3.2011

Werner Bollmann, Jaak põder, Sven Začek, Ülar Tikk,
Meelis Kivirand, Kaido Kärner, Jaanus Elts, Margus Muts

COOLPIX AW100

lofo

sisukord

3.2011

Toimetuse veerg 2
Intervjuu Werner Bollmanniga 3
Jaak põder Hüpikämblik 18
Sven Začek Sarek – Skandinaavia Alaska 30
Ülar Tikk Troopilised teod. Veealused 44
Meelis Kivirand Elutud jäämäed 54

I AM A STUNTMAN

Kaido Kärner Fotoaparaadiga karu vastu 66
Foto: Jaak Põder

Jaanus Elts Linnuatlas sai selleks korraks läbi 76
Milleks meile jahindus? 80
Digipiltide säilitamine 88
Margus Muts Keda siis ikkagi kutsuda kuldnokaks? 90

10 M

1,5 M
10 M

1,5 M

1,5 M

-10°C

10 M

Toimetuse valik 94

-10°C
-10°C

Valmis võrratuteks vabaõhuseiklusteks
• Vee-, põrutus- ja külmumiskindel 16-megapiksline taustvalgustusega CMOS-pildiandur
• Liikuvjuhtimine laseb kaamerat kasutada ühe käega
• Sisseehitatud globaalse asukoha määramise süsteem (GPS), elektrooniline kompass
ja maailmakaart
Lofo ilmub Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
Loodusfotoajakiri Lofo 4. aastakäik. 3.2011 (11); Väljaandja: MTÜ Loofoo; Peatoimetajad: Sven Začek ja Jaak Põder; Keeletoimetaja: Eda Muts;
E-post: lofo@lofo.ee; Telefon: küsi e-posti teel; Postiaadress: Algi põik 5-1, 10620 Tallinn; Kujundus ja küljendus: Annikki Puur, Kiige RB
© 2007 Ajakiri Lofo on autorikaitse objekt.

nikon.co.ee | Tasuta infotelefon: 800 22 38
Telefon: 6411502

Intervjuu
Werner Bollmanniga

toimetuse veerg

Mis sind loodusfotograafia juures kõige rohkem
inspireerib? Ma arvan, et pildistamismotiivide varieeruvus ja rohkus. Vahel juhtub nii, et satutakse peale mõnele
huvitavale motiivile või kogetakse vaid hetke kestvat
erilist valgust ning see viib justkui transsi: käed värisevad,
näpud tõmblevad (kuigi tegelikult ei tohiks) ning ollakse
täielikult nähtu meelevallas. Niisugused hetked muudavad loodusfotograafia kõige muuga võrreldamatuks. Sellise hetkepalaviku võivad esile kutsuda veel paljud teisedki
nähtused, nagu mõne looma harva nähtav käitumine,
kohtumine unistuste liigiga, mingi värv, mingi muster, ilus

Mis on sinu lemmik pildistamise teema? Jällegi peaaegu

peegeldus, lumi või udu...

sama raske küsimus. Siiski meeldib mulle väga pildistada
taimi makroobjektiiviga. Loomadest on minu lemmikuteks

Kui kaua sa oled looduse pildistamisega tegelenud?

linnud.

Tänavu täitus mul 11 aastat looduse pildistamist.
Milliseid pildistamisplaane oled sa tulevikuks teinud?
Mis andis sulle tõuke hakata elukutseliseks fotograa-

Praegu olen ma oma töös olnud ülimalt valiv ja proovinud

fiks? Lõpetanud oma õpingud geoloogia erialal, jäin ma

pildistada selliseid motiive, mis minu arvates paremini

ülikooli botaanika ja ökoloogia kursuseid lugema. Mõle-

müüvad. Pärast oma esimese raamatu valmimist mõistsin,

mad ained olid ühtlasi mu kõrvalerialaks. Valmistusin oma

et tulevikus tahaksin pikemalt keskenduda ühele või kahe-

doktoritööks ööliblikate teemal, kuid mõistsin peagi, et

le konkreetsele teemale.

teadus ei ole minu sisemine kutsumus. Seega lahkusin ma
ülikoolist ja katkestasin doktoriõppe ning proovisin kätt

On sul jagada algajatele mõningaid näpunäiteid kiires-

Sügis on käes. Sellest annavad tunnistust kolletuvad lehed

alla kirevad puulehed ja ehitaks ämblikuvõrkudele härma-

loodusfotograafina. Algus oli äärmiselt raske, kuid praegu

ti liikuvate objektide jäädvustamiseks? Parim nõuanne

ning ülelendavad linnuparved. Ka päikesetõus on tulnud

tisetornid.

läheb järjest paremini. Tuleb muidugi mainida, et alati on

minu arvates on vaadata teiste töid, mille kaudu mõiste-

kasulik omada lisasissetulekut, näiteks töötava abikaasa

takse, mis on üldse võimalik. Kindlasti on olulisel kohal

näol ☺.

kuuluda näiteks kohalikku fotoklubisse, et seal teistega

tagasi mõistlikule ajale, kus äratuskella kinnivajutamisest
hoidumiseks ei ole vaja hirmsal hulgal toorest tahtejõudu.

Talv ei ole enam kaugel, ütlevad ilmatargad. Ja lund

Nüüd on suurepärane võimalus ilma unelt võlgu võtmata

lubatakse sama palju kui eelmisel paaril aastal. Eks igaüks

ka tööpäeva hommikuti enne kontorisse minemist ilusat

otsusta ise, kui tõsiselt neid ennustusi võtta, kuid talve-

Milline on olnud kõige põnevam koht, kuhu sa loo-

käest.

valgust kaamerasse püüda. Muidugi neil, kes tööpostile

varustus tasub igaks petteks juba praegu üle vaadata.

duse pildistamise eesmärgil reisinud oled? Sellele on

Lisaks sellele on oluline pidevalt harjutada. Eesmärgiks

lähemal elavad.

Nagu vanarahvas teadis, tuleb rege rautada suvel. Muidu

võimatu vastata! Ükskõik kus ma käinud olen, igal pool

võiks olla omaenda stiili väljakujundamine, kuid see tuleb

võid ilusal talvehommikul avastada, et villastes kinnas-

olen kohanud midagi erilist. Mõni paik jääb meelde,

tavaliselt ajapikku. Mis puudutab tehnilisi vajadusi, siis loo-

Kuigi taimede õitsemisaeg on möödas ja putukaid liigub

tes on rohkem auke kui villa või talvejope lukk ei tööta

kuna seal saab palju ja kiiresti pildistada. Teine koht on

dusfotograafi varustus on väga kallis, selles pole kahtlust,

päev-päevalt järjest vähem, ei ole looduse magamamine-

korralikult. Pakase kätte ei lähe ju lahtiste hõlmadega ega

jälle äärmiselt ilus, kuid väga raskesti jäädvustatav. Vahel

ning paljudele algajatele ongi see piiravaks faktoriks. Minu

ku ettevalmistused vähem põnevad kui muud aastaajad.

paljakäsi.

juhtub, et pildistamise mõttes täiesti väärtusetus paigas

soovitus on vaadata kasutatud tehnika turule ning alusta-

saan kokku toredate kolleegidega. Ma arvan, et võimalus

da poolprofiriistadega. Tihti näen ma häid fotosid, mis on

Tõrud on valmis. Nendega armastavad maiustada paljud

kohtuda ja arutada, käia koolitustel ja õppida proffide

loomad. Septembri viimaste päevade seisuga pole veel

Parimate pildisoovidega

oma töös külastada väga erinevaid paiku, nagu taigamet-

tehtud „odava“ tehnikaga. Sellest järeldan, et õnneks pole

olnud õiget öökülma. Sellist, mis kaanetaks lombikaane

Lofo toimetus

sad, vihmametsad, savann, polaarregioonid jne, on suur

tehnika siiski peamine.

privileeg.

Werner Bollmann – www.wernerbollmann.com
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Palvetajaritsikas, Borneo. Nikon D3s, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F3,3, 1/1000, ISO 1000
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Orangutan, Borneo. Nikon D3s, Nikkor 70-200mm F2,8 VR @ 200mm. F3,5, 1/100, ISO 1250
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Laanelill, Rootsi. Nikon D3s, Nikkor 1055mm F2,8 Macro. F5, 1/640, ISO 500
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Sinilill, Rootsi. Nikon D700, Nikkor 105mm F2,8 Macro. Peegeldi. F5,6, 1/250, ISO 250
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Sebrad, Tansaania. Nikon D300, Nikkor 500mm F4. F4,5, 1/640, ISO 500
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Grööni hüljes. Nikon D700, Nikkor 14-24mm F2,8 @ 20mm. F14, 1/400, ISO 200
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Tutkas, Norra. Nikon D300, Nikkor 500mm F4, Nikkor TC-E14II. F5,6, 1/500, ISO 250
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Hüpikämblik
Tekst, fotod ja videod: Jaak Põder
Ämblikud huvitasid mind põgusalt juba siis, kui olin poisike. Mäletan, et kuuri oli võrgu kudunud suur ämblik ja kui
toas kärbes maha löödi, ei visatud teda minema, vaid isa
viis ta tikutopsis järgmisel hommikul ämblikule. Põnev oli
siis vaadata, kuidas ämblik kärbsega võrgus toimetas.
Kui fotoaparaadiga esimesi samme pisikeses maailmas
tegema hakkasin, sattusin jälle nende väikeste loomadega kokku. Teadsin neist suhteliselt vähe. Minu jaoks oli
ämblik lihtsalt ämblik. Ühe selja peal oli rist, teise selja
peal mitte, mõned ämblikud olid vähe väiksemad, teised
suuremad, silmad asetsesid ühel väheke siinpool ja teisel
sealpool – esmapilgul mitte just väga olulised asjad, mille
üle pead murda. Palju põnevam oli neid lihtsalt vaadata
ja pildistada. Alles poolteist-kaks aastat hiljem hakkas
tähtsamaks muutuma see, et on olemas krabiämblikud ja
kangurlased, huntämblikud ja sireämblikud, kes kõik elavad oma elu erinevalt. See oligi aeg, kus tekkis tahtmine
kohtuda hüpikämblikuga.
Need silmad, need silmad
Hüpikämblikku on lihtne ära tunda tema suurte silmade
järgi pearindmiku eesotsas. Kuigi ämblikul on kaheksa
silma, siis hüpikämbliku ülejäänud kuus silma paiknevad
suurtest silmadest piisavalt eemal, et tekitada mulje nunnust, lausa multifilmilikust tegelasest. Tõsi, suur paar silmi
on näiteks ka huntämblikul, kuid tema suurte silmade all
on rida väiksemaid ning silmad on ka keha proportsioonide suhtes väiksemad, mis nunnu näo muljet ei loo.
Hüpiku suurtel silmadel on siiski teine otstarve kui nunnu
tiitlit teenida: need aitavad tal saaki ja ohtu ära tunda.
Kui ämblik väikeste, pea 360-kraadise vaatevälja tagavate
silmadega midagi märkab, siis saab ta leitut lähemalt
uurida suurte silmadega, millel on küll kitsam vaatenurk,
18

Emane evarcha acurata lehe all
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Emane evarcha falcata haavalehel
Munadele lehtede vahele kaitset kudumas

Enese puhastamine
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Määramata isane hüpikämblik piibelehel
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Isane evarcha acurata männiokaste vahel
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Isane salticus scenicus männikoorel oma suuri „lõugu“ demonstreerimas

Isane ja emane sitticus terebratus saunaseinal teineteisega tutvust tegemas

Emane sitticus terebratus saunaseinal on kinni püüdnud väikese kärbse

aga see-eest oskus tekitada terav kujutis silma võrkkes-

Hüppamiseks ei ole hüpikämblikul suuri lihaseid ega

tale. Suurte silmade võrkkesta asukohta silmas saavad

jalgu. Pealtnäha ei näita miski välja, et nende tegelas-

ämblikud muuta kõigis kolmes suunas, nii et nad ei pea

te jalgades selline jõud peitub. Hüppamist reguleerib

ennast pöörama, kui objekt veidi liigub. Samas ei hinda

hüdraulika, inimeste mõistes vererõhk. Tagumistesse ja-

nad kaugust mitte suurte silmadega, vaid nende pisema-

lapaaridesse, mõne liigi puhul kolmandatesse, mõne liigi

tega, mis pearindmiku esiservades asuvad.

puhul neljandatesse ja mõne puhul mõlemasse, suunatakse rõhk, mis võimaldab ämblikul ennast kaugele edasi

Hüppamine

toimetada. Osavam silm näeb loomakese hüppamisplaani

Hüpikämblik võrku saagi püüdmiseks ei kasuta, ainult

ära tema kehaasendist: hüpik niisama energiat ei kuluta ja

oma suurepärast nägemist ning hüppeoskust. Kui on tegu

valmistub hüppamiseks paar-kolm, kui mitte kümmekond

saagiga, liigub ämblik vaikselt hüppekaugusele, mis on

sekundit.

maksimaalselt kuni paarkümmend tema enda kehapik-

Isane evarcha falcata autorehvi ja velje vahelises nõos
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kust, kuid enamasti vaid neli-viis – mida lähemal, seda

Isane hüpikämblik on tantsulõvi

parem täpsus -- ning nagu tema nimigi ütleb, hüppab

Kuna hüpikämblikul on hea nägemine, kasutab isane ka

saagile selga, hammustab teda ning ootab, millal välispi-

paaritumisel rohkelt visuaalseid elemente. Jalatõsteid,

dise seedimise ensüümid oma töö teevad.

vibreerimist ja siksakke sisaldava tantsuga läheneb isane
25

Emane pellenes tripunctatus telgi kinnitamiseks kasutatud kivil

Nikon D3s võimaldas suurepäraseid öövõtteid. See foto on tehtud ISO 5000-ga

Isane heliophanus cupreus samblal

emasele. Kui emasele see sobib, jääb ta passiivselt paiga-

•

le. Sellist tantsu on väga põnev vaadata, kuid tavaliselt ei
kesta see eriti pikalt. Lõpuks ronib isane emasele selga,

1 cm võib tähendada ka ainult 2 mm.
•

pab ta harvemini, enamik ajast ta kas seisab, pöörab

ka hiljuti avastatud fakt, et tantsu käigus kasutab isane

end ühel kohal või liigub kõndides. Kõige lihtsam on

helisid, mis võimendatult kõlavad nagu trummipõrin, ehk

ämblikku märgata kas või silmanurgast just siis, kui

siis muusika on ka omast käest võtta!

ta liigub.
Parim otsimisaeg on päevane, päikesepaisteline aeg.

Kuidas teda leida?

Siis on võimalik otsida ka vastu valgust läbi lehtede

Hüpikämblikku tundmata on teda Eestis esimest korda

ja kõrte kumava ämbliku silueti järgi.

otsida paras katsumus. Põhjuseks on ämbliku suurus: meil

•

Osa hüpikämblikke ehitab endale väikese pesa, kui

esinevatest liikidest, keda on peaaegu nelikümmend, on

sobivat looduslikku redutamispaika käepärast ei ole.

enamik alla 1 cm kehapikkusega. Kaitsevärvuse osas nad

Kui leiad sellise pesa, siis vaata hoolega ümbrust,

ka kurta ei saa. Täpp, kes sulandub keskkonda. Tegelikult

ämblik on ilmselt kusagil meetri raadiuses. Pesa ka-

on hüpikämbliku leidmine päris kerge, sest neid on pea-

sutab ämblik korduvalt, korra leitud tegelast kohtad

aegu igal pool: alustaimestikus, majaseintel, puutüvedel,

suure tõenäosusega sealsamas ka järgmisel päeval.

rannaliival. Paar näpunäidet kogemusest, mida nende

26

Tee endale selgeks, kuidas hüpikämblik kõnnib. Hüp-

teeb oma töö ära ning tantsutuhin ongi läbi. Huvitav on

•

Isase evarcha acurata siluett

Esmalt pead tõesti täpi otsimiseks valmis olema. Alla

märkamiseks teha.

•

Kuigi hüpikämblik on paljudest teistest ämblikest
julgem, läheb ka tema võimalusel mõnda prakku või
27

parema meelega lehe varjupoolele sind piidlema (ja
arvestades tema head nägemist kuni 30 cm kaugusele, näeb tema sind ilmselt enne kui sina teda). Seega,
kui sa kohe kedagi ei näe, tasub veidi oodata.
•

Kui on soov näha hüpiku saagipüüki, pead olema
ise üsna liikumatult. Ämblik küll harjub inimesega,
kuid tema saakloomad inimeste liigutusi enamasti
ei kannata ja nad tõusevad nende peale lendu või
sibavad minema.

•

Kui oled ämbliku leidnud, on hea teda silmas pidada.
Ta võib ühe hüppega jälle vaateväljast kaduda ja kui
hüppe suunda ei näe, tuleb otsimisega otsast peale
alustada. Kuigi ämblik jätab hüppe eel maha julgestusniidi, on see nii peenike, et selle järgi teda naljalt
üles ei leia.

Milleks mulle hüpikämblik?
Hüpikämblikule aja kulutamine on suhteliselt personaalne teema, sest suurepäraseid pilte on nendest
maailmas tehtud palju. Osa troopikas esinevaid liike on
meil elavatest märksa suuremad (paari sentimeetrise
kehapikkusega), mis võimaldab tehniliselt palju kergemini modellile läheneda. Ka värvikirevuses ja efektsuses
annavad osa troopikaliike meie omadele silmad kaugelt
ette. Ehk kui vaadata ämblikku anonüümse modellina, siis
ilmselt siinmail teda otsima minna väga ei viitsiks. Teisest
küljest, hüpikämbliku võlu peitub tema näos, olekus,
aktiivsuses ja tegutsemises. Tema silmadesse vaatamine
on omaette elamus, tema tegevuste jälgimine parem kui
mõni põnevusfilm. Selle poole pealt vaadatuna on väga
tänuväärne, et me ei pea neid põnevaid tegelasi minema
otsima kusagile kaugele troopikasse, vaid nad toimetavad
meie külje all, käeulatuses. Mis sest, et tillemad ja mitte nii
kirevad kui nende troopilised vennad, nende olemust see
ei muuda.
Isane dendryphantes rudis vaatab, kes seal lendab

Lk 19: Canon 1D m4, 180mm + 2x telekonverter, ISO800, f14, 1/125 s
Lk 21: Nikon D3, 105mm + 1,7x telekonverter, ISO1000, f18, 1/100 s

Jaak Põder (s. 1973), www.jaakpoder.com. Jaaku paelub
looduse juures kõige enam elusolendite tegevus. Jaak võitis
Looduse Aasta Foto 2006 konkursil kategoorias „Inimene ja
loodus“ esikoha.
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Lk 23: Canon 1D m4, 100mm + vaherõngad, ISO1000, f5,6, 1/80 s
Canon 1D m4, 180mm + 1,4x telekonverter, ISO1000, f14, 1/40 s
Lk 24: Canon 1D m4, 100mm, ISO800, f4, 1/400 s
Canon 1D m4, 180mm + 1,4x telekonverter, ISO1600, f14, 1/25 s

Lk 25: Canon 1D m4, 100mm, ISO1250, f9, 1/60 s
Canon 1D m4, 180mm + 1,4x telekonverter, ISO2500, f14, 1/25 s
Lk 26: Canon 1D m4, 180mm + 1,4x telekonverter, ISO1600, f14, 1/50 s
Canon 1D m4, 100mm, ISO1250, f5,6, 1/250 s
Lk 27: Canon 1D m4, 180mm + 1,4x telekonverter, ISO1000, f16, 1/60 s
Lk 29: Nikon D3, 105mm + 1,7x telekonverter, ISO1250, f25, 1/100 s
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Sarek – Skandinaavia Alaska

Päikesetõus Põhja-Rootsis

30
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Tee Kvikkjokki. Uskuge või mitte, kiirusepiirang oli sellel teel 110 km/h!

Tekst ja fotod: Sven Začek
paikneb 2000-ruutkilomeetrisel alal ning selle sisse jääb
„Be aware that Sarek is completely untamed real wil-

kuus üle 2000 meetri kõrget mäetippu. Peale lumiste

derness. If you screw up in there, you die. Be at least

mäetippude on Sareki suurim vaatamisväärsus Rapa jõe

two while hiking.“* Need sõnad pani mulle muuhulgas

delta oma neoonsinise veega.

südamele Rootsi üks tuntuim fotograaf Staffan Widstrand,
kui ma tema käest Sareki rahvuspargis matkamise kohta

Kõlab vapustavalt! Üks võimalus Sarekis matkamiseks on

nõu küsisin.

kasutada Rootsi tuntuimat matkarada Kungsledenit, mis
pole küll pargis sees tähistatud, kuid on siiski kaartide

Suurepärane! Seda ma kuulda tahtsingi, sest eesmärk oli

abil järgitav. See aga tähendab oma varustuse orjaks

minna puutumata loodusesse ja seal lihtsalt olemist nau-

hakkamist. Telk, magamiskott, magamisalus, söök (jooki

tida ning Lapimaa loodusele kohaselt ilusaid sügisvärve ja

ei pea võtma, sest vett on pargis rohkelt), vahetusriided,

heitlikku ilma pildistada.

fotoaparaat, objektiivid, statiiv. Matkamiseks vahva, kuid
pildistamiseks mitte nii väga, sest lisaks seljakoti raskusele

Sareki rahvuspark asub Põhja-Rootsis ja lähimaks sisse-

hoolitseb härra Murphy alati selle eest, et sa õige valguse-

pääsuks on Kvikkjokki-nimeline pisike mägiküla. Park ise

ga vales kohas oleksid.

* Ära unusta, et Sarek on tõeliselt metsik paik. Kui seal peaks mingi õnnetus juhtuma, siis sa sured. Matkata tuleks minimaalselt kahekesi.
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Esimene õhtu Kvikkjokkis mägede all. Pilved rulluvad ümber kõrgete tippude
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Siin see ongi – Rapa jõe delta helesinise veega
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Niisiis uurisime teisi variante, sest meie eesmärk oli laager
püsti panna ja teha selle ümbruses ühepäevaseid retki,
mis tagaksid pildistamiseks parimad võimalused, kuna
niimoodi jõuab motiivi välja vaadata ja siis rahulikult
valgust oodata. On teada, et Sareki rahvuspargi ala on üks
sademeterohkemaid terves Rootsis, mistõttu matka stiilis
ainult edasi rühkides ei saa õigel ajal õiges kohas olla.
Selgus, et pargi piirile Rapa jõe deltal saab läheneda kahel
motoriseeritud moel: esiteks paadiga ja teiseks helikopteriga. Piirile sellepärast, et pargis sees on igasugused
mootorsõidukid keelatud. Meie soov oli minna sügisvärvide tipphetkel umbes septembri keskel. Kuid siis pidavat
veetase liustikutoitelises jões paadi jaoks liiga madal
olema. Pealegi on sel ajal kõik Põhja-Rootsi mehed põdrajahil ja kui vett jätkukski, pole nagunii paadimeest, kes
viiks. Helikopteri piloodil on põdrajahi ajal aga käed-jalad
tööd täis, sest tema ülesanne on mehed kuhugi mägimajadesse (mitte Sareki rahvuspargis, vaid ümberkaudsetel
aladel) viia ja siis pärast koos saagiga kokku korjata. Seepärast jäigi meie valik helikopterile, mis viib meid Rapa
jõe delta põhjanõlvale Sareki rahvuspargi piiril ning sealt

Meie laager ja vallutamist ootav Skierffe mäetipp
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Vihmapilv rullub üle mägede siiapoole

Jõudiski kohale
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Öösel peksis tuul telki
Juhhuu! Olengi mäetipus. Homme võtan järgmise! Vähemalt nii ma uskusin tol hetkel

Vaade Rapa jõe deltale
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Makropildid ajaviitena helikopterit oodates. Samblikumustrid olid kõikjal
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Pärast meid toodi kohale järgmised reisijad

Siia peab tagasi tulema

edasi saame ise igas suunas liikuda. Kuna levi ei pidavat

kohta, kus tuulevarjus õhtusööki valmistada. Meie telkide

mägedes olema, leppisime kokku, et nelja öö möödu-

vahetus läheduses seisis majasuurune kivimürakas, mille

des tuleb piloot meile samasse kohta järele. Kõik oli ilus,

keskel haigutas suur lõhe, nagu puul, millesse on äike

ilmateade lubas esimeseks päevaks vihma ja päikest ning

sisse raksatanud. Lõhe oli küllalt lai, et sealt võinuks end

tugevat tuult. Öösel miinuskraade ja teisel päeval selget

soovi korral läbi pressida. Järgmisel hommikul pressisingi.

ilma. Teisel ööl veelgi rohkem miinuseid. Kolmanda päeva

Massiivse kivi allservas oli midagi koopasarnast, mitte

hommikul pidi maha tulema esimene lumi. Sügisvärvid ja

küll nii sügav, et võiks kahekesi sisse pugeda, kuid siiski

lumi! Juhhuu! Just sellepärast me ju tulimegi.

piisavalt, et tuulevarjus süüa ja päeva meenutada.
Öösel uinuda ei õnnestunud, sest tuul rappis telki erilise

Nagu ikka läheb elus harva kõik plaanipäraselt. Esimesel

innuga. Sarekis käib küll ka teisi matkajaid, kuid vist mitte

päeval oli mul kavas vallutada teravatipuline 1179 meetri

piisavalt palju, et tuul saaks nende peal oma isu täis

kõrgune Skierffe kalju, millelt avaneb võrratu vaade del-

rappida. Aga polnud hullu, sest meil oli nagunii plaanis

tale. Sain tuult, sain päikest, sain vihma ja lõpuks olin mäe

päikesetõusuks üles kobida ja esimest valgust fotoapa-

otsas. Tõepoolest, pärast nelja tunni pikkust ülesmäge

raatidega tervitada. Ennast telgist välja ajades märkasin,

ronimist võis nentida, et tasus tulla. Ilm, valgus ja pilved

et loik telgi kõrval oli jäätunud. Tähendab, et külma ikka

olid kõik vapustavad ja mälukaart täitus tubli kiirusega.

oli. Järgmisel hetkel ronis ka sõber kangelt telgist välja

Õhtul laagrisse naastes tuul üha tõusis. Raske oli leida

ja ma nägin, et külma oli ikka väga palju olnud. Ta olevat

40

Hommik tervitas meid selle aasta esimese lumesajuga. Ilus
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Öö Sareki piiril oli selge ja karge

Lk 31: Nikon D3, Nikkor 70-200mm F2,8 VR @ 200mm. F5,6, 1/2000, ISO 800
Lk 32: Nikon D3, Nikkor 70-200 F2,8 VR @ 200mm. F5,6, 1/1000, ISO 1600

öösel kõigi oma riietega magamiskotis olnud, kuid ikka

ära ja võtame hommikusööki ning siis lendame tagasi

Lk 33: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 62mm. F10, 25s, ISO 100

tekkinud tal tunne, et külm võtab enne hommikut ära.

Kvikkjokki.

Lk 35: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F5, 1/1250, ISO 800

Uurisime magamiskotti ja selgus, et sõber oli ostnud vale

Lk 36: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F10, 0,8s, ISO 100

koti. Ta tahtis osta sellist, millel oli nullkraadine muga-

Ilmateade pidas oma lubadust. Päev oli selge ja ilus ning

vustemperatuur, aga oli hoopis ostnud nullkraadise

öö külm ja tähine. Pildistasime päikeseloojangut Sareki

ekstreemtemperatuuriga koti. Teadsime, et miinuseid

pargi piiril vahutava mägijõe ääres. Järgmine hommik

tuleb järgnevatel öödel aina rohkem. Järgmisel ööl lausa

võttis meid vastu laia lumesajuga – täpselt nagu lubatud.

1Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 27mm. F10, 1/80, ISO 200

üksteist tükki, kes kõik tahavad tema magamiskotti

Saime allpool häid pilte küll, kuid mõttes olime siiski mä-

Lk 39: 1Nikon D3, Nikkor 14-24mm F2,8 @ 14mm. F2,8, 30s, ISO 2000

pugeda. Näod olid naerust kaugel. Staffani öeldud sõnad

gedes ja proovisime ette kujutada, milliseks lumi sealse

vasardasid pealuus. Igaks juhuks lükkasime telefoni sisse

ümbruse muutnud oli. Selle teadasaamiseks on ainult üks

Lk 40: 1Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F5, 1/1600, ISO 640

Svenile meeldib kõige rohkem lindude ja imetajate tege-

ja avastasime, et mägedes siiski on levi. Helistasin kohe

võimalus: vaja oma silmaga vaatama minna. Ja siis tuleb

Lk 41: 1Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 70mm. F8, 1/2500, ISO 200

mistesse süveneda. Sveni fotod on leidnud äramärkimist

kopteripiloodile ja uurisin, kas tal on võimalik meile

peale fotoaparaadi akude ning mälukaartide kontrollida

1Nikon D3, Nikkor 70-200mm F2,8 @ 200mm. F4, 1/250, ISO 800

järele tulla. Leppisime kokku, et pildistame päikesetõusu

ka muu varustuse valmisolekut.

Lk 37: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 42mm. F10, 1/80, ISO 200
Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F10, 1/80, ISO 200
Lk 38: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F10, 1/80, ISO 200

1Nikon D3x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F10, 1/20, ISO 200

Lk 43: 1Nikon D3, Nikkor 14-24mm F2,8 @ 14mm. F2,830s, ISO 5000.

Sven Začek (s. 1980), www.zacekfoto.ee.

mitmetel Eesti ja maailma konkurssidel. Viimaseks võiduks
oli Looduse Aasta Foto 2011 üldvõit.

1Panoraam viiest kaadrist
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Troopilised teod.
Veealused
Tekst ja fotod: ÜlaR Tikk

valt vaatamegi, milliseid tigusid, miks ja kus pildistada ja

Videod: Kariina Laas

milliseid tegusid selleks teha.

Nii tigu kui tegu on mitmuses teod. Kuna Lofo on loodus-

Kõigepealt, loodusfotograaf peaks oma objekti tund-

fotoajakiri, siis on lihtne arvata, et artiklis on tegemist

ma. Kui maa peal on suhteliselt lihtne vahet teha, kas

troopiliste tigudega, veealustega muidugi. Aga iga teo

tegu on looma, linnu, putuka või teoga, siis vee all need

pildistamiseks peab fotograaf ka teo sooritama. Järgne-

asjad nii lihtsalt ei käi. Raskusi valmistab juba taime- ja

Rosett meriteo munadest, arvatavasti Spanish Dancer’i omad. Indoneesia, L-Sulawesi, Wakatobi, 2008

Meritigu Nembrotha kubaryana. Indoneesia, P-Sulawesi, Lembeh’ väin, 2006
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Nad liiguvad siiski! Üksteise sabas liikumine on fenomen, millel ühest seletust siiani pole. Indoneesia, P-Sulawesi, Lembeh’ väin, 2006
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Meritigu Cromodoris annae koos puhastusgarneeliga Periclimenes imperator. Tasuta toit ja transport! Indoneesia, P-Sulawesi, Lembeh’ väin, 2006
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Wakatobi teod. Indoneesia, L-Sulawesi, Wakatobi, 2008

Nagu kaks tilka vett: noor meripura e. trepang Pearsonothuria graeffei (söödav loom, üleval) on äravahetamiseni sarnane meriteoga Phyllidia varicosa
(söödamatu, all). Merikurgi mimikri petab kaugemalt ära isegi asjast teadliku inimese. Meripura – Punane meri, 2010, tigu – Maldiivid, Kuredu, 2010

Valik meritigusid Sulawesilt. Pöörake tähelepanu viimases kaadris sinise meriteo seljal tasuta küüti kasutavale puhastugarneelile. Indoneesia, P-Sulawesi,
Lembeh’ väin, 2006
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loomariigi vahel vahet tegemine. Enamik inimesi peab
vaalhaid vaalaks, s.o imetajaks, ja meriroosi taimeks, mis
on mõlemal juhul vale. Õnneks on korallrifil ka hulk üsna
hästi äratuntavaid loomi – tigusid. Juba õndsa Linné ajast
kuuluvad teod limuste e molluskite hõimkonna tigude
klassi. Andestagu mulle nüüd bioloogid-süstemaatikud,
kuid allveefotograafide jaoks võib kõik vesise e veesisese
eluviisiga teod jagada järgmisse kahte gruppi: kojaga ehk
teokarbiga teod ja kojata teod.
Ehkki troopilised teokarbid on dekoratiivseteks ning nende vähesuse tõttu tänapäeval juba taunitavateks kollektsioneerimisobjektideks, on kojaga tigudest fotograafile
vee all suhteliselt vähe rõõmu. Nimelt asetseb elusa teoga
teokarp enamasti suuga allapoole ning on pealtpoolt kaetud vetikate ja muu risuga, mis talle fotogeenilisust eriti ei
lisa. Erandiks on ehk pisikesed ilusa koja ja mantliga teod,
kes ronivad koralliokstel, kuid on varjevärvusega, vähearIlus, kuid vähearvukas meritigu Hypselodoris apolegma. Indoneesia,

vukad ja raskesti leitavad. Tore on muidugi pildistada ka

P-Sulawesi, Lembeh’ väin, 2006

hästi silmatorkavaid suuri kodalaste karpe, kuid üldiselt
on teokarpe sukeldumiskohtades vähe näha. Ettevaatlik
peab olema koonuskodalaste käsitsemisel, sest nende
tigude mürgiastel võib olla ka inimesele surmav. Pildistamisrõõmu pakuvad ka rõõneskarbid ja kammkarbid, kuid
need tigude klassi ei kuulu.
Seevastu kojata tigude hulgas pakuvad fotograafile erilist

Meritigu Chromodoris kuniei. See tigu saab ennast upidada mantlit lehvitades. Indoneesia, L-Sulawesi, Wakatobi, 2008

huvi kunagisse paljaslõpuseliste (alam)seltsi (Nudibranchia) kuuluvad teod. Inglise keeles kasutatav termin on
nudibranch ja seda kasutatakse praktikas enamasti kõigi
kojata meritigude (seltside) kohta, mis rangelt võttes ei

Nudibranche on kirjeldatud rohkem kui 3000 liiki ja palju

kopuleeruda. Munemise resultaadina tekib kõikvõimaliku

ole muidugi täpne. Kuid seltsi täpsusega on meritigudel

liike on veel avastamata. Paljudes teoraamatutes on

kuju ja värviga spiraale ja rosette, mis sisaldavad arutul

vahet teha isegi bioloogil keeruline, mis siis fotograafilt

mõne pildi juures märkus „kirjeldamata liik”. Ka on enamik

hulgal mune. Ja kui tigu just juures ei ole, pole hiljem

või sukeldumisinstruktorilt tahta. Kõnekeeles ütlevad

raamatuid ainult liigi määramise otstarbega, tigude

praktiliselt võimalik määrata, millise liigi munadega on

ingliskeelsed sukeldujad kojata meritigude kohta vahel ka

elust-olust on vähe kirjutatud. Arvatakse, et nad tunnevad

tegemist. Fotograafi jaoks aga on nii munemisprotsess kui

lihtsalt nudi.

lõhna, maitset ja eristavad valgust pimedusest.

ka rosetikujuline resultaat väga tänuväärseks objektiks.
Nudid on põhiliselt karnivoorid ehk loomtoidulised.

Kojata meriteod ehk siis nudid on troopikas ja ka paras-

Nudibranchid on oma nime saanud ladina keelest (paljas-

Süüakse kõike, mida merepõhjas või korallrifil leidub:

vöötmes nii algajale kui professionaalist allveefotograafile

lõpuselised) ning paljudel neist on keha tagaosas väga

käsnu, meduuse, koralle, teiste tigude mune. Mõni liik ei

üheks populaarsemaks ja tänuväärsemaks objektiks. Asi

dekoratiivsed pintsli- või palmikujulised välised lõpused.

põlga ära ka väiksemat liigikaaslast, näiteks pärast kopu-

Meritigu Hypselodoris bullockii. Indoneesia, P-Sulawesi, Lembeh’ väin,

on väga lihtne: nad on oma hoiatusvärvuse tõttu korallrifi

Mõnedel neist aga on lõpused peidetud või puuduvad

leerumist. Samas jällegi sisaldavad mõned teod vetikaid

2006

sigris-migris kergesti märgatavad ning teiseks on nad

hoopis ning nad hingavad välisnaha sopistuste kaudu,

ning toitutakse osaliselt fotosünteesist. Sama teevad

paigal või siis aeglaselt liikuvad nagu teod ikka. See teeb

mis muide on ka ilusad.

muide ka korallpolüübid. Siiski ei ole mul siiani õnnestu-

nende pildistamise kui just mitte lihtsaks, siis vähemalt
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nud munemisprotsessi ega ühe teo söömist teise poolt

võimalikuks. Enamasti on tegu kuni 5 cm pikkuste tigu-

Nudid on hermafrodiidid, mis tähendab, et neil on korra-

dega ning pildistamiseks on vajalik makrovarustus koos

ga olemas nii isas- kui emassuguorganid. Siiski ei ole ise-

vähemalt ühe välguga.

viljastumine võimalik ning järglaste saamiseks on neil vaja

näha ega pildistada.
Evolutsiooni käigus kojata jäänud meriteod on välja aren51

ma veel üks huvitav efekt. Tihti on värvide üleminekud nii
sujuvad, et korralik, terav pilt tundub täpsemal vaatamisel
hetkeks olevat ebaterav.
Nudide kaitsemehhanismid on muuseas niivõrd head, et
paljud neile täiesti võõrad loomad, nagu näiteks ripsussid või meripura (e merikurgi e trepangi) noorvormid on
mõne söödamatu teoliigiga äravahetamiseni sarnased (vt
fotod lk 49).
Eeltoodu põhjal ei maksa arvata, et tigude otsimine
meres oleks liiga lihtne. Ehkki neid võib leida ka Inglismaa
rannikul ning Vahemeres, on parimad võimalused ikka
troopikas, mida ida poole, seda parem. Kui näiteks Punases meres on normaalne kohata nädalase sukeldumis-sessiooni jooksul ehk paari-kolme tigu, siis Indoneesias võib
vastupidi ühe sukeldumise ajal näha paari-kolme eri liiki
tigusid. Heal juhul aga hoopis rohkem. Parim paik tigude
jaoks on Sulawesi põhjaotsas olev Lembeh’ väin. Seal teeb
rohkearvuliste tigude pildistamise raskeks see, et on veel
palju muid olendeid, keda tahaks jäädvustada.
Ja veel, tigude nagu ka iga muu loomaga manipuleerimine pildistamise tarvis ei ole ilus. Ei ole nii, et võtad kusagilt
ära ja paned kuhugi teise, pildistamiseks sobivamasse
või ilusamasse kohta. Kohalikud sukeldumisinstruktorid
Meritigu Chromodoris dianae. Indoneesia, P-Sulawesi, Lembeh’ väin,

kipuvad seda lisatasu saamiseks ikka veel tegema, aga

2006

aktsepteerida seda ei tohiks. Loomake on võib-olla pool

tema kehas pruunides laikudes pruunvetikad, mis aitavad fotosünteesi kaudu peremehel osaliselt toituda päikeseenergiast. Indoneesia, P-Sulawesi,

elu vaeva näinud, et kuhugi kohale jõuda, ja nüüd alusta

Lembeh’ väin, 2006

Meritigu Phyllodesmium longicirrum on loodusesõprade seas väga populaarne tänu oma välimusele ja omapärasele eluviisile. Nimelt sisalduvad

jälle algusest...
danud muud kaitsemehhanismid. Paljud neist sisaldavad
toksiine või kõrverakke ning on ümbritseva keskkonna

Kokkuvõtteks – meritigude pildistamisel on raske dünaa-

suhtes silmatorkavalt kontrastse värvi ja mustriga. Kolla-

mikat tabada, aga eks värv ja vorm maksavad ka midagi.

sed, mustade täppidega, valgetriibulised sinised, oranžide
täppidega rohelised, tumeroosad... Selline välimus peaks
võimalikele vaenlastele signaliseerima, et tegu ei ole
söödava, vaid mürgise ja ebamugava elukaga. Fotograafi

Lk 44:		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F10, 1/100, ISO 100. SB-800

VIDEOD:

jaoks on kõik see muidugi justkui hinnaline kingitus.

Ülar Tikk (s. 1959) pildistab maa peal alates 1962, vee all

		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F11, 1/60, ISO 100. SB-800

Lk 45:		Sony DCR-PC120E (PAL SD), Ikelite housing, punane filter

Teod on kergesti märgatavad ja enamik neist kas püsib

alates 1999. Parema meelega pildistaks paljaid näkke, aga

lk 47:		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F11, 1/30, ISO 100. SB-800

Lk 48:		Sony HDR-HC7E (HDV) ), Ikelite housing, punane filter

täiesti paigal või roomab aeglaselt. Vähesed on kohastu-

raskel ajal ajavad kalad, teod ja korallid ka asja ära. Replii-

Lk 49:		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F14, 1/125, ISO 125. SB-800

		Sony DCR-PC120E (PAL SD), Ikelite housing, punane filter

nud avavees ujumiseks ning neid on sellevõrra raskem

gid: ylar@tikk.ee.

		Nikon D3x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F11, 1/100, ISO 200. SB-800

Videotöötlus: Apple Final Cut Pro

fookusesse püüda. Neist kuulsaim on muidugi Punase

Lk 50:		Nikon D3x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F10, 1/30, ISO 100. SB-800

mere „firmatigu” Spanish Dancer, kes ujub ringi kahjuks

Kariina Laas (s. 1971) ja Ülar Tikk sukelduvad koos aastast

		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F11, 1/30, ISO 100. SB-800

öösiti. Mõnevõrra raskem, kuid seda huvitavam on leida

2001. Et fotograafi järel asjatult oodata, on Kariinal alates

Lk 51:		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F11, 1/100, ISO 125. SB-800

varjevärvusega tigusid. Need võivad olla maskeerunud

2004 vee all kaasas videokaamera. Sellest ajast ootab foto-

Lk 52:		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F11, 1/60, ISO 100. SB-800

näiteks selle käsna järgi, millel nad toituvad, kas kollaseks

graaf videooperaatori järgi. Allveefilmid valmivad loomin-

Lk 53:		Nikon D2x, Nikkor 105mm F2,8 Macro. F11, 1/30, ISO 100. SB-800

või punaseks. Tigude värvuse juures torgib fotograafi sil-

gulises koostööd. E-post: karinalaas@hotmail.com.

Kõik fotod Subal housing
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Elutud jäämäed

Tekst, fotod ja video: Meelis Kivirand

See linn on Gröönimaa põhjapoolseim paik, kus rendi-

mida kahenädalase retke jaoks soovisin. Pood oli aga

ohtude kohta. Jääkarusid ei pidavat ses piirkonnas suviti

takse korralikke kajakke, ja kaartide järgi tundus minu kui

uhke ja tõepoolest leidus kõike alates tööriistadest kuni

olema, kuid siiski võib olla erandeid ja püss koos rohke

Oh kui mõnus värske õhk! Kaheksa soojakraadi ja puhub

algaja sõitja jaoks koht igati sobiv olevat. Ega mul selle

enamiku toidukaupadeni. Kalastusvarustuse riiulitel seisid

laskemoonaga anti kaasa. Vaalad olevat inimeste vastu

vaikne tuul. Alles hommikul ma istusin Tallinna lennujaa-

linna kohta palju rohkem teadmisi polnudki, kui et seal

ka püssid. Ilmselt on seal täiesti tavaline, et poodi saia

sõbralikud. Sealset vett külastavat harva ka mõõkvaal ja

mas ja higistasin oma paksus fliisis ning matkasaabastes. Ja

on veel politsei, muuseum, haigla ja elab 1129 inimest.

järele minnes tood ka uue relva koju.

tema eest meid hoiatati – kui näed, kihuta kohe minema.

mille nimel? Ikka selle nimel, et tulla vaatama elutuid jää-

Minu küsimuse peale, kas seal on ka kauplus, kust endale

mägesid. Või nii mulle nad seni nähtud piltidelt tundusid –

vajalikke asju osta saaks, vastas rendifirma lihtsalt, et kõik

Rendifirmast saime kaaslasega oma sõiduvahendid kätte,

elutud. Olin jõudnud Gröönimaa väikelinna Upernavikusse.

on korras. Täpselt ei saanudki teada, kas saab ikka kõike,

rääkisime lähemalt retke plaanist ning küsisime võimalike
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Ta pidavat hakkama paadiga lihtsalt mängima ja mine
tea, mis mõtted talle veel pähe tulevad.
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Pikk lennupäev seljataha jäetud, saime lõpuks vee peale.
Kaardilt vaatasime esimese laagripaiga, mis asus hinnanguliselt pooleteise sõidutunni kaugusel. Tühi kõht korises
ning andsime kätele valu. Enne planeeritud paika jõudmist märkasime juba kedagi ees olevat. Kaugelt ei saanud
täpselt aru ka, mis või kes. Binokliga luurates tuvastasime
telgid, kajakid ja mitu inimest. Sõudsime nendeni ja selgus väike ime: kohtusime oma kaasmaalastega. Ja täiesti
juhuslikult! See oli nagu nõela leidmine heinakuhjast! Nii
meid tervitasidki ees seitse rändurit, kes oma neljanädalase retke lõpul kohtasid esimesi kajakisõitjaid. Seda
teadsin küll, et Eesti on väike, aga Gröönimaa... Olgu ette

olid kodu leidnud kajakad ja krüüslid. Liikumise katkestas

mitte midagi ohtlikku. Kuidagi sõbralikud ja turvalised

mäed „sõbralikeks“. Üks kajakas tuli veel meid kaema ja

öeldud, et meiegi jaoks olid need kajakid viimased, mida

äkitselt kostunud kõva mürin. Esimene mõte oli äike!

tundusid jäämäed olevat. Neid oli palju ja üks ilusam kui

lendas jäämäe tippu. Naljatledes sai mainutud, et nüüd

kohtasime.

Kuigi väga kahtlane, sest taevas polnud märkigi lähe-

teine. Eriti kenad näisid sellised mäed, mille küljed oli vesi

ajab mäe ümber. Täpselt nii aga juhtuski, kui olime vaevalt

nevast tormist. Varsti sai selgeks ka heli tekitaja. Nimelt

puhtaks pesnud ehk mis olid endid juba mitu korda vees

minuti jagu mäest eemale aerutanud. Käis üks kõva pauk

Retke plaani järgi liikusime edasi Upernaviku liustiku

olid müristajateks jäämäed, mis kõva kärgatuse saatel

keeranud. Ühe taolise mäe juures tegime ka puhkepausi

ja mitme kuupmeetri suurune jäämäe tipp prantsatas

suunas, mis asus linnulennult 50 kilomeetri kaugusel.

pragunesid ning võimas heli kajas mägedelt vastu. Vahel

ja imetlesime tema ilu. Mägi polnud väga suur – umbes

vette. Edaspidi hoidsime mägedega suuremat distantsi,

Veetee kulges järskude kaljunõlvadega saarte vahel, millel

pudenes ka mõni suurem jäätükk vette, kuid meie jaoks

paarkümmend meetrit kõrge. Ristisime niisugused kenad

kui see vähegi võimalik oli.
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Mida lähemale liustikule, seda tihedamalt paiknesid jäämäed ja tavalisemaks said mürinad. Retke alguses näitas
termomeeter vee soojuseks viis kraadi, suure, tohutu
hulga ujuvate jäämägedega Upernaviku fjordi ääres
vaid kaks. Seda jahedust oli ka jalgades tunda. Kannad
toetasid vastu plastikust paadi põhja ja külm tungis läbi
ka kõige paksematest sokkidest. Fjord nägi esmapilgul
välja päris võimas ja raskesti läbitav. Äkki aga kuulsime
mootorpaadi häält ja nägime paati kihutamas keset fjordi,
mispeale ei tundunudki see enam nii hirmus olevat. Kõige
enam pelgasime jäämägede liikumist, mida põhjustab
veetõus. Tõusu ja mõõna kõrguse vahe on seal pooleteise
meetri ringis. Igaks juhuks ületasime fjordi mõõna ajal,
et vältida jäämägede vahele kinnikiilumist. Ühelt poolt
surub mägesid veetõus ja teiselt poolt liustik. Kui jääd on
palju, võib hõlpsasti kinni jääda. Meil sujus ületus kenasti.
Fjordi keskel vaatasin GPS-ilt ka mõõnast tingitud triivimise kiirust, mis oli 0,7 km/h.
Kaardi järgi liustikule kõige lähemal oleval saarel mõõtsin
vee temperatuuriks aga juba miinus üks. Õhus oli soojakraade neli ning juba teist päeva sadas peenikest uduvihma. Saarele jõudmine oli omaette kunsttükk, kuna kogu
aeg tuli leida jäämägede vahelt liikumisteed ning mõnikord tuli ka sõna otseses mõttes teed rajada. Liikumine
liustiku suunas tundus võimatu. Jääsupp oli muutunud
niivõrd tihedaks. Liustiku järsud nõlvad jäid hinnanguli-

seal paltust ehk hiidlesta püüdmas. Selle kalahiiglase kaal

vette ning seadsime laagri saarele. Täpsemalt kaarti

Öösel oli päris jahe ning veekraade mõõtsin miinus kaks!

selt viie kilomeetri kaugusele. Liustikku binokliga uurides

võib küündida isegi üle kolmesaja kilo.

silmitsedes selgus, et me pidanuks juba liustikul olema

Silmaga oli näha, kuidas mereveele hakkas tekkima värske

ja koht, kus viibisime, puudus üldse kaardilt. Nii saimegi

jääkirme ning pisemad jäätükid külmusid teineteise külge

märkasin mitmesaja meetri kõrguse järsaku all pisikest
laeva. Muidu ehk polekski täheldanud, aga kuna oli öö,

Saarelt otse liustiku poole polnudki võimalik kajakiga

oma silmaga kogeda, kuidas liustik on taandunud. Kaart

kinni. Merevesi on seal päris soolane ja selline tempera-

põlesid laeval tuled. Lähemal vaatlemisel paistis eemal

enam sõita. Üritasime läheneda eemal asuva saare ser-

oli koostatud 2004. aastal ja tast ei olnud enam liustiku

tuur tunduski olevat jäätumispunktiks. Pärast unetunde

veel kaks laeva. Hiljem saime teada, et kohalikud käivad

vast, kuid ka see oli teostamatu. Sõitsime tagasi vabasse

lähedal olles mingit kasu.

tabas aga üllatus: vaba vett, mida mööda saarele sai
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tuldud, enam polnud. Ka vahepeal olnud mõõn ei viinud

Kahenädalase retke jooksul sai mulle selgeks, et jäämäed

Meelis Kivirand (s. 1976), www.meelisphoto.com. Meelisele

pole elutud, vaid väga põnevad ja ohtlikud. Retkel läbitud

meeldis varemalt hirmsasti kala püüda, praeguseks on õnge

kilomeetreid ma täpselt ei tea, kuna täiesti uus GPS lakkas

asendanud fotoaparaat. Vahva retk on sama tähtis kui hea

eelviimasel päeval töötamast, aga arvan neid olevat veidi

pilt. Meelis võitis peaauhinna Looduse Aasta Foto 2008

üle kahesaja. Hea vähemalt, et pildid alles jäid ja saan

konkursil kategoorias „Loomad tegevuses“.

neid teiega jagada.

tõusuga tulnud jäämägesid enam minema. Nii hakkasimegi oma väikeste sõiduvahenditega jääd rammima ning

Seiklusi!

see oli põnev seiklus, mis meelde jääb.
Suure liustiku servale kahjuks välja ei jõudnudki ja pidime

Lk 55: 		Canon 1DsMarkIII, Canon 300mm F4 L IS + 1,4x konverter. F9, 0,4s, ISO 200

end lohutama ühe pisema liustikukeelega. Meil oli ka

Lk 56:		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 22mm. F9, 0,3s, ISO 200

ronimisvarustus kaasas ning plaanisime jalutuskäiku

		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 17mm. F8, 1/200, ISO 200

liustikul. Kuid mäge mööda liustiku poole liikudes tuli

Lk 57:		Canon 1DsMarkIII, Canon 70-200mm F2,8 L IS @ 195mm. F6,3, 1/400, ISO 400

peale tihe udumass, mis meie plaanid segi lõi. Nähtavust

Lk 58:		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 23mm. F11, 1,6s, ISO 100

oli heal juhul saja meetri ringis. Jõudsime kuristikuni ning

		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 21mm. F8, 1/80, ISO 200

edasi minek ilma kaardita oli mõeldamatu. Tuli tagasi

Lk 59:		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 37mm. F6,3, 1/60, ISO 250

pöörduda.

Lk 60:		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 17mm. F11, 1/40, ISO 100
Lk 61:		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 21mm. F11, 0,6s, ISO 100

Järsk liustikukeel, mis vette langes, oli üks ohtlikult põnev

võivad ka vee alt lihtsalt üles kerkida, oli minu jaoks midagi

Lk 63:		Canon 1DsMarkIII, Canon 17-40mm @ 22mm. F11, 30s, ISO 100

koht. Lähemale kui paarsada meetrit ei söandanud minna,

uut. Nii ma juhtusin nägema, kuidas kuupmeetrisuurune

Lk 64:		Canon 1DsMarkIII, Canon 70-200mm F2,8 L IS + 1,4x konverter @ 190mm. F11, 1,3s, ISO 100

sest aeg-ajalt pudenes selle nõlvalt suuremaid ja väik-

jäätükk meetrikõrgusele veest välja hüppas. Ja seda paadist

		Canon 1DsMarkIII, Canon 70-200mm F2,8 L IS @ 150mm. F8, 1/640, ISO 200

semaid jäätükke. Neid ohte ma teadsin, aga et jäätükid

mitte väga kaugel. Ilmselt oli meie all vetesügavuses liustik.

Lk 65:		Canon 1DsMarkIII, Canon 16-35mm F2,8II @ 16mm. F8, 1/250, ISO 320
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Fotoaparaadiga karu vastu
Tekst, fotod ja videod: Kaido Kärner
Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean alustama 2008.
aasta aprillikuust, kui sõbrad kutsusid Soome kaasa
karusid pildistama. Kohale jõudes selgus, et sealmail on
veel paks lumi maas ja liigutakse mootorsaaniga. Nelja
seal veedetud päeva jooksul nägime siiski ka karusid
ja saime mõne pildi. Tõsi küll, väga lähedale nad meile
seekord ei tulnud, sestap portreepilte just ei saanud. See
on ka ainuke kord, mil olen karu näinud ja pildistanud
lumes. Eks see oli ka põhjus, miks mesikäpad ennast eriti
näole ei andnud: suurem osa neist lasi alles talveunel hea
maitsta.
Järgmisel korral olime aastaaja valikul juba targemad
ja läksime samasse kohta augustis. Kohale jõudes sai
peagi selgeks, et karusid on rohkem liikvel kui kevadel, ja
pildidki ei jäänud tegemata.
Sel korral sai karusid vaadatud ja pildistatud Lassi
valdustes Soome loodeosas, otse Venemaa piiri ääres.
Baasiks on seal mõnus järvede- ja rabadevahelisel
kõrgendikul asuv talu, kus on hulk magamistube,
söögisaal, saun ja muu eluks ning heaks äraolemiseks
vajalik.
Soomes käib karude pildistamine lihtsalt. Selleks
tarbeks on ehitatud varjeonnid, mille juures karusid
regulaarselt toidetakse. Sealsed otid on varjetega (ja
nendes istuvate inimestega) harjunud ega lase end
maiustamisel häirida, küll aga pagevad kiiresti, kui mõni
inimene väljaspool varjeid liigub. Varje on spetsiaalselt
loomade vaatamiseks ja pildistamiseks ehitatud pisike
majake, millel on vaateaknad ja objektiivi välja pistmiseks
vastavad avad. Tavaliselt mahub sellisesse korraga kaks
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kuni neli inimest. Varje ei ole kapitaalne ehitis, nii et kui

maiustavad. Sageli tekivad sealjuures konfliktid, mis

karuotil peaks tulema mõte selles olevad fotograafid

lahendatakse enamasti konkurendi peale vihaselt

magustoiduks pintslisse pista, siis see talle ilmselt suurt

urisedes, mõnikord lastakse aga käiku ka käpad-hambad.

probleemi ei tekitaks. Õnneks on aga karudel seal toitu

Kogu selle möllu tulemusena on maastik toidukohtades

piisavalt, mistõttu sedasorti probleeme ei ole ette tulnud

enamasti poriseks ja mudaseks tallatud, mida on näha ka

ja loodetavasti ei tule ka. Toiduks kasutati tollal kodusea

piltidelt.

keresid, mis äravedamise vältimiseks tugevasti puujuurika
külge kinni seoti.

Kolmas kord sai Soomes karupildistamine ette võetud
kaks aastat hiljem ja seekord vahelduse mõttes teises

Varjesse minnakse tavaliselt õhtul, enne ilusa

kohas – Wild Brown Bearis ehk Ari juures. Koht asub

loojanguvalguse saabumist, ning lahkutakse hommikul,

samas kandis kui Lassi valdusedki, st Soome idaosas.

kui päike juba kõrgel ja valgus pildistamiseks ebasobiv.

Ka põhiplaan on sama: baasiks olev majade kompleks,

Ööajal saab varjes ka silma looja lasta, mõnikord on selleks

kus magamistoad ja muu vajalik, ning veidi eemal järve

nari, mõnikord kasutatakse magamiseks põrandat.

ümber asuvad varjed. Varjed on Lassi omadest pisemad ja
suvel kuumaga võimatult palavad.

Lassi varjed asuvad väheste eranditega rabas, tavaliselt
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mõne järvesilma lähedal. Kuna karusid toidetakse – ja toitu

Karude toitmisega peetakse Ari juures piiri ja kasutatakse

pannakse väga palju –, siis koguneb sinna õhtuhämaruses

mõõdukates kogustes koeratoitu. Et kajakad toitu

(aga tihti ka varem) suur hulk karusid, kes öö läbi sealihaga

pintslisse ei pistaks, asetatakse see plastmassist
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merelindudega asustatud saarel ja merisaarmaste ehk
kalaanide koloonias.
Umbes 30 miili laiune Shelikofi väin eraldab Kodiaki saart
mandrist. Mõlemal korral sattusime väina ületamisel üsna
tugeva tuule ja lainetuse meelevalda, kuid õnneks päästis
hullemast merehaigusest õigeaegne koisse pugemine.
Katmai rannik, kuhu seejärel suundusime, on üsna
liigendatud ja sopiline, muuhulgas leidus seal ka vaikne ja
rahulik ankrukoht öiseks puhkuseks.
Karusid on seal palju ja neid võib näha nii kogu rannikul,
sisemaal kui ka Kodiaki saarel. Erinevalt oma Euroopa
suguvendadest sealsed mesikäpad üldiselt inimesi ei
karda. Inimasustus on sealkandis väga hõre, et mitte
öelda olematu. Ainuke suurem asula on umbes kümne
tuhande elanikuga Kodiaki linn samanimelisel saarel.
Linna karud tavaliselt ei tule, aga ega keegi eriti ei
imestaks ka, kui mõni tänaval vastu jalutaks.
Karud on sealkandis pruunid, samasugused kui meil
Euroopaski, jääkarude asuala on tüki maad põhja
ning loode pool. Grislideks nimetatakse sealmail
sisemaakarusid, rannikuelanikud on lihtsalt pruunkarud.
Inimesele need viimased üldiselt ohtlikud ei ole,
välja arvatud muidugi juhul, kui inimene ise konflikti
provotseerib, looma ehmatab või tema toidupoolisest osa
tahab saada. Turistide harimiseks jagatakse juba Kodiaki
karbikeste alla, mille leidmise ja ümberpööramise on

lennujaamas voldikuid teemal „Kuidas käituda karuga

karud meisterlikult selgeks saanud.

kohtudes”, kus olulisim lühidalt kirjas.

Aril on ka spetsiaalsed varjed karude toimetamiste

Esimest karu nägime juba laevast, pildistamiseks sõitsime

vaatamiseks (pildistamiseks need ei sobi), mis asuvad

siiski kummipaadiga randa. Mäed (kõrgemad lume- ja

kõrgemal ja kaugemal ning mahutavad rohkem inimesi.

jäämütsidega tipud ulatuvad üle kahe kilomeetri) asuvad
umbes viieteist kilomeetri kaugusel rannast ning ülevalt

Veel aasta hiljem sattusin õnneliku juhuse läbi karude

voolav jääkülm liustikuvesi moodustab rannatasandikul

juurde peaaegu teisele poole maakera – Alaskale.

jõgesid, ojasid ja niresid. Merevee tase muutub pidevalt

Tuleb tänada reisikorraldajat ja giidi Chris Doddsi, kelle

tõusu ja mõõna rütmis: õhtuks on hommikusest

kogemused muutsid kümnepäevase reisi meeldejäävaks

mitmesajameetrisest laiast lagendikust saanud piiritu

ja tulemusrikkaks.

veteväli, või vastupidi. Loodete tabelid on tegevuse
planeerimisel hädavajalikud. Seal, kuhu ühel hetkel saab
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Pärast pikka mitmeosalist lendu kogunes meie

paadiga, võib mõne tunni pärast olla kuiv kruusane maa.

kuueliikmeline grupp Kodiaki saarel, kus asusime

Kogu see rannik on inimtegevusest peaaegu puutumata,

oma merekodu (ehk 62-jalase Coastal Explorer II)

kui välja arvata üksikud fotograafide ja loodusvaatlejate

pardale ja võtsime suuna üle Shelikofi väina mandrile

grupid. Lähim linn ongi Kodiak, mis asub linnulennult saja

Katmai rahvuspargi aladele. Teel tegime peatuse ühel

kilomeetri kaugusel.
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Karud teavad, et millalgi suve teisel poolel hakkavad

jooksmas. Kui igaks juhuks kiireid liigutusi vältides üle

lõhelised merest mööda jõgesid üles kudemispaikadesse

õla vaadates vees kala nägin, oli selgus käes. Mõmmik ei

liikuma, ja on juba aegsasti rannas platsis. Kala leidmiseks

jooksnud mitte fotograafide, vaid lõhe järele. Üks teine

kasutatakse nii nägemis- kui haistmismeelt. Kui lõhet

fotograaf nägi aga täpselt samal hetkel kala just oma

parajasti ei ole, patseeritakse rannal, vaadatakse ringi ja

jalgade vahelt läbi ujumas. Karu sai saagi kätte ehk kaks

nuusutatakse õhku, nositakse niisama rohtu, kaevatakse

sekundit hiljem.

rannakruusast molluskeid või lihtsalt magatakse jõe
ääres. Et sel aastal jäi lõhede tulek miskipärast tavalisest

On üllatav, kui kiiresti ja osavalt need suured loomad

hilisemaks, oli näha vaid üksikuid kalu, nii et karud olid

suudavad vees kalastada. Vett lendab laias kaares ja

peamiselt rohutoidul.

teravustada ei ole sel hetkel eriti kuhugi.

Inimestesse suhtuvad sealsed karud harilikult ükskõikselt.

Ilmselt maailma tuntuim karupildistamise koht Alaskal –

Ei tee väljagi ja ajavad rahulikult oma asja. Oli täiesti

Brooks Falls – asub Katmai rannikust linnulennult umbes

tavaline, et mõmm kõndis meie grupist kümmekonna

seitsmekümne kilomeetri kaugusel. Väidetavalt on too

meetri kauguselt mööda ega raisanud meile pilkugi.

koht aga tänapäeval nii linnastunud ja ülerahvastatud,

Samas ei ole ettevaatus kunagi liiast ja nii koondasime

et tõsisemaks pildistamiseks seal head võimalused

oma grupi tihedalt kokku, et suurem välja paista, kui karu

puuduvad.

lähedale tuli.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi loodus, karud ja nende
Kõige ärevam hetk oli vahest siis, kui olime üht jõe ääres

pildistamine on Soomes ja Alaskal täiesti erinevad, on

vedelevat karu pildistades ise jalgupidi madalasse vette

mõlemal pool omad eelised. Soome ilmne eelis meie

roninud ja karu ootamatult kala märkas. Olin hetkel

jaoks on koha lähedus: asub see meist ju pelgalt kiviviske

seljaga karu poole, kui kuulsin teda vette hüppamas ja

kaugusel.

Lk 66:		Canon 1D Mark IV, Canon 500mm F4 L IS. F4, 1/640, ISO 25

Kaido Kärner (s. 1969), kaido.tradenet.ee/

Lk 69:		Canon 1D MarkIV, Canon 500mm F4 L IS. F4, 1/1000, ISO 500

pildid. Võimalusel on Kaido alati looduses

Lk 71:		Canon 1Ds MarkIII, Canon 400mm F4 L DO, 1,4x konverter. F5,6, 1/350, ISO 400

pildistamas ja toimuvat jälgimas. Eriti

Lk 72:		Canon 1D Mark IV, Canon 500mm F4 L IS, 1,4x konverter. F6,3, 1/320, ISO 160

huvitavad Kaidot linnud ja viimasel ajal

		Canon 1D Mark IV, Canon 500mm F4 L IS. F4, 1/1000, ISO 500

üha rohkem ka põnevad maastikud.

Lk 73:		Canon 1D MarkIV, Canon 300mm F2,8 L IS. F2,8, 1/250, ISO 400
		Canon 1D Mark IV, Canon 500mm F4 L IS. F4, 1/640, ISO 400
		Canon 1Ds MarkIII, Canon 300mm F2,8 L IS, 1,4x konverter. F4, 1/250, ISO 400
Lk 74:		Canon 1Ds MarkIII, Canon 300mm F2,8 L IS, 1,4x konverter. F4, 1/250, ISO 400
Lk 75:		Canon 1D Mark IV, Canon 500mm F4 L IS. F4, 1/1000, ISO 500
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Linnuatlas sai
selleks korraks läbi

vajalikud trükised: ankeet ja juhend. Uute kaastööliste
leidmiseks sai ka tehtud atlast, lindude määramist
ja ornitoloogiaühingut tutvustav maratonsari, mis
hõlmas peaaegu kõik maakonnad. Vaid Järvamaa
keskkonnaametnikud näitasid üles ignorantsust ning ei
pidanud selliseid koolitusi finantseerimisväärseteks.
Praeguse linnuatlase kõige aktiivsem välitööaasta oli

Tekst: Jaanus Elts

Uue linnuatlase koostamine sai hoo sisse 2004. aasta

2004, mil töödes osales vähemalt 300 inimest, kuigi

Linnuatlase koordinaator

alguses ning välitööd lõppesid aastal 2009. Sellele eelnes

registreerunuid oli isegi üle 400. Järgnevatel aastatel

Fotod: Sven Začek

küll ka peagu aastane ettevalmistustöö, mille käigus

oli osalejaid küll vähem, kuid huviliste aktiivsus püsis

lepiti kokku välitööde metoodikas ja valmistati ette

kõrgel kuni lõpuni. Ilmselt jäi aastatega vähemaks neid
vaatlejaid, kes olid valmis korraldama vaatlusretki ka
oma elupaigast kaugematesse paikadesse. Kui vaatlejate
arv oli suurim pigem välitööperioodi algul, siis laekunud
vaatluste arv näitas aastatega just tõusu ning suurim
kogus vaatlusi laekus 2008. aasta kohta – 50199 kirjet.
Uue linnuatlase andmeid laekus 481 põhivaatlejalt (ja
neil oli tihti veel mitu abivaatlejat), kokku üle 252 000
kirje. Panus oli inimeseti muidugi erinev, näiteks tegi
10 vaatlejat 31% kõigist vaatlustest. Üle kolmveerandi
inimestest on atlaseperioodi jooksul saatnud toimkonnale
andmeid kuni 1000 kirjet.
Lisaks käesoleva atlaseperioodi andmetele on Eerik
Leibak kandnud andmebaasi ka kogu eelmise linnuatlase
andmestiku, tänu millele on kajastatud vähemalt 1300

Siidisabad talvituvad igal aastal meie marjadest. Kahjuks pole neil

inimese töö kokku kahel andmekogumise perioodil. Vana

enam suvel siia asja

atlase andmete digiteerimine annab meile võimaluse
võrrelda lindude levikut kahel atlaseperioodil. Ühtlasi
leiavad vana atlase korrigeeritud levikukaardid pildilise
kajastuse ka uues väljaandes.

(seega siis viimase paarikümne aastaga) on juurde tulnud
veel kormoran, alk, tamme-kirjurähn, kuldhänilane, väike-

Lõpuks ometi tagasi Eestis! Habekakk patrull-lennul
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Mis siis selgus?

käosulane, kaelus-kärbsenäpp, urvalind, faasan (ilmselt

Kuigi liigitekstide kirjutamine praegu veel käib ja mõnigi

küll aedikupõgenikuna) ja imelisel kombel ka punakael-

põhjalikum analüüs jääb tulevasse aastasse, siis üht-teist

lagle. Levikut on aga oluliselt laiendanud näiteks laululuik,

iseloomustavat võiks välja tuua ka sisuliste tulemuste

roohabekas, roo-ritsiklind, valgepõsk-lagle, must-lepalind

kohta. Näiteks alles atlaseperioodil lisandus meie

ja merikotkas. Aga laanerähni puhul ei oskagi esiti

haudelindude nimistusse hõbehaigur, lääne-pöialpoiss ja

otsustada, kas vaatlejad on lõpuks liigi määramise selgeks

kaua-kaua taga otsitud habekakk. Vana atlasega võrreldes

saanud või ongi ta levik laienenud.
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Tamme-kirjurähn on peamiselt kõiksugu parkide asustaja

Roohabekas. Toitu jätkub ja levik laieneb

Samas on muidugi ka taandujaid, kes kas inimmõjude või

lisaks andmekogumise metoodikale meie linnustiku

vilkalt muutuva kliima tõttu enam meil järglasi soetada ei

elupaigalist jaotust, elupaikade seisundit ning kaitstust.

taha. Nii puudusid uue atlase ajal pesitsejatena (eelmises

Teine osa trükisest võtaks kokku välitööandmed, selle

atlases vähemalt võimalik pesitsemine) rabapistrik,

peamiseks väärtuseks on muidugi levikukaardid ja

siidisaba, mustkael-pütt, põhjatsiitsitaja, sinisaba ja

-kirjeldused. Iga liigi puhul soovime anda täiendavalt

karbuskajakas. Ja muidugi see õnnetu roherähn! Õnnetu

lühiteavet ka asustustiheduste kohta eri elupaikades,

selles mõttes, et eks teda ongi vähemaks jäänud, kuid

fenoloogilised näitajad ning arvukuse Eestis. Kõik see

kriitiline eelmise atlase andmete üle vaatamine on

peaks kokku andma korraliku suures formaadis umbes

näidanud, et nii mõnigi loodusesõber on kõik rohelised

450-leheküljelise sisutiheda teabeteose.

rähnid automaatselt roherähniks määranud. Aga neid
rähne ei saa ju rohelisuse alusel määrata!

Lõpetuseks tänan kõiki vaatlejaid, kes leidsid võimaluse
anda oma panus kodumaa lindude praegusaegse leviku

Natuke lõpust kah

väljaselgitamisse!

Lõpuks peab kogu see töö päädima kena raamatuga,
mis sadade linnuhuviliste entusiastliku töö kokku võtaks.
Plaanide kohaselt kajastaks trükise esimene ehk üldosa
Kormoranide pealetung on kõigile ilmne
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Milleks meile jahindus?
Fotod: Sven Začek

Nagu ikka on probleemidel kaks tahku, jahinduses kind-

ne õnnetu juhus, kus kuul rikošetiga sihtmärgist eemale

Täiesti narr on mõelda, et kattes kiskjale lambapraega lõu-

lasti rohkemgi. Ühelt poolt on süüdi tänapäeva meedia,

lendas. Ma muidugi ei väida, et jahimeeste seas poleks

nalaua, jätab ta sinna ilmumata. Vanasti sõltus inimeste

„Jahimehe kuul tabas kaaslast“, „Jahimees laskis lehma“,

mis on pidevas intriigijanus ja sellest tulenevalt trükitakse

tõrvatilku, kes meepoti rikuvad. Selliseid inimesi on igal

otsene elukäik sellest, kuidas said hakkama nende loo-

„Hundid murdsid lambaid“, „Saaremaal tuleks hundid hävi-

ainult negatiivseid uudiseid. Kui keegi mis tahes elualal

elualal. Kuid üldjuhul siiski tunnetatakse enda kasutuses

mad, mistõttu neid ka kaitsti iga hinna eest. Vanematelt

tada“, „Koprad põhjustasid metsaomanikule tohutu kahju“,

midagi positiivset ära teeb, siis see saavutus uudisekün-

olevate tulirelvade ohtlikkust.

inimestelt on kuulda, kuidas nemad omal ajal karjas käisid

„Põdrakari rüüstas männinoorendikku“. Niisuguste peal-

nist ei ületa. Niisuguse suhtumisega on paljudest eluvald-

kirjadega puudutatakse meie meedias jahindust. Ühest

kondadest maalitud neist kaugemal seisvatele inimestele

Teiselt poolt on meie karja- ja metsakasvatajad saja aasta

peletasid. Nii oluline oli, et lammas ellu jääks. Praegused

äärmusest teise. Võibki jääda mulje, et jahimehed on ühed

täiesti vale pilt. Šokeeriv pealkiri jääb kauemaks meelde

taguse ajaga võrreldes rumalamaks, vaesemaks, hoole-

karjakasvatajad aga vist loodavatki rohkem riigi toetusele,

saamatud olevused, kelle päästikunäpp on „ülearenenud“

kui artikli sisu. Tihti sisu ei loetagi, vaid ahastatakse, et

tumaks või rohkem riigi kui enda peale lootvaks muutu-

kui lambaga peaks midagi juhtuma, ja seepärast on enda

olukordades, kus tuleks püss langetada, ja kes ei saa kätte

näed jälle on jahimehed millegi õudsega hakkama saa-

nud. Ei mõista mina, mis on selle põhjuseks, et näiteks

vastutus väiksem ja hooletus suurem. Pole karjast, pole

ühte kobrastki, mistõttu saab majandusmets kahjustada.

nud. Siis jääb saladuseks, et tegelikult oli kaaslase tabami-

lambakari jookseb ilma aia ja karjaseta metsa all ringi.

karjaaeda, on vaid üks kiunumine, miks hundid söövad.

ja hunte lausa röökides ja kätega vehkides metsa tagasi

Ma ei imestaks, kui keegi ässitaks oma koera lammast
murdma: kahju läheks hundi kraesse, praad omale lauale
ja kompensatsioon riigilt enda pangaarvele. Idee annab
motiivi hooletuks käitumiseks.
Hunte on meil vaja. Kuna hunte on võimalik neile pattude
väljamõtlemisega hävitada, on sute metsaelu ülesanded
praegu jäänud jahimeeste kraesse ja see on üks valdkond,
kus pole suudetud häid edusamme teha. Selle valdkonna
märksõnaks on kährik. Kährik, kelle vaenlasteks on kiskjad
ja inimene. Vanematele jahimeestele on kährik uudne
nähtus ning jahipidamiseks väärtusetu olemuse tõttu
(liha ei kõlba, trofeed ei saa ja nahka ka keegi ei taha) ei
raatsita tihti kuuli raisata. Lisaks sellele ravib riik igal aastal
haigeid kährikuid mitmesaja tuhande euro eest. Kiskjate
puudumine, jahipidamise vähesus ja riigipoolne esmaabi
on kährikute arvukuse plahvatuslikult üles viinud. Kährikud söövad kõike, millest jõud üle käib. Maaspesitsevate
kanaliste ja partlaste arvukus on seetõttu katastroofiliselt
vähenenud. Sama häda on ka metskitsedel, kelle vastsündinud talledest kährik kerge vaevaga jagu saab. Jänesepojad on sama lihtne saak. Maksab ainult neile peale
sattuda. Õnneks on järjest rohkem kuulda, et mõned
Sügiskollane maastik ja põdrad. Põdrajahi hooaeg on alanud
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nooremad jahimehed on kährikujahi omale südameasjaks
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võtnud. Siin saaks riik hästi appi tulla. Kährikute ravimise
asemel võiks raha suunata hoopis kährikujahi preemiateks. Igal jahiseltsil võiks lasuda kohustus igal aastal
teatud arv kährikuid küttida. Nii saaks selle lumepallina
kasvava probleemi kuidagi kontrolli alla. Oleks suurepärane, kui peale jahimeeste ka mõni looduse poolt määratud
kiskja metsal iga päev silma peal hoiaks. Sellised väljaütlemised nagu kuu aega tagasi meedias kõlanud „Hävitame
Saaremaalt kõik hundid“ saavad kõlada vaid mõistmatute
suust.
Metsaomanikud, kes on kimpus põtrade ja kobrastega,
Jahipäev algab hämaras kõigi jahimeeste registreerimisega

Värske lumega saab kiiresti loomade liikumisest sotti

pole ka ise süüst puhtad. Tulemuseni viib jahimeeste ja

Hetk pärast lasku

maaomanike vaheline hea koostöö, mitte lootmine, et
küll teised töö ära teevad ja kui ma mingi kahju avastan,
siis tõstan lärmi taevani ja keegi peab kompenseerima.
Kahjude kompenseerimise ideoloogia ei ole jätkusuutlik.
Pigem tuleks mõelda kahjude ennetamise peale. Samas
eeldab see maaomanikult endalt suuremat panust. Panust, mida tihti ei soovita anda.
Koprakahjustustega on lugu keerulisem, sest kopraid
võib tõesti olla väga raske kätte saada. Ennetamisega
saaks suure kahju ära hoida. Ennetustöö tähendaks seda,
et sügisesel kobraste liikumise ja talveks valmistumise
ajal tuleks oma metsal silm tihedamini peal hoida. Kui on
näha sisserändajate tegevust, kutsuda jahimehed ning
siis on võimalik kahjudeta hakkama saada. Paraku on
Jahimehed põdra silmade läbi

Aju lõppeb tavaliselt kusagil lagedal, kuhu loomad peaksid ajajate

vähe neid metsaomanikke, kes oma maal ka kontrollimi-

eest välja jooksma. Küttidele otse sülle. Tihti on loomad targemad

se eesmärgil liiguvad. Tavaliselt on metsa asja vaid siis,

Laskemoon

kui sealt midagi vaja on: küttepuid, palgimaterjali vms.
Kui siis avastada, et pisike kuivenduskraav on kasvanud
parajaks metsajärveks, on hilja midagi päästa või kedagi
süüdistada. Jahimeeste jahimaad koosnevad kümnete
eraomanike maadest. Kuna jahipidamine sõltub hooajast,
ei pruugi mõnda kohta pool aastat asja olla. Jahimehed
võivad seda endale lubada, metsaomanikud küll ei tohiks.
Teine metsaomanikel meelt mõruks tegev nähtus on
põdrakahjustused lageraie järel istutatud männinoorendikel. Siingi on lambakarjaga sarnased lood. Katnud
metsa toidulaua, ei saa pahaks panna, et loomad sinna
sööma tulevad. Ent siis helistatakse jahimeestele, et
tulgu lasku see põder maha, kes mände näksimas käib. Ja
siis? Imetajad, eriti suurimetajad, nagu põdrad, on väga
Sügisel on metsateed äärmiselt mudased

Tabatud

liikuvad ning nende kulgemist ajendab toidubaas. Üks

Põdra avamine

põder maas, paari päeva pärast on seal uus asemel. Aia
ehitamine on kallis, istutamine on kallis, istiku määrimine
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Edukas jahipäev lõpeb lihaportsude jagamisega
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Hanejaht toimub rände ajal

Paju on kopra õhtusöögiks

Edukas jahipäev lööb emotsioonid üles

Suure koprapesakonna mitme aastase töö tulemus

spetsiaalse peletava ainega on kallis. Tuleb arvestada, et
Linnujaht vajab head maskeeringut

lageraie sarnane olukord on looduses ekstreemne nähtus,
mis võib tekkida trombi või metsatulekahju tagajärjel. On
loogiline, et kui nüüd paari aasta pärast kasvavad lagedal

Lk 81:		Nikon D3x, Nikkor 300mm F2,8 VRII, Nikkor TC-E20III. F5,6, 1/1250, ISO 400

alal mõnusad noored võrsed, siis on kõik ümbruskonna

Lk 82:		Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F2,8, 1/25, ISO 6400

loomad kohal oma osa nõudmas. Jahimehed saavad siin

		Nikon D3, Nikkor 70-200mm F2,8 VRI @ 200mm. F2,8, 1/3200, ISO 2500

vähe ette võtta.

		Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 35mm. F4, 1/400, ISO 1600
		Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F5,6, 1/500, ISO 2000

Tabatud rabahani
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Vastus meediakärale ehk mida väärtuslikku

		Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 38mm. F5,6, 1/800, ISO 1000

pakub jahimees riigile

		Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F4, 1/1600, ISO 1250

Kuna terve riik on kaetud jahimaade võrgustikuga, on

Lk 83:		Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 40mm. F4, 1/1000, ISO 800

tänu jahimeestele suhteliselt hea ülevaade loomade arvu-

		Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 70mm. F3,5, 1/400, ISO 1600

kusest ja liigilisest koosseisust. Teiseks tagavad jahimehed

		Nikon D3, Nikkor 50mm F1,8. F2,2, 1/1000, ISO 3200

liikide ettenähtud arvukuse kindlal maa-alal. Kolmandaks

Lk 85:		Nikon D3, Nikkor 50mm F1,8. F2,8 , 1/400, ISO 2000

väärtuseks on salaküttimise kontrollimine, sest vähe on

Lk 86:		Canon 1Ds MarkII, Canon 300mm F2,8 L IS, 1,4x konverter. F4, 1/320, ISO 500

neid, kes julgevad relvastatult ilma loata minna paika, kus

		Nikon D3x, Nikkor 400mm F2,8 VR. F4, 1/1250, ISO 200

teadaolevalt liigub teisi relvis kütte. Neljandaks oska-

		Nikon D3x, Nikkor 400mm F2,8 VR. F4, 1/1600, ISO 200

vad jahimehed üldsust harida, et hakkaksid vähenema

		Canon 1Ds MarkII, Canon 300mm F2,8 L IS. F5,6, 1/15, ISO 250

ülalkirjeldatud väärarusaamad loomakahjustuste kohta ja

		Nikon D3x, Nikkor 400mm F2,8 VR. F4, 1/1250, ISO 200

lakkaks kiskjate tagakiusamine.

Lk 87:		Nikon D3, Nikkor 70-200mm F2,8 VRI @ 70mm. F3,5, 1/800, ISO 800
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Digipiltide säilitamine

võimalik paremini end osa riskide eest kaitsta, mida

üle uputab ning tulekahju tekkimiseks piisab pisikesest

varem said teha vaid profid – ja kas siiski kõik. Vaatame

naelast, mis kümmekond aastat tagasi seina sees olevast

järjekorras neile riskidele otsa.

juhtmest kogemata läbi on löödud.

Kõvaketas

Lahendus on hoida varukoopiat eemal oma peamisest

Looduspiltniku (ja eks ka teiste piltnike) vara on tema

hoolikusest, mida kõike nõudis slaid. Slaidist ei saanud

Kõvaketas on parajalt õrn seade, mis võib ühel hetkel

pildihoidmiskohast. Teine variant on säilitada

pildid. Loendamatud tunnid varjes, pildireisid, aastate

teha ka päris identseid koopiaid, pealegi oli nende

üles öelda, kehvemal juhul täiesti ette hoiatamata.

varukoopiaid seifis, kuid et kõiki neid riske maandada,

jooksul kogutud ajalugu, muutused ja arengud oma

valmistamine kulukas ning arhiveeriminegi ajamahukas.

Kui meil on kõik pildid ainult ühe kõvaketta peal,

peab see olema parima tulekindlussertifikaadiga ja väga

pildistamiskohtades.

Seetõttu jäi positiivpiltide varundamine paljudele, aga

oleme 99% tõenäosusega neist ilma. Kõvakettaid küll

hea varguskindlusega.

eriti tavapiltnikele, kättesaamatuks. Digiajastu eripära on

taastatakse, aga keegi ei taga andmete kättesaamist

Digiajastu saabumisega on muutunud digitaalseks

aga see, et pildist on võimalik tasuta teha lugematu arv

ja proovimine on kallis. Variant on kasutada kõvaketta

Varundusseadmed

ka piltide ja videote säilitamine. Enam ei sõltu see

identseid koopiaid. Kui kas või üks neist säilib, on võimalik

asemel pooljuhtketast (Solid State Drive e SSD), millel

DVD. Kui paar aastat tagasi oli see andmekandja täiesti

karpidest-raamidest, tolmukindlusest ja käsitsemise

jälle teha lõpmata hulk „originaale”. Tänu sellele on nüüd

ei ole liikuvaid osi ja seega pole mehaaniliste tõrgete

arvestatav varukoopiate tegemiseks, siis praegu, vaadates

esinemist vaja karta. Paraku on SSD-de mahuühiku hind

piltide ja videote originaalfailide suurusi, on nad oma

hetkel vähemalt kümmekond korda suurem kui tavalisel

mahult ajale jalgu jäänud. Kui pildistatakse palju, siis

kõvakettal ning 100% andmete säilimist ei taga ka

kõikide originaalfailide varundamiseks on DVD ebamugav

nemad.

ja ebaefektiivne.

Lahendus on talletada pildid vähemalt ühele

Väline kõvaketas. Hetkel parima hinna ja kvaliteedi

lisaseadmele: kas kõvakettale (välisele või sisemisele),

suhtega varundusmeedium. Võimalik transportida, kiirelt

DVD-le, kettamassiivile või siis varundada internetis.

ühendada. Saab kasutada paljusid tasuta programme,
mis sünkroniseerivad pildikatalooge vastavalt etteantud

Äike, elekter

parameetritele.

DVD-le salvestatud varukoopiaid elekter ei ohusta.
Küll aga ohustab pikselöök elektrivõrgus asuvaid

Internetis varundamine. Tänapäeval pakutakse mõõduka

varundusseadmeid. Ka elektrikatkestus või kehv elektrik

tasu eest Internetti mitu terabaiti kettaruumi. Mugav on

võivad teha palju pahandust.

see, et varundatud pildipank on kättesaadav igalt poolt,
kus on internetiühendus. Samas ei ole kindel, kas homme

Lahendus on hoida varukoopiaseade selle mitte

on kettamahtu pakkuv firma veel olemas, on see maha

kasutamise ajal elektrivõrgust väljas, ideaalis ka arvuti

müüdud või hoopiski kinni pandud.

tagant lahti ühendatuna.
Kõik eelpool loetletud riskid on võimalik elimineerida, kui

Foto: Jaak Põder
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Vargus, vandalism, üleujutused, tulekahju

pärast piltide ja videote salvestamist arvuti kõvakettale

Kuigi oleme pildid ja videod kõvakettalt teisele

need ka varundada vähemalt ühele lisaseadmele, mida

andmekandjale kopeerinud ja ka elektri poole kontrolli

hoitakse teises geograafilises kohas. Lihtsama tehnilise

all hoidnud, ei ole me kõikide pahalaste käest veel mitte

lahenduse puhul on siiski ebamugav iga kord uute piltide

pääsenud. Statistika ütleb, et arvestatav osa meist puutub

lisandumise järel varukoopiat uuendamas käia. Seega

isiklikus elus vähemalt korra kokku teiste põhjustatud

oleks mõistlik kasutada kahte varukoopiat, millest üks on

materiaalse kaotusega, olgu selleks ooteruumis

identne arvuti kõvakettal oleva materjaliga ning mujal

varastatud sülearvuti või robustne sissemurdmine. Samuti

asuvat koopiat võiks uuendada teatud aja tagant, näiteks

ei ole välistatud, et loodus või keegi ülakorrusel meid

kord kuus.
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Keda siis ikkagi
kutsuda kuldnokaks?

metsalaulikud. Musträstas saabub siiamaile juba märtsis,
olles üks esimesi kevadekuulutajaid. Üha enam jääb
neid musti linde meile ka talveks, kuigi, jah, see pole
soovitatav. Viimased kaks talve on üritajatele koha kätte
näidanud. Usun, et vähesed jääjaist nägid kevadet. Seda
kõike räägin sisemaamehena. Lääne- ja põhjaeestlastele
on musträstas tuttav talvituja.

Tekst ja fotod: Margus Muts

värvi nokk, nagu oleks kollane, aga ei ole ka. Lisaks pole

Minu jaoks algab tõeline kevad siis, kui metsad täituvad

kuldnoka sulestik „kuldnokalikult“ süsimust, vaid kaetud

rästalauluga, algul musträsta, siis sekka laulu- ja

Kollase nokaga must lind laulmas kase otsas, millele

heledate tähnidega, jättes linnust kirju mulje.

vainurästa omaga. Kokku kena koor, mille kontserti

on kinnitatud pesakast. Tuleb kõigile tuttav ette, eks?

Nii et selle jutu kangelane on musträstas.

tasub kuulama minna aprilli algul. Kohalikele sellidele

Selleks et tunda kuldnokka, ei pea ju olema loodusesõber.

lisanduvad siis põhja poole liikujad. Lisaks kevade

Tahangi alustada sellest, et tegelikult on olemas

Minu jaoks peitub musträstas justkui kaks erinevat

laulupuu peab olema kõrgeim puu ümbruskonnas

esimesele laululinnule on musträstas ka esimene päevane

lind, kes vääriks palju enam nii suursugust nimetust

lindu: üks peidulise eluviisiga arglik ja vaikne, teine

ja laulukohaks muidugi selle kõrge puu latv. Küllap

laululind, kes hommikuti oma hääle helisema paneb.

nagu kuldnokk. Nimelt musträstas. Ta on süsimust ja

aga tähelepanunõudjast vilehäälne metsalaulik, kes

ikka selleks, et laul kaugele kosta oleks. Tegelikult

Päevane tähendab seda, et öö pimedaimad tunnid

kuldkollase nokaga. Kuldnokal on seevastu ebamäärast

üritab teistele laululindudele igapidi ära teha. Musträsta

seljatab musträsta tugev meloodiline hääl kõik teised

ollakse ikka vait.
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Seni olen teinud juttu musträsta kõikjale paistvast
elust, ent heidame pilgu ka varjatumale küljele, nimelt
pesaelule.
Varajasele saabujale kohaselt alustatakse vara ka
pesitsusega. Tegelikult kuulub isaslindude laulukontsert
ka sigimisrituaali hulka. Lauluga kuulutatakse hõivatud
territooriume. See on keeruline töö, sest levinud liigina on
musträstaste asustus tihe. Aprillis otsitakse pesale sobiv
koht, milleks parim on noor kuusk. Tihedad kuuseoksad
hoiavad pesa võõraste pilkude eest ning pakuvad ka
päikese- ja vihmavarju. Olgu siinkohal mainitud, et kuusk
on kõige populaarsem pesapuu ka teiste rästaliikide
hulgas. Linnupiltniku mätta otsast vaadatuna on
rästapesa kuusel üks igavamaid objekte. Siiski võivad
musträstad vahepeal ka üllatada: pesa murdunud puu
juurestikus, lehtpõõsa harude vahel või hoopis murdunud
puu tüükal on avastamist väärt leid! Neid leide ikka
juhtub, seega rästapesa tüükal päris imedevaldkonda ei
kuulu, küll aga on keeruline leida sellist pesa, mis samal
ajal pildistamiseks sobib. Tihti võib pesa olla liiga kõrgel
või hoopis kuskil rupsikus või on valgusolud nii nigelad, et
pilti teha peaaegu võimatu. Rästaste pildistamine nõuab
aga kindlasti varje paigaldamist. Argade lindudena on
nad äärmiselt ettevaatlikud ja vähimagi ohu korral pesale
ei tulda. Pesa juures ilmneb musträsta teine pool: ollakse
ettevaatlik, arg, madalam kui muru. Vastupidi paljudele
lindudele, kes hädakisa saatel oma elu ohtu seades
vaenlast peletada üritavad, eelistavad musträstad ohtu
takseerida eemalt. Varjest läbi teleobjektiivi vaatamisel
tuleb musträsta tõeline ilu nähtavale: ühtlaselt musta
sulestiku ja kuldkollase nokaga iluduse silma ümber on
kollane ring. Varje on õige koht, kus saame põhjalikumalt
silmitseda ka emaslindu, keda ehib hoopis pruun sulestik.
Peagi on käes talv ja paljud linnusõbrad poetavad
koduaeda linnutoitu. Nii mõnelgi pool saab toiduplatsi
külaliseks olema musträstas, kes jätnud lõuna poole
lendamata ning üritab iga hinna eest ellu jääda, et lume
sulamise aegu saaks metsa kõrgeima puu otsast oma
olemasolu kõigile metsaelanikele kuulutada.
Musträstas on pakkunud mulle ühe omapäraseima

võimsamalt kui valgel ajal. Ja siis jälle sekka bassihäälne

rästalaulude tundma õppimiseks ongi varajased, ikka

looduse kuuldemängu. Kord aprilliööl seadsin sammud

händkakk. Midagi taolist polnud mu kõrvad enne

ülivarajased hommikutunnid või hoopis mugavam

Margus Muts (s. 1978), www.margusmuts.ee. Margus on

rappa, et külastada tedremängu. Pimedas rabaserva

kuulnud. Loodushelifännidele tõeline maiuspala!

videvik, siis kui teised linnud on vaikinud. Musträstast ei

linde pildistanud alates algklassidest. Viimane tunnustus

metsas huikas kumedalt händkakk. Ühtäkki tegi noka

Heakene küll. Olles üks esimesi alustajaid hommikul,

pea otsima tingimata metsast, võib ka linnast, näiteks

tema piltidele oli Looduse Aasta Foto 2011 konkursi 2. koht

lahti musträstas, kelle vilehäälne laul kostus hoopis

on hõbekõri õhtul viimaste lõpetajate seas. Parim aeg

mõnest pargist.

maastikupiltide kategoorias.
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Toimetuse valik

Jaak Sarv
Paljud nimetavad hanesid igavateks modellideks, kuid
mind on miskipärast hanede pildistamine alati paelunud. Ilmselt olen lapsepõlves liiga palju Nils Holgerssoni
lugenud ja multifilme vaadanud. Ideaalse hanepildina
tulevadki silme ette multifilmi algusest tuttavad kaadrid,
kus haned hommikupäikese sillerduse saatel järvelt õhku
tõusevad. Olengi püüdnud hanesid pildistada just nende
ööbimispaikades. Selle pildi tegemise ajal otsustasid
haned samuti ööbida minu varjetelgist mitmesaja meetri
kaugusel, kuid tuhandete hanede häälitsused öövaikuses
ning hommikusest ülelennust tekkiv kõrvukosutav tiivasahin jäävad mind inspireerima veel pikaks ajaks.
Jaak Sarv – www.jaakphoto.com
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