
vaevu kuulsin inimvestlust.

Ka järgmiseks päevaks polnud kuulmine täielikult taastunud.

Kus häirib müra mind kõige rohkem

1. Valju muusikaga kohvikutes-baarides jms, sest mürast üle rääkimi-
seks tuleb veel valjemat häält teha ning see väsitab peale kõrvade ka 
häälepaelu.

2. Vahetundides, sest klassis võib mõnikord väga lärmakaks minna 
ja kui on tahtmist eeloleva tunni materjalidele keskenduda, võib see üsna 

keeruliseks osutuda.
3. Liiklusmüra tänaval on enamasti väga häiriv. Eriti ebameeldiv on see tihe-

dama liiklusega tänavatel ning segab palju, kui räägin telefoniga. Seepärast väldin tänaval 
kõndides telefoniga rääkimist.

4. Autoga võõras kohas sõites. Sellistel juhtudel lülitan tavaliselt raadio välja, sest tun-
nen, et sealt tulev müra segab mu keskendumist.

Kus häirib müra mind kõige vähem

1. Kella tiksumine. Vastupidiselt paljudele mu tuttavatele ei häiri kella tiksumine mind 
üldse.

Mariliis 
Õun

Liina 
Reinart
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Paar korda olen ka Tartu Ülikooli raamatukogus tundnud ennast häirituna lampide 
surinast. Just raamatukogu vanemas tiivas on aegu näinud päevavalguslambid, mis kipu-
vad vanadusega surisema ja pingsalt keskendudes olen ennast tabanud mõttelt, nagu ma 
enam muud ei kuulekski kui seda surinat. Muidu ei pane seda tähelegi.

Müra ei häiri mind seltskondlikes olukordades, nagu näiteks sõpradega klubis või pu-
bis. Kuigi kohati on ehk suhelda keeruline, on siiski sellega arvestatud ja kindlatele he-
lidele keskendudes ei pane muud tähelegi. Samuti ei häiri mind müra suurtel kontserti-
del, kuigi seal võib müratase tihti olla kõvasti üle lubatud piiri. Pärast on küll kõrvades 
sumin, kuid nii kaua kui füüsiliselt valus pole, on huvitav, kuidas vali muusika ei lasegi 
oma mõtteid mõelda.

Ka ei lase ma ennast häirida transpordivahendites sõidust/lennust tekkivast mürast.

Tähelepanekud mürarikkas keskkonnas

Ma vist küll ei ole viibinud nii pikalt liiga mürarikkas keskkonnas, et otseselt valus hak-
kaks, kuid kuidagi ehmatav ja vastik on näiteks see, kui mikrofonide tõttu kõlaritest või 
suurtest valjuhäälditest see väga kõrge kriipiv heli tuleb. Ilmselt on kõrvus küll mingi va-
lu, sest automaatne reaktsioon sellisele ootamatult valjule helile on katta kõrvad kätega.

Eelmainitud olukordades koolis ja raamatukogus on esmane reaktsioon ärritatus 
(vaimselt) ja suurtelt kontsertidelt lahkudes on vahel mitu tundi tagantjärele veel kohinat 
või pirinat kõrvas kuulda.

Energia mõõtmine

Loodusteaduste kool on teinud koostööd ka Maaülikooli tehnikainstituudiga seo-
ses rohelise ülikooli ja säästliku energiakasutuse ideedega. Lektor Mart Hovi pidas 

2010. aasta talvel loengu teemal „Kuidas tegelikult energiat säästa” ja andis koduseks 
ülesandeks energiamõõtmise koduses majapidamises. Kool muretses kolm energia-
mõõdikut, mida õpilased omavahel jagasid.

Mõõtes näiteks veekeetja või mobiiltele-
foni laadija energiatarvet, sai õpilastele piltli-
kult selgeks, kuidas on võimalik meie stra-
teegilist ressurssi kokku hoida.

Koduse energiatarbe  
hindamiseks kasutatud mõõdik.



114 115

Uurimisobjektiks veekeedukann

Veekeetja. Täiesti tavaline alusega veekeetja, kannuga saab ringi kõndida, mahutavus 
1,5 liitrit. (Kahjuks ei saa rohkem andmeid, veekeetja on vana.)

Elektri hind on ligikaudu 1,6 kr/kW.
Kuupäev vaatlusel on 25.04.2010.
Võimsus 1842 W ehk 1,842 kW.

Kui vaadelda veekeedukannu kahe minuti jooksul, mil 1 l vett keema läheb, siis kulub 
selle aja jooksul vee keetmiseks 0,088416 kr ehk umbes 8,8 senti.

Tehe:  1,6 kr
  kW h · 0,03 h · 1,842 kW = 0,088416 kr ehk 8,8 senti.

Jälgisin ka seda, et keskmiselt keedetakse meie peres vett 12 korda päevas, see teeb 
kokku umbes 1,06 kr. Seega kulus kuus ainuüksi vee keetmiseks keskmiselt 31,8 krooni 
ja aastas 381 krooni.

Kulu vähendamiseks võtsin kasutusele koduse reegli, et kui vett keeta, siis suures ko-
guses ehk täismahutavusega 1,5 liitrit. See tähendab, et kui keegi teeb endale kohvi, teeb 
ta kohvi tervele perele ja paneb selle termosesse. Nii on kõigile mugavam ja parem. Lõ-
puks keedeti kodus vett vaid kaheksal korral. Seega, päevane veekeedu hind on nüüd  
0,7 krooni.

Elektri säästmiseks on palju erinevaid variante. Kõige tõhusam, mis vajab ka harju-
mist, on see, kui kustutada tuli kohe peale toast väljumist. Ka arvuti tuleks välja lülitada 
või sleep-režiimile panna, kui temaga parasjagu ei tööta. Selline tegutsemisviis ei anna 
võib-olla kohe märgatavaid tulemusi, aga ajapikku mõjub päris tõhusalt. Näiteks meie 
peres on kombeks see, et kui keegi jätab ilmaasjata tule põlema, on ta sunnitud köögis 
olevasse hoiupõrsasse krooni poetama.

Adapter, laualamp, elektripliit

Elan praegu Tartus, sest käin siin koolis. Siin on meil eramaja (elan vanaemaga), mis tä-
hendab, et soojust saame puitküttega (mitte katlamajast). Talvisel perioodil kütame ehk 
kaks korda päevas, aga proovime kokku hoida nii palju kui võimalik. Samamoodi oleme 
säästlikud ka elektrienergiaga. Ühendatud on vaid vajalikud elektriseadmed. Isegi külm-
kappi pole, sest esikus on piisavalt jahe. Ööpäev läbi on ühendatud ainult sülearvuti voolu-
adapter ning minu toa laualamp. Nendegi aktiivsusaeg on maksimaalselt 10% kogu ühen-
datud ajast ja nende voolutarve on väga väike. Kindlasti saaks vähendada elektripliidi ka-
sutamist tavalise pliidi arvelt, kuid see ajab jälle suitsu sisse ning silmad hakkavad vesis-
tama. Päevas kulutame umbes 9,31 kWh energiat, kuus seega keskmiselt 279,3 kWh ning 
aastas 3361,6 kWh energiat.

Elan vahepeal ka kodulinnas Keilas, kortermajas. Tihti jäetakse seal näiteks esiku või 
köögi tuled põlema, arvates, et sellest tingitud maksulisa on väike. Hind, mis kokkuvõttes 
makstakse, on meeletu. Minu arvates peaks rohkem propageeritama säästlikku eluviisi.

2010

Hannes Tammik 
Hugo Treffneri  
gümnaasium

2010

Anna-Liisa Zirkel
Tamme gümnaasium

Tavaline
laualamp
18. aprill, 20.29
20. aprill, 21.42
49 h 13 min
3 h 48 min
6
10–15
0.1

Elektripliit

15. aprill, 22.05
18. aprill, 12.30
62 h 31 min
6 h 31 min
9
Kuni 1500
7.2

Objekt

Ühendamise kuupäev ja kellaaeg
Eemaldamise kuupäev ja kellaaeg
Salvestusaeg
Aktiivne aeg
Kasutus %
Võimsus (W)
Energiatarve (kWJi)
EN 1 põhitariif (kr/kWh)
V põhitariif (kr/kWh)
Taastuvenergia tasu (kr/kWh)
Elektriaktsiis (kr/kWh)

Sülearvuti 
vooluadapter
14. aprill, 18.50
15. aprill, 22.00
27 h 10 min
9 h 26 min
30
32–45
0.3

0.51430
0.60120
0.12640
0.05000

Energia mõõtmise tulemused (tabel õpilase tööst – toim.) 
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2010

Margret Jürison
Eneli Leis
Tamme gümnaasium

Maetud madalsoomuld

Taustteave ehk mullatekketingimused
Koht: Tartumaa, Ülenurme vald, Uhti küla, Kaubi (Ülenurme polder)
x: 6464950,3 B: 58o17’45,31’’
y: 660029,5 L: 26o43’46,92’’
Reljeef: Ugandi lavamaa, moreenitasandik (kaeve asub nõos)
Aluspõhi: devoni ladestu, kesk-devoni ladestik
Veerežiim: suurim veekogu – Porijõgi. Kuivendust ei ole tehtud, kaevesse ei tulnud 

vett. Kevaditi on olnud üleujutusi, kui talvel on olnud palju lund või sadanud palju vih-
ma. Parasniiske (keskmised lõimised, pole märke liigniiskusest).

Taimestik, loomastik: loomadest on põhiliseks olnud lehmad. Taimestikus verev 
iminõges, orashein.

Inimtegevus: inimesed on sellel alal loomi karjatanud.

Uurimispunktide paiknemine aluskaardil

Mullastiku kaart – maetud madalsoomuld.
Värvikood 178.255.255 – gleistunud lammimuld. Levivad jõgede alamjooksu suure-

matel lammidel. Turvas on segatud mineraalsete kihtidega.

Kaeve kirjeldus  (joonis lk 118) 

1) Horisondi indeks ja nimetus: A – huumushorisont.
2) Tüsedus (lasuvussügavus): tüsehuumushorisont, 10–60 cm.
3) Horisondi väljakujunemine: selge.
4) Värvus: tumepruun, laiksus puudub.
5) Lõimis: kerge liivsavi.
6) Tihedusaste peenelise osa kohta: kobe.
7) Vihmausside käigud on olemas.
8) Kores puudub.

Mulla uurimine

Esimese mullaprofiili loodusteaduste koolis kaevasid õpilased labidatega Tähtvere 
metsa Endla Reintami juhendamisel oktoobris 2004. Aastal 2007 käis kool tutvu-

mas näidisprofiiliga Põlvamaal ja kodutööks sai siis igaühele emapoolse vanaema kodu-
kihelkonna mullastiku kirjeldamine.

2010. aasta sügisel olid õppejõud juba nii julged, et andsid õpilastele paari peale 
ülesande ise mullaprofiil kaevata, mulda uurida ja mullatüüp ära määrata. Näidisprofiile 
on sellest aastast alates kaevatud Puhja kandis.

Dotsent Endla Reintami kutsel on hakkajamad käinud ka ise Maaülikooli laboris mul-
laanalüüse tegemas. Kodutööde vihikud muutusid päevapealt raskemaks, kui õpila-
sed sinna oma liimmonoliidid kleepisid. Mullauuringud õnnestusid üle ootuste hästi. 
2011. aasta sügisel aga loobus osa õpilasi jätkamast just seepärast, et mullatöö tundus 
liiga raske. Kes aga labida ikkagi kätte võtsid, said hakkama, sest Endla Reintam on koos-
tanud üksikasjalikud juhendid ja õpilased saavad ligipääsu õppeinfosüsteemis talletuvate-
le kõrgkooli õppematerjalidele.

Kogumikku valitud, 2010. aastal valminud töödes kaevasid treffneristid Bruno Saar, 
Jenni Katri Pedor ja Andreas Raukas oma prooviaugu Konguta metsa, Tamme gümnaa-
siumi õpilased Margret Jürison ja Eneli Leis aga Ülenurme poldrisse.
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9) Juurestatuse iseloom: keskmiselt juuri 80 cm ulatuses.
10) Karbonaatsus: keemine on tugev.
11) pH universaalindikaatoriga 6,8.
12) Ülemises tumedas huumushorisondis huumuse sisaldus 4–6.
13) Ülemineku iseloom: mõõdukas, lainjas.

1) Horisondi indeks ja nimetus: B – sisseuhtehorisont.
2) Tüsedus (lasusügavus): 60–90 cm.
3) Horisondi väljakujunemine: ebaselge.
4) Värvus: punakaspruun, laiksus puudub.
5) Lõimis: keskmine liivsavi.
6) Tihedusaste peenelise osa kohta: tihe.

7) Vihmausside käigud on olemas.
8) Kores puudub.
9) Juurestatuse iseloom: keskmiselt 

juuri 80 cm ulatuses.
10) Karbonaatsus: keemine on 

tugev.
11) pH universaalindikaatoriga 6,8.
12) Ülemineku iseloom: mõõdu-

kas, lainjas.

1) Horisondi indeks ja nimetus: T 
– turbahorisont.

2) Tüsedus: 90… cm
3) Horisondi väljakujunemine: 

ebaselge.
4) Värvus: pruun, laiksus puudub. 

Juurestatus puudub.

Silindritega proovi võtmine

(kahest erinevast kihist, kaalutud 
köögikaaluga)

1. Lasuvustihedus (g cm-3)
1) Ülemises kihis = 0,74 g/cm3

Andmed:
kuiva mulla mass 76 g
silindri mass 100 g
silindri ruumala 324,90π – 

102,0186 cm3

2) Alumises kihis = 0,76 g/cm3

Andmed:
kuiva mulla mass 7 g
silindri mass 100 g
silindri ruumala 102,0186 cm3

78

102,0186
= 0,76 g/cm3

76

102,0186
= 0,74 g/cm3
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 2. Momendiniiskus (kaalu %)
1) Ülemises kihis
Andmed:
märja mulla mass 86 g
kuiva mulla mass 76 g

 

Mullaprofiili analüüs

Mullas leidus kaks erinevat kihti.
Esimene ehk ülemine kiht on tumepruuni (mustjashall) värvi, teine ehk alumine kiht 

on šokolaadi värvi (punakaspruun).
Selline muld esineb moreentasandike nõgudes ja madalamatel moreentasandikel ka 

nõrgalt lainjal moreentasandikel ning vähesel määral vooremaal, leostuval (Ko) ja leet-
jail (KI) muldadel.

Muldadel on iseloomulik tüse huumushorisont, kõrge huumusesisaldus, nad on hea 
ja püsiva struktuuriga ning harimiskindlad. Valdavalt kuulub V (III–VI) boniteediklassi. 
See on kõrgeima viljakusega agraarrühm.

Veerežiim on hästi reguleeritud. Horisondid on ebaselgelt välja kujunenud.
Nii ülemise kui ka alumise kihi pH on 6,8 – pH neil kahel kihil ei erine.
Lõimised on erinevad, ülemises kihis kergliivsavid ja alumises kihis keskmine liivsa-

vi, seega alumine kiht on savisem kui ülemine.
Mullaniiskus: ülemine kiht 13,16%, alumine kiht 18,8%. Sellest saab järeldada, et niis-

kusprotsent on mullas väike.
Tihedus: ülemine kiht 0,74 g/cm3, alumine kiht 0,76 g/cm3. Sellest saab järeldada, et 

alumise kihi lõimis on savisem kui ülemine ning seetõttu ka tihedam.
Muld on karbonaatne: keskmise kuni kõrge huumusesisaldusega muld (kihisemine 

algas haritaval maal maapinnalt). Metsakõdu puudub või on 1–2 cm tüse.
Sobib põllumaaks. Loomade karjatamine soodustab huumuse teket.

Hinnang mullale

Muld on viljakas ja sobib enamiku põllukultuuride kasvatamiseks. Tänu kariloomade 
karjatamisele on huumust mullas palju. Piirava tegurina võib arvesse tulla ainult peen- 
ja väikekivisuse suurema astme esinemine. Ei vaja lupjamist. Iseloomulikud on suured ja 
hea kujuga väljad.

Reostustaluvus oleneb suuresti rähkse moreeni sügavusest ja korelisuse astmest.
See on kõige suurema levikuga muld, moodustades 15% Eesti haritavate maade 

mullast.

Leetjas muld
Taustinfo ehk mullatekke tingimused

Koht. Tartumaa, Konguta vald, Majala kü-
la, Andrease

Reljeef. Kaeve kõrgus merepinnast on 
70 meetrit. Viljandi-Tartu joonest lõuna pool 
laiuv punakaspruun moreen asub ka meie kae-
vekohas, täpsemalt nõos. Punakaspruunis moreenis 
domineerisid kohaliku aluspõhja devoni karbonaatkivimid, lisaks mandrijääga kaasa too-
dud karbonaatkivimid ja raudkivi materjal. Moreeni värvus kaeves oli punakaspruun.

Veerežiim. Suurim lähedal olev veekogu on Kentsi paisjärv, mis on 1,5 kilomeetri 
kaugusel kaevest. Samuti asus umbes 60 meetri kaugusel kaevest väike tiik. Kuigi kaeves-
se vett ei tulnud, on tegemist ajutiselt liigniiske mullaga. Kuivendust pole kaevepiirkon-
nas läbi viidud.

Taimestik. Rohurinne: harilik paiseleht, ohakas, võilill, harilik raudrohi, hiirehernes, 
valge ristikhein; puhmarinne: paju; puurinne: arukask, mõned üksikud harilikud kuused.

Loomastik. Kitsed, jänesed, sead, põdrad, rebased.
Inimtegevus. Viimase poole aasta jooksul on läheduses tehtud kaevetöid ja seoses 

sellega on mullast üle sõitnud rasked masinad. Sealset noort kaasikut on harvendatud 
viimase aasta jooksul.

Kaeve kirjeldamine
Kõduhorisondi tähiseks on O ja selle tüsedus meie kaeves oli 6 cm. Välja on kujunenud 
horisont selgelt ja on alumistest horisontidest selgesti piiritletud. See on tihedalt täis roht-
taimede juuri ja märgata on ka arvukaid vihmausside käike. Üldjoontes on horisont kobe 
ja sisaldab üksikuid kive läbimõõduga 10 mm või väiksemaid.

A-horisondiks on huumushorisont tüsedusega 24 cm. Horisont on välja kujunenud 
selgelt. Värvuselt on horisont kollakasmust ja ühtlase läikega, horisondi piir kulgeb hori-

2) Alumises kihis
Andmed:
märja mulla mass 88 g
kuiva mulla mass 78 g

 

2010

Jenni Katri Pedor
Andreas Raukas
Bruno Saar 
Hugo Treffneri  
gümnaasium

86–76

76
 · 100 = 13,16%

88–78

78
·100 = 12,8%
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sontaalselt. Täpsemalt on tegemist keskmise liivsaviga, milles füüsikalise savi sisaldus on 
30–40% (osakesed on läbimõõduga 0,25–0,001 mm), horisont on veidi tihenenud. Mulla-
tükist voolitud nöör praguneb rõngaks keeramisel. Mullatekkel etendab mullafauna täht-
sat rolli (näiteks tõugud, vihmaussid, sipelgad jne). Nad segavad muldi, uuristavad sinna 
käike, parandades mulla õhutatavust ja sellega ühtlasi orgaanilise aine lagundamist. Oluli-
simad on vihmaussid, kelle käike on näha ka konkreetses horisondis ning kes võivad neut-
raalses ja õhurikkas mullas aasta jooksul läbi töötada enamiku sinna lagunevast orgaanili-
sest ainest. Kruusa esineb horisondis vaid üksikute (läbimõõdult 10 mm ja alla selle) kivi-
dena. Taimejuurtest oli näha peeni juuri, kuid üsna vähe; mõned peened juured ulatuvad 
kuni poole meetri sügavuseni. Kuna HCl-iga kokkupuutel kihisemist ei järgnenud, võib 
järeldada, et horisondis karbonaadid puuduvad. Huumuse sisaldus on silma järgi ligikau-
du 5%. Horisondi pH on 7,2, seega võib horisondi lugeda neutraalseks. Järgmisele hori-

sondile toimub üleminek mõõ-
dukalt; üleminekuala tüsedus 
on umbes 10 cm, väikeste kee-
lekestena ulatub horisont ka 
järgmistesse kihtidesse.

Väljauhtehorisondi indek-
siks on E. Tüsedus on ligikau-
du 20 cm; horisont on välja 
kujunenud pisut ebaühtla-
selt, sest üleminek on aegla-
ne ja sopistunud. Värvuselt 
on horisont punakaskolla-
ne. Tegu on raske liivsaviga – 
voolitud nöör pragunes rõn-
gasse keeramisel õige vähe, 
füüsikalise savi sisaldus on 
40–50% ning see on kesk-
miselt tihenenud. Vihma-
usside käike esines vaid äär-
miselt üksikult ning samuti 
puuduvad suuremad kivid 
ja kruus. Juuri esineb hori-
sondis vaid üksikult. HCl-
iga ei toimu nähtavat reakt-

siooni: keemist ei esine, kuid pH on kergelt aluseline, selle väärtuseks mõõtsime 8.
Sisseuhtehorisondi indeks on B, selle tüseduseks mõõtsime 20 cm, kuid horisont 

on välja kujunenud ebaselgelt: üleminek toimub mõõdukalt, kuid horisont on tugevas-
ti sopistunud. Selles, värvuselt punakaspruunis horisondis puuduvad vihmaussikäigud 
ja samuti pole palju jälgi taimejuurtest, eristub vaid mõni üksik. Voolitud nöör ei mu-
rene üldse, seega on tegemist raske liivsaviga, kus füüsikalise savi sisaldus on keskmi-
selt 45–60%, ning voolimisel määrduvad käed tugevasti. Horisondis esineb mõõdukalt 
kruusa ja kive läbimõõduga umbes 10 mm. Kihisemist on märgata kihi alumises osas; 
pH väärtus tuli mõõtmisel ligikaudu 8,5–9, seega muutub horisont sügavamale minnes 
aluselisemaks. Kihisemine on nõrk, kuid märgatav, seega sisaldab kiht karbonaate ligi-
kaudu 1–5%.

Lähtekivimi indeks on C, see on tüsedusega 15 cm. Horisont pole väga selgesti välja 
kujunenud: kuigi selle värvus on pruunikaspunane, ei erine see kuigivõrd sisseuhteho-
risondi värvusest. Lõimis on tihe, voolitud nöör painutamisel ei purune, samuti määrib 
pinnas tugevalt käsi, seega on füüsikalise savi sisaldus 50–60%. Vihmaussikäike ei esine. 
Horisondis esineb mõõdukalt rähkseid karbonaatseid peenkive suurusjärgus 1–10 cm. 
Taimejuuri pole näha. Kihisemine on selge, kuid võrdlemisi kiiresti kaduv, seega on ligi-
kaudne karbonaatide sisaldus 5–10%, esines ka tugevat kihisemist, kuid vaid lokaalselt, 
millest võib järeldada, et tegu on just karbonaatsete peenkividega. pH tasemeks mõõtsi-
me ligikaudu 9, seega on tegu leeliselise horisondiga.

Kokkuvõtteks: tegu on leetja mullaga, šifriga Kl, lähtekivimiks on karbonaatne pu-
nakaspruun rähkmoreen ning keemist võib märgata juba 75 cm sügavuselt. Alumistes 
horisontides esineb ka sinakaid-halle laike, mis viitab mulla rauasisaldusele (raud oksü-
datsiooniastmes +2) ja vähesele gleistumisele, mis on tingitud ülaveest. Vähem esineb ka 
rauda oksüdatsiooniastmes +3 (üksikud kollakad laigud).

Silindritega proovi võtmine

Silinder 516 – huumushorisont
märg muld + silinder – 268,4 g
kuiv muld + silinder – 241,4 g
silinder – 102,6 g

Silindri ruumala = 102,02 cm3

Vee läbilaskvus – keskmiselt 14,72 cm/d (ööpäevas)
KI – leetjas muld, Tartumaa, 
Konguta vald, Majala küla, 
Andrease.

(268,4–102,6)–(241,4–102,6)

241,4–102,6
·100  =  19,45%Momendiniiskus =

241,4–102,6

102,6
=  1,36 g/cm3Lasuvustihedus =
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Silinder 328 – sisseuhtehorisont
märg muld + silinder – 267,9 g
kuiv muld + silinder – 243,9 g
silinder – 99,2 g

Vee läbilaskvus – 15,51 cm/d (ööpäevas)

Silinder 663 – väljauhtehorisont
märg muld + silinder – 269,5 g
kuiv muld + silinder – 245 g
silinder – 99,2 g
Silindri ruumala = 102,2 cm3

Vee läbilaskvus – keskmiselt 44,76 cm/d (ööpäevas)

Mullaprofiil

Mullas on viis kihti, mis tähendab, et mulla teket on mõjutanud erinevad tegurid läbi aja, 
näiteks mandrijää kulutav ja kuhjav tegevus. Läbi horisontide muutub pinnas ülevalt al-
la aluselisemaks, mullaosakesed muutuvad suuremaks ning niiskusesisaldus kasvab alt 
üles, tihedus kasvab ülevalt alla, kuid üleminekukohtades on mullatihedus väiksem. Vee 
läbilaskvus on väljauhtehorisondis kolm korda suurem kui A- ja B-horisondis: toitained 
kantakse lahustunud kujul sisseuhtehorisonti.

Hinnang mullale

Mullal kasvab tavaliselt salu- ja kasemets (kuusk, mänd, kask), samuti on see sobilik pä-
risarurohumaadele ja palurohumaadele, sest veerežiim on soodne, kuid võib esineda ka 
ülavett sisseuhtehorisondi tihenemise tõttu. Muld sobib paljudele kultuuridele, näiteks 
oder, rukis, kartul, hernes. Moreense pinnase tõttu on aga sealses piirkonnas põllumaana 
kasutatavatel aladel intensiivne mullaerosioon.
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Idee ja vahendid talvisteks linnuvaatlusteks lambarasvapudeli juures pärinevad Põlva-
maalt Krimmi lambakasvatustalust. Mahetalu perenaine Liidia Kängsepp valmistab ni-

melt lambarasvast ja kaerahelvestest linnutoidupudeleid. 2010. ja 2011. aasta karmidel 
talvedel varustasime nendega kõik õpilased ja palusime ühe tunni jooksul vaatlusi teha.

Tamme gümnaasiumi õpilane Margret Jürison viis pudeli vaatluste tegemiseks oma 
vanaema tallu Võnnu kandis. Vanaema märkas teiste tiivuliste huviliste hulgas rohe-
rähni, kelle lapselaps ka vihikusse üles joonistas. Tegu võib olla üpris haruldase vaat-
lusega, sest roherähn ehk meltsas on meil harv haudelind. Vastav info edastati Eesti 
Ornitoloogiaühingusse.

Talvised
linnuvaatlused

(267,9–99,2)–(243,9–99,2)

243,9–99,2
·100  =  16,59%Momendiniiskus =

243,9–99,2

102,02
=  1,42 g/cm3Lasuvustihedus =

(269,5–99,2)–(245–99,2)

245–99,2
·100  =  16,80%Momendiniiskus =

245–99,2

102,02
=  1,43 g/cm3Lasuvustihedus =
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Tõraveres
Kui ma rasvapudeliga koju jõudsin, ootas mu vanaisa juba 
akna all. Tema peamine ajaveetmisviis talvel on linde vaa-
data. Seega panin tema nõudmisel pudeli kohe linnuma-
ja kõrvale. Tegin ise ühe tunnise vaatluse, kuid minu pet-
tumuseks pakkus pudeli sisu huvi vaid hakkidele. Väikse-
mad linnud, keda sellel tunnil nägin, olid huvitatud ainult 
pudeli juures olnud pähklitest ja seemnetest. Sellel ajal, mil 
ma pudelit jälgisin, külastas seemneid vaid sinitihane ning 
kaks rohevinti (isane ja emane). Vanaisa ütles, et suurem ja rohekaskollane on isaslind ning 
hallikaskollane emaslind. Minu pettumuseks ise ma rohkem linde ei näinud.

Järgmisel päeval koolist koju jõudes avastasin, et vanaisa teeb ise minu jaoks märk-
meid, sest ta viibib nagunii iga päev ainult oma toas akna lähedal. Seega lisan tema näh-
tud liigid (mitme vaatluse tulemus). Vanaisa on näinud ka varblasi, emas- ja isasleevikest, 
kellel on värvuse järgi võimalik vahet teha, rasvatihaseid, lisaks üks liik, keda meil ei õn-
nestunud määrata.

Vanaisa vaatlusandmed

2010

Mare Eller 
Nõo reaal- 
gümnaasium

13.03.2010
10.15–11.15
11.30–12.30
13.30–14.30

14.03.2010
8.00–9.00
9.00–9.30
9.30–11.00
11.15–12.00
Lund hakkas sadama
14.30–15.00

Tihane
2
5
11

19
-
-
2

36

Varblane
-
1
7

2
-
-
-

1

Rohevint
7
1
10

8
1
-
-

39

Leevike
5
-
-

4
-
-
-

-
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2011

Margret Jürison 
Tamme  
gümnaasium

Ropkas ja Võnnus

Otsustasin vaadelda linde maal vana-
ema juures, sest tema maja asub metsa 
kõrval. Rasvapudeli juures käis palju eri 
liiki tihaseid ja ka muid 
linde. Sain ka mõned 
tihased pildile.

1. Hakk – 15. aprill, 
kell 9.40

Koht: linnakodus 
(Tartu Ropka linnaosa)

2. Sinitihane – 17. 
aprill 2011, kell 9.55 ja 
13.17

Koht: maakodus 
(Võnnu vald, Kõnnu 
küla)

3. Rasvatihane – 17. aprill 2011, kell 9.56
Koht: maakodus (Võnnu vald, Kõnnu küla)

4. Salutihane ehk sootihane – 17. aprill 2011, kell 
9.55 ja 13.55

Koht: maakodus (Võnnu vald, Kõnnu küla)

Teisi külastajaid: lindude toiduplatsi juures olen 
näinud ka metsvinti, puukoristajat, tutt-tihast, leevi-
kest. Vanaemal on õnnestunud näha ka roherähni.

Õhtu tänaval
Vaatlusaeg ja -koht: 31. märts,  
kell 8.30–9.30 Tartus Õhtu tänaval.

Riputasin oma toidupudeli välja 
juba mitu nädalat tagasi, kuid vär-
vulised on selle vastu huvi tund-
ma hakanud alles viimase nädala 
jooksul. Võib-olla oli kõrvalaeda-
des piisavalt toitumiskohti või võt-
tis neil harjumine iseäranis kaua ae-
ga. Igal juhul hakati aktiivselt söö-
mas käima alles siis, kui külmad 
olid möödas ja lumi juba paiguti 
täiesti ära sulanud.

Pudel ripub umbes 2,5 m kõr-
gusel suhteliselt peene oksa küljes, olles 
seega hakkidele üsna kättesaamatu.

Vaatluseks valisin hommikuse aja, 
sest siis on värvuliste aktiivsus kõige suurem. Vaat-
lusajal oli ilm sombune, temperatuur umbes viis kraa-
di ja sadas kerget vihma. Halbade ilmaolude tõttu oli 
linde ka tavapärasest vähem.

Kokku täheldasin vaatlusperioodi kestel ühek-
sat korda, kui mõni lind sööma tuli. Neist kuus olid 
rasvatihased ja kolm sinitihased. Korraga oli toitu-
mispuul ja ümberkaudsetel puudel kolm rasvatihast  
ja kaks sinitihast – seega oli tihaseid vähemalt viis, 
tõenäoliselt rohkem. Kolme nädalaga söödi tühjaks 
1/3 pudelist.

Kehvade valgusolude tõttu valisin siia pildid, mis 
tegin 30. märtsi pärastlõunal, kui päike paistis.

2010

Uku Volke 
Kivilinna  
gümnaasium

Rasvatihane  
ja sinitihane.
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Kablakülas
Lindude vaatlusega tegin algust 
3. aprillil kell 17.28. Asukohaks 
oli Põltsamaa vald, Kablaküla, 
Rätsepa talu õu, sirelipõõsas.

Kui rasvapudeli üles riputa-
sin, oli seal umbes viie minutiga 
kohal suur-kirjurähn ning üsna 
pea saabus 
ka pisike 
rasvatihane. 
Minu vaat-
lusajal seal 
rohkem lin-
de ei käinud, 
kuid minu 
vanaisa sõnul 
käisid sööda 
juures hiljem 
ka varblase-
poisikesed.

2011

Andreas Raukas 
Hugo Treffneri  
gümnaasium

Suur- 
kirjurähn,  
varblane ja  
rasvatihane.
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Kohtumine 
metsloomaga

Maaülikoolis kuulub õppekavva jahindus ja tudengitel on võimalus osaleda Järv-
selja metsades põdrajahil. Loodusteaduste koolis pole püssidega jahti peetud, 

küll on aga õppejõud Tiit Randveeri juhendamisel metsloomi vaatlemiseks varitse-
tud. Alam-Pedja looduskaitsealal ongi mitmel korral nähtud metssigu. Paaril kevadel, 
musträstaste ja punarindade saabumise ajal on jahimehed Jaak Volmer ja Ilmar Rootsi 
koos õpilastega metsast jälgi otsinud ja neid selgitanud.

Ühel 2011. aasta septembriõhtul viis Ilmar Rootsi õpilased Karisto soo serva ja 
kõik said siis kuulda, kuidas kõlab huntide kutsumine petrooleumilambi klaasi abil.

Koduse tööna tuli õpilastel kirjeldada kohtumist metsloomaga (hunt, karu, põder). 
Kes polnud ise neid metsakuningaid kohanud, leidis jutuallika oma perekonnast või 
tuttavate seast.
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Kohtumine 
hundiga

Et mul endal pole olnud juhuseid 
kohtuda hundiga, siis uurisin, et 
äkki on kellelgi minu perest ol-
nud sellega kogemusi. Kui küsi-
sin oma vanaema käest, siis te-
mal oli jutte lausa mitu.

Kui vanaema oli väike, elas ta 
koos oma suure perega Tabolki-
na külas, mis on praeguseks Ve-
nemaa aladel. Sellenimelist küla 
pole ma enam kahjuks kusagilt 
leidnud. See asus umbes kaks 
kilomeetrit Pankjavitsast. Aasta 
võis olla umbes 1940, kui vana-
ema ise oli 8-aastane. Küla ää-
res, kus naabermajad olid kohe 
kõrval, viidi koer keset ööd keti 
otsast ära. Alles jäi vaid rebitud 
rihm. See ei olnud sugugi kaugel majast, kus vanaema elas. Põldu oli umbes 50–60 meet-
rit, enne kui mets vastu tuli.

Kuid selliseid juhtumeid oli seal veel üsnagi mitu ning need juhtusid alati just öösiti. 
Eriti eelistati küla ääri ja üksikuid maju.

Ka teine juhtum leidis aset Tabolkina külas. See võis olla umbes 1946. aastal, pea-
le sõda ning ajal, mil liikus palju hunte. Vanaema õde oli parasjagu kodu lähedal karjas 
ning valvas lambaid. Ümbruses olid metsad, mäekünkad ning väga lähedal, vaevalt ka-
hekümne meetri kaugusel asetses jõhvikaraba. Lambad olid karjana täiesti vabalt, ilma 
mingisuguste aedadeta. Päike paistis, ilm oli selge ja ilus. Ühel hetkel hakkas vanaema 

õde appi karjuma. Vanaema ja vend Leo, kes seal lähedal olid, arvasid, et pull on lahti 
pääsenud ja äkki läks kallale. Selle peale hakkasid nad õe suunas jooksma, kuid vana-
emal läksid jalad nõrgaks ning ta potsatas sinnasamasse kohta maha, kus ta oli. Tema 
ei jõudnud edasi joosta. Leo aga jooksis edasi ja kui ta kohale jõudis, seletas õde talle, et 
hunt viis lamba võsasse. Leo pani võsa poole plagama ja leidiski lamba. Kaela oli kõvas-
ti kakutud ning lammas oli verine, aga siiski elus. Sel ajal, kui õde lammaste juures appi 
karjuma hakkas, tuli kõige lähemas majas mees uksele. Teivas oli tal seljas, kuid appi ta 
ei tulnud. Arvatavasti oligi ta karjumise peale välja tulnud, kuid kuna tükk maad oli tul-
la ja midagi tõsist ei paistnud tema jaoks lahti olevat, ei hakanud ta appi tulema. Pärast 
seda sündmust ei julgenud õde enam üksinda karjas käia ja sellepärast valvas vend Leo 
karja ise, käes malakas, kui peaks selline olukord veel kord tekkima.

Kolmaski juhtum oli Tabolkina külas ning samuti aastal 1946. Seekord oli vanaema 
ise ristikupõllul karja valvamas, mis asus kodust umbes 70–80 meetrit eemal mäekal-
dal. Ümberringi asusid soo, põllud ning metsad. Ilm oli samuti päikseline, pilvitu ning 
selge. Aeg oli pealelõunane, umbes kella kolme paiku. Vanaema vaatas, et nurme pealt 
tuli tema poole koer. Muudkui kõndis põldu mööda, vaatas vanaema ja kiikas lambaid. 
Ta jõudis lammastele kusagil 3–4 meetri kaugusele, aga külge neile ei läinud. Vanaema 
hakkas kõvasti käsi plaksutama, et koer ära läheks. Loom läkski üle kraavi minema ja 
tagasi ei tulnud. Vanaema läks koju ja rääkis, et koer oli lammaste juures käinud ning 
siis arvasid kõik teised kodus, et tegemist oli siiski susiga. Kui õhtul mindi lambaid vaa-
tama ja koju ajama, olid kõik lambad õnneks terved ja alles.

Neljas lugu leidis aset 1949. aastal, kui vanaema koos ema ja õega kohe põllu ääres 
asuvas Pankjavitsa soos jõhvikaid korjasid. Vend oli lähedal kaerapõllul vilja kokku kor-
jamas. Õhtupoolik oli ilus ja päike paistis, kui järsku nägid nad soos ühte ülimalt suurt 
vana hunti, kes vaevu kõndis. Vanaema ütles, et tema pole elu sees suuremat hunti näi-
nud kui see. Hunt vaatas marjulisi ja lonkis üle põllu, samal ajal kui vend valmistus soo 
poole tulema, endal hang kaitseks kätte võetud. Selle ajaga, kui vend sooni jõudis, oli 
hunt juba teadmata suunas kadunud ja rohkem nad teda ei näinud.

Viimaseks looks on üks väga värske juhtum – aset leidnud 2011. aasta oktoobris 
Meremäel Hindina külas. Vanaema õe naabril, kellel on lambad vabapidamisel ja öö-
siti õues, viidi öisel ajal ära lammas. Algul kahtlustati varast, kuid mõne aja pärast leiti, 
et kõrval asuval põlluäärel, kus oli naabrite aiamaa, oli sisse tallatud rada, mis viis um-
bes 30–40 meetrit kaugemal asetseva võsani. Võsa äärest leiti villatutte ja verd. Nüüd 
oli selge, et see oli võsavillemi töö. Hunti ennast ei näinudki keegi ning imestati selle 
üle, et nii ammu pole olnud selliseid juhtumeid, kui hundid viivad lamba ära.

2011

Sigrid-Susanna  
Malinen 
Miina Härma  
gümnaasium
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veebruar   Looduse uurimisest satelliitide abiga, loeng Maaülikoolis 
  (Urmas Peterson).
märts   Metsloomade jäljed, õppekäik Palupõhja (Tiit Randveer).
aprill   Ökoloogilised reoveepuhastid, õppekäik Kambjasse (Katrin Heinsoo).
mai    Mahetootmine ja mahepõllud Tartu lähistel (Anne Luik).

2006/2007
september   Looduse õpperajad, käik Alam-Pedja looduskaitseala Selli matkarajale  

  (Juhani Püttsepp).
oktoober   Metsa hooldamisest, õppekäik Järvselja metsadesse (Olevi Kull).
november   Astronoomilised vaatlused, õppekäik Tõraverre
  (Jaak Jaaniste).
detsember   Sissejuhatus loomaanatoomiasse, loeng Zoomeedikumis: hundi ja  

  koera võrdlus (Eha Järv, Maarja Uri).
veebruar   Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve  

  limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste).
märts   Milleks on vajalik jahipidamine: õppekäik Palupõhja külla  

  (Jaak Volmer, Tartu jahindusklubi).
aprill   Võimalused uurida putukate füsioloogiat, praktikum Maaülikoolis   

  (Katrin Jõgar).
mai    Sissejuhatus sordiaretusse, õppekäik Polli aedadesse (Ave Kikas).

2007/2008
september   Milleks meile loodusturism: õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala  

  Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).
oktoober   Mullaprofiili kaevamine, õppekäik Tartu-lähedasse metsa  

  (Endla Reintam).
november   Meteoorivaatlus, õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe, Tartu Ülikool).
detsember   Sissejuhatus loomaanatoomiasse, õppekäik Zoomeedikumi (Eha Järv).
veebruar   Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik limnoloogia- 

  keskusse (Reet Laugaste).
märts   Looduse uurimisest satelliitide abiga, loeng Maaülikoolis  

  (Urmas Peterson).
aprill   Milleks on vajalik jahipidamine: õppekäik Palupõhja külla  

  (Jaak Volmer, Tartu jahindusklubi).
mai    Kuidas korraldub metskond: õppekäik Erastvere metskonda  

  (Priit Kask, Erastvere metskond).

2008/2009
september  Millest võiks meile kõnelda üks looduse õpperada: käik Alam-Pedja   

  looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).
november  Mis juhtub putukatega sügisel ja kuidas seda mõõta: õppekäik Maa-  

Maaülikooli loodusteaduste kooli  
õppekäikude kronoloogia

2004 kevad
mai    Entomoloogiaretked Kärkna metsa (juhendajad Jaan Viidalepp  

  ning Märt Kruus).
mai   Õppekäik Võrtsjärve limnoloogiakeskusse (Ain Järvalt, Tiina Nõges).
juuni   Õppekäik Haaslava kalakasvatusse (Tiit Paaver).

2004/2005
september  Õppekäik marjakasvatustallu Kambjas (Kadri Karp).
oktoober   Mullaprofiili kaevamine Tähtvere metsas (Endla Reintam).
november  Maaülikooli loomakliinikud ja anatoomiamuuseum (Kalmer  

 Kalmus, Ants Kavak, Eha Järv).
detsember   Ekskursioon Laeva ja Vorbuse külmlautadesse (Jaan Miljan,  

 Imbi Veermäe).
veebruar   Mis on toiduteadus? Loeng Maaülikoolis (Mati Roasto).
märts   Embrüotehnoloogia praktikum (Ülle Jaakma).
aprill   Metsateaduslik õppekäik Järvseljale (Veiko Uri).
mai   Õppekäik Padakõrve laanekuklaste kaitsealale  

 (Ants-Johannes Martin).

2005/2006
september   Uurimislaevaga Võrtsjärvel, järvemuuseumi külastus  

  (Ain Järvalt).
oktoober  Jõgedeäärsed kooslused, õppekäik Pedja jõe luhtadele  

  (Valdo Kuusemets, Kadri Meier).
november  Baeri maja ja baltisaksa looduseuurijad (Erki Tammiksaar).
detsember   Maaülikooli veterinaariaõpe ja anatoomiamuuseum (Alar Karis,  

  Eha Järv).
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  ülikooli eksperimentaalentomoloogia laborisse (Külli Hiiesaar).
november  Tähistaeva ja meteooride vaatlemine, õppekäik Tõraverre  

  (Tõnis Eenmäe, Tartu Ülikool).
detsember  Milliseid ideid võiks 21. sajandi inimene üles korjata loomaanatoomia  

  muuseumist: õppekäik Maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomia- 
  muuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).

veebruar  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve jääle,  
  limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste).

märts  Maastikuarhitektuur: kas ka tegelikult olemas või olemas ainult  
  kujutelmades? Loeng Maaülikoolis (Anna-Liisa Unt).

aprill  Miks on tähtis aretada ja koduaias kasvatada Eesti puuvilja- ja marja-  
  sorte: viljapuude lõikamisest; õppekäik Polli aiandusuuringute  
  keskusse (Ave Kikas).

mai   Kuidas vaadelda rändavaid linde: õppekäik Aardla poldrile  
  (Leho Luigujõe).

2009/2010
september  Millest võiks meile kõnelda üks looduse õpperada: õppekäik Alam-  

  Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).
oktoober  Jõe kirjeldamine, õppekäik Elva jõe ülemjooksule (Rein Järvekülg).
november  Hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel 
  (Andres Aland), õppekäik Maaülikooli Zoomeedikumi, 
  anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).
detsember  Tähistaeva ja geminiidide meteoorivoolu vaatlemine, õppekäik  

  Tõraverre (Tõnis Eenmäe, Tartu Ülikool).
veebruar  Kuidas tegelikult energiat säästa, loeng Maaülikoolis (Mart Hovi).
märts  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve  

  jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste).
märts  Märgid ja jäljed kevadises metsas, õppekäik Laeva metsadesse  

  (Ilmar Rootsi, Eesti Jahimeeste Selts).
aprill  Viljapuude istutamine ja lõikamine, õppekäik Maaülikooli Rõhu  

  viljapuuaeda (Madli Jalakas).

2010–2011
september Õppekäik Matsimäe-Simisalu matkarajale (Ingmar Muusikus,  

  Juhani Püttsepp).
september  Mullaprofiili kaevamine, õppekäik Puhja lähistele (Endla Reintam).
oktoober  Maastikuarhitektuuri loeng Tallinna Inglise kolledžis ja järgnev  

  praktikum Tallinna tänavatel (Anna-Liisa Unt).
oktoober  Õhtune õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale  

  (Juhani Püttsepp).
november  Spermide liikuvuse mõõtmine, kunstliku viljastamise praktiline õppus,   

  õppekäik Zoomeedikumi (Ants Kavak, Pille Pärn, Ülle Jaakma); pilgu-  
  heidud loomakliinikutesse ning anatoomiamuuseumi (Eha Järv).

november  Hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel,  
  õppekäik Zoomeedikumi (Eha Järv).

detsember  Kooliõpilaste võimalustest astronoomias, loeng Tallinna Reaalkoolis   
  (Jaak Jaaniste).

detsember  Vanade eestlaste tähistaevas. Mida kujutab endast valgusreostus:  
  õppekäik Tõraverre, Tartu observatooriumisse (Mare Rusalepp,  
  Tõnis Eenmäe, Tartu observatoorium).

jaanuar  Müra ja selle mõõtmine, loeng Maaülikoolis (Matis Luik,  
  Piret Kliimak).

veebruar  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve  
  jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste,  
  Kristel Panksep).

märts  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel Võrtsjärvel, limnoloogia- 
  keskuse ja järvemuuseumi külastamine (Reet Laugaste, Kristel  
  Panksepp, Lea Tuvikene, Arvo Tuvikene).

märts  Märgid ja jäljed kevadises metsas, õppekäik Laeva metsadesse  
  (Ilmar Rootsi, Eesti Jahimeeste Selts).

aprill  Keskkonnasõbralik toit ja keskkond, loeng Viimsi gümnaasiumis  
  (Sirli Pehme).

aprill  Praktiline töö: viljapuude lõikamine, õppekäik Rõhu viljapuuaeda   
  (Liivi Ennok).

mai   Kodumaised viljapuusordid ja väiketootmine, õppekäik Maaülikooli   
  Polli aiandusuuringute keskusse (Neeme Univer, Toivo Univer,  
  Liidia Klaas).

2011/2012
september Eesti huntide elust, nende käitumisest ja kaitsmisest, õppekäik  

  Alam-Pedja looduskaitsealale (Ilmar Rootsi, Eesti Jahimeeste Selts,  
  Juhani Püttsepp).

oktoober  Mullaprofiili kaevamine, praktikum Puhja lähistel (Endla Reintam).
november  Hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel,  

  õppekäik Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse  
  (Eha Järv).

detsember  Valgusreostusest ja selle mõõtmisest, õppekäik Tõraverre  
  (Tõnis Eenmäe, Tartu Ülikool).

jaanuar  Müra ja selle mõõtmine, loeng Tehnikamajas (Märt Reinvee).
veebruar  Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, järvemuuseumi külastus   

  (Reet Laugaste, Meelis Kask).
märts  Looduse õpperajad, õppekäik Alam-Pedja looduskaitsealale  

  (Juhani Püttsepp).
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pes füsioteraapiat.
Katrin Tähepõld (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Eesti Maaülikoolis 

loomaarstiteadust.
Grete Uibo (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Eesti Maaülikoolis 

loomaarstiteadust.
Linda-Liisa Veromann (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikooli magistri-

õppes bioloogiat.

Lõpetasid kooli 2008. aastal
Indrek Alberg (Kivilinna gümnaasium) töötab Itaalias, restoranis Forte dei Marmis.
Tavo Ani (Tamme gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis geoloogiat.
Kristine Asukül (Tamme gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis psühholoogiat.
Kertu Brutus (Hugo Treffneri gümnaasium) lõpetas Tartu Ülikooli bioloogia eriala 

bakalaureuseõppe. Õpib Eesti Maaülikoolis loomaarstiteadust.
Maarja Gross (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis rootsi keelt ja 

majandusteadust.
Helena Heidemann (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd ja 

psühholoogiat.
Kadi Kruus (Nõo reaalgümnaasium) õpib Eesti Maaülikoolis toiduainete 

tehnoloogiat.
Tuule Mall Kull (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis füüsikat, töötab 

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklaboris.
Reelika Lodjak (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tartu Ülikooli Viljandi kultuuri- 

akadeemias, erialaks huvijuht-loovtegevuse õpetaja.
Viljar London (Kivilinna gümnaasium) õpib Tartu kutsehariduskeskuses 

elektrikuks.
Hans Metsoja (Miina Härma gümnaasium) töötab insenerina Elioni infoturbetiimis.
Anette Nurm (Tartu kommertsgümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis füsioteraapiat.
Kirke Pilvik (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes botaanikat.
Kristi Tiimann (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis füsioteraapiat.
Saara Nette Tõugjas (Tartu kommertsgümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis soome- 

ugri keeleteadust.
Ebe Merit Vellemaa (Tartu kommertsgümnaasium) õpib Tartu Ülikooli 

arstiteaduskonnas.

Lõpetasid kooli 2009. aastal
Allan Avi (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.
Kristo Ilves (Elva gümnaasium) teeb ehitustööd Eestis.
Eva Karu (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tallinna Tehnikaülikoolis 

keskkonnatehnikat.

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli 
vilistlased ja õpilased (seisuga märts 2012)
Sulgudesse on märgitud kool, kus õppides Maaülikooli loodusteaduste kooli tuldi.

Lõpetasid kooli 2007. aastal
Evelyn Fridolin (Kivilinna gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis kirjandust.
Kaidi Helleng (Tamme gümnaasium) õpib Tallinna tehnikakõrgkoolis rõivaste teh-

nilist disaini.
Maret Kruus (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust.
Merlin Kudi (Tamme gümnaasium) lõpetas Tartu tervishoiukõrgkooli, töötab Tal-

linnas apteekrina.
Tiia Linda Kull (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.
Kaija Kõiv (Tamme gümnaasium) õpib Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiat.
Liisa Kübarsepp (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes 

taimefüsioloogiat.
Eva Lõhmus (Tamme gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis proviisoriks.
Mare Oja (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes 

keemiat.
Ly Pärnaste (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikooli magistriõppes 

geenitehnoloogiat.
Anna Liisa Sikk (Kivilinna gümnaasium) õpib Kunstiakadeemias muinsuskaitse ja 

restaureerimise erialal.
Maarja Tagel (Miina Härma gümnaasium) õpib Eesti Maaülikoolis 

loomaarstiteadust.
Mari Tagel (Kivilinna gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat.
Hedvig Tamman (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tartu Ülikooli magistriõppes 

geenitehnoloogiat.
Kerli Tammeveski (Tartu kommertsgümnaasium) õpib Tartu Ülikooli magistriõp-



140 141

Klaarika Kikas (Mart Reiniku gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat 
ja majandust.

Jaan Kraav (Nõo reaalgümnaasium) õpib Eesti Maaülikoolis metsamajandust.
Juta Kraav (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.
Kirsi Kriit (Tartu kommertsgümnaasium) töötab Tartu lasteaias Väike Pauliine õpe-

tajana ja õpib Tartu Ülikooli avatud ülikoolis klassiõpetajaks.
Maarja-Liisa Laanetu (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis ajalugu.
Marie Lilleleht (Miina Härma gümnaasium) käis Norras tööl, plaanib edasi õppida.
Lennart Maala (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis geoloogiat.
Elli Maria Mäesalu (Tamme gümnaasium) õpib Tartu tervishoiukõrgkoolis 

ämmaemandaks.
Kadri Oras (Nõo reaalgümnaasium) õpib Glasgow ülikoolis biokeemiat.
Edvin Põlgast (Elva gümnaasium) õpib Tartu kõrgemas kunstikoolis mööbli 

restaureerimist.
Mario Reiman (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat.
Mart Rinken (Kivilinna gümnaasium) õpib Eesti Maaülikoolis põllumajandus- 

saaduste tootmist ja turustamist.
Linda Rusalepp (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis keemiat.
Marin Sulomägi (Tamme gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat.
Liis Vaino (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis inglise filoloogiat.
Indrek Veidenberg (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis keemiat.
Mari-Liis Viljur (Mart Reiniku gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis bioloogiat.

Lõpetasid kooli 2010. aastal
Mare Eller (Nõo reaalgümnaasiumis) õpib samas.
Liisi Juhkam (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tallinna Ülikoolis bioloogiat.
Katrin Jõgi (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tallinna Tehnikaülikoolis toidu- 

tehnika ja tootearenduse erialal.
Merilin Kuld (Kivilinna gümnaasium) õpib samas.
Kety Kuusaru (Tamme gümnaasium) töötab Soomes, kasvatab väikest tütart.
Martin Merisalu (Nõo reaalgümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis infotehnoloogiat.
Mai-Liis Mutso (Tartu kommertsgümnaasium) õpib samas.
Ere Raadik (Nõo reaalgümnaasium) õpib samas.
Hannes Reinup (Nõo reaalgümnaasium) teenib aega Kuperjanovi pataljonis,  

plaanib astuda kõrgemasse sõjakooli.
Sireli Ruusmaa (Tartu kommertsgümnaasium) õpib samas.
Merilin Šults (Tartu kutsehariduskeskus) töötab Londonis kohviku 

klienditeenindajana.
Simo-Jarek Zaranek (Tartu Kivilinna gümnaasium) õpib samas.
Anna-Liisa Zirkel (Tamme gümnaasium) õpib samas.
Hannes Tammik (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis arvutitehnikat.

Egle Truska (Nõo reaalgümnaasium) õpib samas.
Laura Valli (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib Cambridge’i ülikoolis 

antropoloogiat.
Solveig Verbu (Kivilinna gümnaasium) õpib samas.
Uku Volke (Kivilinna gümnaasium) õpib samas.

Lõpetasid kooli 2011. aastal
Eva Asper (Tallinna reaalkool) õpib samas.
Kelly Ellermaa (Nõo reaalgümnaasium) õpib samas.
Merlin Grosberg (Raatuse gümnaasium) õpib samas.
Henri Kristo Hõrrak (Tallinna reaalkool) õpib samas.
Emeri Jahhu (Kivilinna gümnaasium) õpib samas.
Margret Jürison (Tamme gümnaasium) õpib samas.
Killu Kaasik (Forseliuse gümnaasium) õpib sisekaitseakadeemias.
Kelli Kärsna (Tartu kommertsgümnaasium) õpib samas.
Eneli Leis (Tamme gümnaasium) õpib samas.
Andre Merilaid (Raatuse gümnaasium) õpib samas.
Gerly Mägi (Tallinna reaalkool) õpib Tallinna 21. keskkoolis.
Maris Mägi (Raatuse gümnaasium) õpib samas.
Anna Parts (Tallinna Inglise kolledž) õpib samas.
Jenni Katri Pedor (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib samas.
Liisa-Reet Piirimäe (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu tervishoiu kõrgkoolis 

õenduse erialal, plaanib asuda õppima loomaarstiteadust.
Triin Puusepp (Raatuse gümnaasium) õpib samas.
Andreas Raukas (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib samas.
Liina Reinart (Miina Härma gümnaasium) õpib Tartu Ülikoolis keemiat.
Bruno Saar (Hugo Treffneri gümnaasium) õpib samas.
Viktor Sapatšuk (Kivilinna gümnaasium) õpib samas.
Kadi Jette Tamjärv (Tallinna reaalkool) õpib samas.
Silvia Tänav (Tallinna Inglise kolledž) õpib samas.
Susanna Vain (Tallinna Inglise kolledž) õpib samas.
Oliver Valdmaa (Tallinna Inglise kolledž) on vahetusõpilasena USAs Florida 

osariigis.
Kristel Vissor (Tartu kommertsgümnaasium) õpib samas.
Mariliis Õun (Miina Härma gümnaasium) õpib Eesti lennuakadeemias.

Õpivad 2012. aasta kevadsemestril
Kristel Altsaar (Tamme gümnaasium)
Mirjam Grosberg (Miina Härma gümnaasium)
Kertu Kadastik (Tamme gümnaasium)
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Eva-Mai Kalavus (Jaan Poska gümnaasium)
Anna Kattel (Tamme gümnaasium)
Merilin Kruuse (Rannu keskkool)
Marili Laas (Elva gümnaasium)
Merili Lindpere (Kivilinna gümnaasium)
Sigrid-Susanna Malinen (Miina Härma gümnaasium)
Merit Nikopensius (Jaan Poska gümnaasium)
Maris Pärn (Hugo Treffneri gümnaasium)
Aksel Põder (Forseliuse gümnaasium)
Agathe Marie Sarap (Tamme gümnaasium)
Lisette-Huaniita Sipelgas (Elva gümnaasium)
Birgit Saks (Kivilinna gümnaasium)
Linda Tammekivi (Hugo Treffneri gümnaasium)
Annette Tilk (Tartu kommertsgümnaasium)
Peeter Õkva (Kivilinna gümnaasium)




