
Koos saame paremini kaitsta ja hoida oma märgalasid!
Tule, hoia ja naudi koos meiega!
 Eesti – Läti koostööprojekt “Tagasi loodusesse”

Sille Talvet
Projekti „Tagasi loodusesse“ koordinaator

Uus kevad on jõudnud meie projekti õuele. Puudel on ke-
vaderohelised väikesed lehed, kõik lõhnab paljulubavalt 
ja ümberringi on kuulda naeru. Kohe jõuab kätte suvi. Nii 
Eestis kui Lätis, samaaegselt.

Just nii saabki kirjeldada meie tegevuste ja tunnete hetke-
seisu. Kohe on ilmumas raamat sookollide Kalli ja Modrise 
muinasjutulistest seiklustest meie soodes ja rabades. Va-
naema vaibal istudes on kerge ennast nende seiklustesse 
sisse mõelda: süüa koos nendega jõhvikaid ja karta müsti-
lisi olendeid, kuulata maavaimude jutte ja rännata mööda 
huvitavaid paiku. 

Valmis on saanud 15 töölehte, millega saab nii Eesti kui 
Läti  erinevatel märgaladel rännata ja oma teadmisi proo-
vile panna: võta kaasa töölehed, abivahendid ja sõbrad 
ning asu teele. Pole vahet kas oled noor või vana, õpeta-
ja, tõsine soosõber või konnakontsertide austaja. Igaühe 
jaoks on midagi avastada.  

Juba suveks valmivad ka iseseisvaks kasutuseks mõeldud 
taimede, loomade ja lindude määrajad. Sealjuures avasta-
sime, et kõik taimed, loomad ja ka linnud on meil lätlas-
tega ühised. Vähemalt need, mis on välja teeninud koha 
meie määrajates. 

Rohkem kui 20 talgu, õppepäeva ja looduslaagri korralda-
mine on tekitanud tunde, et ka meie ise oleme sarnased. 
Sarnased oma soovides midagi uut teada saada, midagi 
ära teha ja koos tegutseda. 

Järgnevalt ongi  meie lugejal võimalik saada põhjalik üle-
vaade sellest, mida me oleme teinud, mis veel plaanis ja 
kuidas me soovime oma tulemusi teistega jagada. 

Ja jagada me soovime.

Ilusat kevadet ja suve!

Kõik tärkab, kevad on käes

kevad 2010

Info projekti kohta

Aeg: märts 2009–märts 2011

Maht: 652 659 EURO

Toetajad: Eesti ja Läti programm,

Keskkonnainvesteeringute Keskus
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Kuidas me Eestis praegu  
märgalasid mõistame?

t e o k s i l
Valmimas on 
Eesti märgalasid 
tutvustavad 
õppeprogrammid 

Katrin Saart 
Peipsi Koostöö Keskus 

Helle Kont 
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Tarmo Evestus 
Keskkonnaamet

Eesootavaks suveks on valmimas 15 
uut märgalade teemalist loodusõppe-
programmi, neist 9 tutvustavad Eesti 
ja 6 Läti märgalasid. Eesti program-
mid on kooskõlas riikliku õppekava-
ga ning koostatud vastavalt vanuse-
astmele loodusõpetuse või bioloogia 
ainekava kohaselt, kuid ülesandeid 
omavahel kombineerides on neid 
kindlasti võimalik kasutada ka noo-
remates ja vanemates klassides. Kuigi 
mitmed õppeprogrammid on koosta-
tud kindlaid paiku silmas pidades, on 
töölehti võimalik kasutada ka teistel 
märgaladel, kus vastavad kooslused 
esindatud. Õppeprogrammid koosta-
sid Helle Kont, Katrin Saart, Asta Tuus-
ti, Sirje Aher ja Georg Aher. Alates juu-
list 2010 on õppeprogrammid üleval 
nii kõigi partnerite kodulehtedel kui 
ka keskkonnahariduse andmebaasis 
www.keskkonnaharidus.ee.

Valmivaid Eesti õppeprogramme on 
juba mõnedele Tartu, Võru, Valga ja 
Põlva maakonna loodusainete õpeta-
jatele tutvustatud õpetajakoolitusel 
ning nende väärtusliku tagasiside ja 
parandusettepanekute alusel toimub 
hetkel programmide viimane korri-
geerimine ja parandamine.

Õppeprogrammide läbiviimiseks on 
soetatud erinevaid õppevahendeid, nt 
mullasondid,  käsimikroskoobid, kaa-
lud, termomeetrid, pH-meetrid, Ver-
nieri andmekoguja koos sensoritega 
jms. Õppevahenditest ja nende laenu-
tamise võimalustest anname ülevaate 
oma järgmises projekti uudiskirjas ja 
partnerite kodulehtedel.

„Turbakohver“ 
muudab sooteema 
õppimise klassis 
põnevamaks

Maris Kivistik 
Keskkonnaamet

„Turbakohver“ on õppevahendite 
komplekt, mis on koostatud soode ja 
selle elustiku tutvustamiseks ning loo-
dusnähtuste selgitamiseks. Selle ees-
märgiks on aidata kaasa õppevahen-
dite mitmekesistamisele soode teema 
õppimisel sisetingimustes.

Komplekti sihtgrupiks on 2.-3. kooli- 
astme õpilased ja selle kasutamine 
põhineb õpilaste praktilisel osalemi-

Mänguks on  
iga aeg õige

Kersti Sõgel
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Meldra Langenfelde
Gauja Rahvuspark

Sügisel alanud ja neli kuud kestnud 
loodusmängude loomise konkurss 
on jõudnud lõpusirgele. Osa-
lemiseks tuli luua põ-
nev, inim- või mõtte-
jõul kaasaskantav, 
koostööle kutsuv 
ja vägivallava-
ba, seltskonna-, 
laua-, põranda- 
või mõni muu 
mäng. Võistluse 
teema oli loodus 
ja märgalad ning 
eesmärk  a idata 
tundma õppida meie 
märgalade elustikku, 
õpetada looduses liikumist 
või loodushoidu. 

Konkursile saabus mänge Valgast kuni 

sel. Komplekt sisaldab näiteks Ees-
ti soodes kasvavate tavalisemate 
taimeliikide herbaareksemplare, 
turbaproove katseklaasides, turba 
näidiseid mikroskoobis või luubiga 
vaatamiseks, turbatoodete näidiseid, 
juhendmaterjale õpetajale, tööleh-
ti õpilastele ja nii mõndagi muud. 
Näidismaterjalid on kogutud Lõuna-
Eesti soodest. Õppevahendi juurde 
kuulub ka teemat tutvustav 10 mi-
nutiline videofilm, kus muuhulgas 
saab animatsiooni abil näha, kui-
das soo tekib. Õppevahendi koostas 
Häädemeeste Gümnaasiumi bioloo-
giaõpetaja Marika Kose, kes on ise 
tegelenud soode uurimisega.

Õppevahendite komplekt on vas-
tavuses põhikooli ja gümnaasiumi 
riikliku õppekavaga sh. loodusõpe-
tuse, geograafia ja bioloogia aine-

kavaga.  Turbakohvri komplekte valmis 
kokku 5 ja neid saab alates septembrist 
2010 laenutada Otepääl, Võrus, Räpinas ja 
Tartus. Õppevahendiga seotud töölehed, 
videofilm ja juhendmaterjalid pannakse 
üles Keskkonnaameti kodulehele ja and-
mebaasi www.keskkonnaharidus.ee. 

Hiiumaani ning kõigist Läti regiooni-
dest 2 - 71 aastastelt looduse- ja män-
gusõpradelt. Eestis laekus kokku 56 
mängu, Lätis 33 mängu. Esitati nii 
seltskonna-, maastiku-, laua- kui ka 
arvutimänge. Lubatud oli kasutada 
juba olemasoleva mängu põhja ja nii 
saabuski konkursile näiteks palju loo-
dusteemalisi monopole. Värskendav 
oli näha ka täiesti uute ideede raken-
damist. 

Kõik mängud olid toredad 
ja teemakohased. Rah-

vuslike žüriide hin-
damistöö tulemu-

sena andsime 
Eestis välja 10 
eripreemiat ja 
1 peapreemia, 
Lätis aga said 
preemia 6 pa-
rimat mängu 

ning mängija-
te lemmik, mis 

valiti konkursi lõ-
puüritusel. Eesti kon-

kursi võitis Jaanus Mehi-
kase strateegiline lauamäng, mis 

õpetab tundma raba elustikku. Võidu-
mäng läheb õige pea trükikotta ning 

mängu 100 eksemplari jagatakse Lõu-
na-Eesti noorte- ja looduskeskustele.

Lätis panid auhinnad välja spon-
sorid, Eestis pani lisaks Eesti-Lä-
ti programmile õla alla ka kauplus 
XS Mänguasjad tuntud Hasbro laua-
mängudega. 11 premeeritud mängu 
sai sel kevadel Tartus, Otepääl ja Val-
gas iga soovija järele proovida. Kon-
kursi ja selle tulemustega saate tut-
vuda projekti kodulehel  www.teec.
ee/?nodeid=357&lang=et. 

Täname kõiki osalejaid, kes tõestasid, 
et ise saab teha suurepäraseid mänge, 
mida hindavad kõrgelt ka mängueks-
perdid.

Kõik mõtted ja koostööettepanekud 
sarnaste mängukonkursside läbi vii-

miseks on tere-
tulnud e-maili-
le kersti.sogel@
teec.ee. 

Soovime mõ-
nusaid mängu-
elamusi!

Piret Pungas
Peipsi Koostöö Keskus

Märgalade hoidmist väärtustatakse 
üle Maa. Oluliseks rahvusvaheliseks 
kuupäevaks on siinjuures 2. veebruar 
– rahvusvaheline märgalade päev, 
mida tähistatakse paljudes riikides 
väga erineval moel.

Meie otsustasime tänavu märgalade 
päeva tähistamiseks korraldada laie-
male huvilisteringile seminari ning 
koolidele konkursi. 

Seminari käigus soovisime tutvusta-
da kõigile huvilistele Eesti märgalade-
ga seotud praegu toimuvaid või hilju-
ti lõppenud (teadus)projekte. Ühtlasi 
soovisime toetada märgaladega seotud 
organisatsioonide koostööd. Seminari 
pealkirjakski sai seetõttu “Uurimused 
ja tegevused Eesti märgaladel 2010“.

Huvilistel oli päeva jooksul võima-
lik kuulata ettekandeid märgalade, 
eelkõige soode, käekäigust – soo 
taimestikust, hüdroloogilistest ano-
maaliatest; soode kuivendamisest 
ning sellega kaasnevast CO2 lendu-
misest õhku; soode taastamise või-
malikkusest ning taastamise eri-
nevatest meetoditest. Käsitlemist 
leidis ka turba kaevandamine ning 
inimeste soo-teadlikkuse tõstmine. 

Üritus toimus Tartu Keskkonnamajas ja 
oli oma 90 osalejaga väga rahvarohke. 

Meie sooviks oli ka koolides märgala-
de tähtsust teadvustada ja märgalade 
päevale tähelepanu tõmmata. Kuna ise 
kõigisse koolidesse jõuda oleks olnud 

raske, võtsime appi kooliõpetajate 
ning – õpilaste ettevõtlikkuse, loovu-
se ning teadmised. Nii kuulutasime 
koolides välja märgalade päeva kor-
raldamise konkursi, milles loomin-
gulisemate ja suuremat hulka õpilasi 
kaasanud tegevustega silma paistnud 
koolid said auhinnad. 

Ka siin võis nii suurest huvilisteringist 
kui ka ideedevalikust tõeliselt suurt 
rõõmu tunda - üleskutsele vastas 21 
kooli Tallinnast Värskani. 

Oleme vaimustatud kui toredaid ja 
harivaid tegevusi koolides ette võe-
ti! Näiteks kasutati erinevaid mee-
li, et tunnetada soos käimist ja/
või maitsti rabasaadusi. Joonistati, 
vooliti, värviti ja volditi soode elus- 
tikku. Rõõm oli lugeda, et toimu-
sid erinevad praktilised tööd turba-
sambla uurimisest veeproovideni. 
Samuti korraldasid koolid foto- 
jahte või jagati niisama kogemusi 
looduse fotografeerimisel. 

Eraldi tunnustuse pälvisid koolid, kus 
toimusid tegevused integreeritult eri-
nevate õppeainete vahel.

Valiku tegemine preemiate välja and-
miseks ostutus üle ootuste raskeks. 
Raba-õppepäevaga sai auhinnatud 
Roosna-Alliku Põhikool, kus toimu-
sid väga mitmekesised tegevused ja 
tegevustesse oli haaratud terve koo-
lipere. Viis kooli said soetada 2000 
krooni eest uurimis- ja õppevahen-
deid, need olid: Tartu Kroonuaia 
Kool, Räpina Ühisgümnaasium, Ala 
Põhikool, Tartu Raatuse Gümnaa-
sium ja Koosa Lasteaed-Algkool. 
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k a s u l i k k u
Perelaager
Tiina Lilleleht
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Põlvamaal Mammastes toimus 12.-14. veebrua-
ril Eesti-Läti perelaager, mille eesmärgiks oli li-
saks isiklike sidemete loomisele naabrite vahel 
propageerida loodussõbralikku ja säästlikku 
eluviisi, tutvustada laagrilistele kaunist Eesti-
maa loodust ja rahvuslikke traditsioone.

Laagrisse kogunes tore seltskond loodushuvilisi 
peresid – 14 ema-isa ning 19 last. Laagri amet-
likuks töökeeleks oli inglise keel, kuid käibel 
olid ka eesti-, läti-, vene- ja kehakeel. Korral-

Emajõe-Suursoo 
looduskaitseala – 
ürgne märgala ja 
kotkaste kants

Elo Raspel, Keskkonnaamet 
Piret Pungas, Peipsi Koostöö 
Keskus

Eesti moodustab Euroopa taustal soo-
derikka piirkonna. Mitmed siinsed 
sood on oma loodusväärtustega tun-
nistatud kaitset väärivaks. 1981. aas-
tal võeti ühe suure lainena ligi 30 
Eesti soostikku looduskaitse alla – sel-
line tegevus tähistas nn soodesõjana 
loodushoiukesksemate väärtuste esi-
letõstmist vastukaaluks maade kui-
vendamisele ning põllumajanduse 
intensiivistumisele. Samas on märga-
lasid võetud kaitse alla nii varem kui 
ka hiljem. 

Avalikku tähelepanu ja tunnustust 
Eesti loodusväärtuste hoiule kan-
nab endas 11 Eesti märgala kuu-
lutamine Ramsari konventsiooni 
alaks, nendehulgas ka Emajõe-Suur-
soo looduskaitseala. 

Alamjooksul on Suur-Emajõgi, läti 
keeles tuntud ka kui Metra, lai ja ma-
dalate kallastega. Seal moodustub 
Emajõest, tema kahest harujõest ning 
kaldaaladest deltasoostik – Emajõe-
Suursoo. Siin on soostumise põhju-
seks maakerkest tingitud Peipsi järve 
vete pikaajaline ja aeglane valgumine 
Emajõe suudmealade mineraalmaade-
le. Samas muutub veetase aasta jook-
sul Emajõe-Suursoos piisavalt palju. 
Nii ei lase madala veetaseme korral 
hapniku juurdepääs suuremal osal 
kaitsealusest madalsoost edasi arene-
da siirdesooks või rabaks. 

Madalsood ilmestavad tarnamättad, 
must lepp ning pajuvõsa. Emajõe-Suur-
soos on 8 madalat, taimestikurikast 
järve – neist suurimad on Koosa, Kalli 
ja Leegu. Jõgedest ja järvedest eemale 
jäävaid soolaamasid mitmekesistavad 
soosaared, seda eelkõige lõunaosas. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
Emajõe-Suursoo esinduslikule kot-
kapopulatsioonile, mis juba ise-
enesest viitab looduses valitsevale 
tasakaalule. Rikkalikud toitumis-
tingimused ja vähe häiritavad pe-
sapaigad soosaarte põlispuudel, on 
meelitanud siia elama merikotkad, 
kalakotkad, kaljukotkad, suur-kon-
nakotkad ja väike-konnakotkad. 

Kaitseala on tähtis elupaik ka suur-
koovitajatele ja tetredele. Emajõe-
Suursoo kaitsealal on kokku määratud 
210 linnuliiki, neist 158 pesitsemas.  
Lisaks Ramsari alade hulka arvamisele 
on Emajõe-Suursood tunnustatud ka 
Natura loodusala ja rahvusvaheliselt 
tähtsa linnualana (IBA).  

Kalapüük on olnud Emajõe-Suursoos 
läbi aegade oluliseks inimeste elatus-
allikaks. Nüüdseks on siinsete veeko-
gude kalapüük pigem harrastuspüü-
gi suunaga. Kaitseala veekogudes 
elab hinnanguliselt 35 kalaliiki. Ar-
vukalt esineb ja püütakse latikat, 
nurgu, särge, säinast, ahvenat, koha, 
kiiska ja haugi. Haruldaste liikide-
na vajavad tähelepanu tõugjas, säga, 
hink, vingerjas ja võldas. 

Kaitseala piirile, Emajõe vasakule kal-
dale, on vanale kaitsekindluse ja hili-
semale kõrtsiasemele ehitatud Ema-
jõe-Suursoo looduskeskus ning kõrvale 
on rajatud ka Emajõe kaldaala loodust 
tutvustav õpperada. Kaitsealal korral-
dab looduskaitselisi tegevusi Keskkon-
naamet, looduskeskuse tööd organisee-
rib Riigimetsa Majandamise Keskus. 

Foto: Piret Pungas

Kaheaastane 
koolikalender
Piret Pungas
Peipsi Koostöö Keskus

Aasta tagasi kuulutasime välja foto- ja 
joonistuskonkursi „Märka märgala-
sid!“. Aasta lõpuks said paremad tööd 
vormistatud lõbusa märgaladeteema-
lise koolikalendrina, mis pakub avas-
tamisrõõmu ja tegutsemislusti lausa 
järgneva kahe aasta vältel. Kujunda-
jateks olid Lea Tui ja Henry Timusk. 
Praeguseks on kõik 1000 kakskeelset 
kalendrit leidnud oma koha Lõuna-
Eesti ja Põhja-Läti koolides,  lasteae-
dades, looduskaitsekeskustes. Üks on 
õnneks veel alles – see ripub meil en-
dil Peipsi Koostöö Keskuses seinal, et 
ikka teaks, millal on vaja tuba koris-
tada, millal Läti lipp heisata või mis 
asjad need virvatulukesed õigupoo-
lest siis ikkagi on.

Teistest riikidest 
kogemusi 
kogumas
Taime Puura, Maris Kivistik,  
Margit Turb 
Keskkonnaamet

Projektimeeskonnal on olnud või-
malus käia kahel õppereisil: 2.-8. no-
vembrini 2009 Vene Föderatsioonis  ja  
6.-11. aprillini 2010 Suurbritannias. 
Meie eesmärgiks oli tutvuda loodus-
hariduse ja -külastuse korraldamise-
ga Venemaa ja Inglismaa märgaladel 
ning külastada kaitsealasid ja loodus-
keskusi. 

Inglismaal oli meie sihiks Broadsi 
rahvuspark, mis on Suurbritannia 
suurimaid märgalasid. 9.-14. sajandi-
ni kaevandati siin turvast ning eda-

dajad koostasid ka väikese ees-
ti-inglise-läti laagrisõnastiku, 
mida laagri alguses kõigile jaga-
ti. Abiks ja julgestuseks oli mei-
le kogu laagri jooksul professio-
naalne eesti-läti tõlk.

Kolme päeva jooksul said osale-
jad uurida loodust ja katsetada 
erinevaid käelisi tegevusi – vilti-
da, maalida puidule rahvuslikke 
ornamente, pidada fotojahti, uu-
rida looduses loomajälgi ja neist 
voolimismassi jäljendeid teha, 
abiks  iseenda osavad käed ja 
jäljeaabits, külastada Jaaniraotu 

siste üleujutuste tulemusena tekkisid 
suured alad, mis kattusid veega, moo-
dustades madalaid järvi (inglise keeles 
broad). 

Broadsi rahvuspargis asuva Whitlin-
gam Country Park looduskool pakub 
juba viimased 10 aastat käitumis- ja 
keskendumishäiretega lastele loodus-
hariduslikku tegevust. Tegemist on õp-
petööga looduses, mis on laste tervist 
väga positiivselt mõjutanud - paljud 
on lõpetanud peale süsteemset loodus-
keskuse külastamist oma igapäevase 
tabletiravi. See on valdkond, mida ka 
Eestis tasuks rohkem propageerida ja 
teha rohkem koostööd psühholoogide 
ja arstidega.  

Lisaks külastasime Darwini muuseu-
mi, kus meie reisiseltskond nautis 
kõige enam huvitavaid ekspositsioo-
nilahendusi, mille märksõnaks oli 
erinevate meelte kasutamine; Loo-
dusajaloo muuseumi Londonis, kus  

lisaks võimsale püsiekspositsioonile ja 
ajutistele näitustele saime tutvuda ka 
muuseumi teadustöö tegemise poole-
ga ning märgalade keskust Londonis, 
mis üllatas oma uudse keskkonnaha-
ridusliku lähenemisega. 

Venemaal oli meie vastuvõtjaks MTÜ 
Ökokeskus Zapovedniks. Saime põhja-
liku ülevaate sellest, kuidas toimib Ve-
nemaal keskkonnahariduse ja loodus-
kaitse süsteem. Külastasime Darwini 
muusumi, rahvusparki Lossinnõi ost-
rov (Põtrade saar) Moskva külje all 
ning Kaluga lähistel asuvat rahvuspar-
ki Ugra.

Õppereisid avardasid oluliselt osale-
jate silmaringi. Kuigi täna ei saa me 
reisil saadud kogemustest ja teadmis-
test palju rakendada, kristalliseeruvad 
aja jooksul nendest kogemustest uued 
teadmised, mida oludele kohandades 
on võimalik oma töös kasutada.

linnuparki, kus lisaks huvitavate 
lindude ja loomadega tutvumise-
le sai proovida kodus valmista-
tud leiba. Käisime ka Valgesoos 
räätsamatkal, kus tänu lumekin-
gadele saime teha kena retke lu-
merohkes metsas ja rabas ja pi-
dada lõõtspilli saatel meeleoluka 
õhtu eesti ja läti rahvalikke män-
ge ja tantse õppides.

Kolmanda päeva lõpuks oli kah-
ju uutest sõpradest lahkuda, aga 
kodutee ootas. Nüüd pööras üks 
buss nina Läti suunas, teine jäi 
eestlasi kodudesse viima.

Foto: Vita Caune

Foto: Vita Caune
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12. mai   
Talgupäev 

täiskasvanutele 
Emajõe luhal 

Tartumaal 

t e g u t s ek a s u l i k k u

Ķemeri Rahvuspark – 
märgala Riia lahe rannikul

Huvitavaks külastusobjektiks Ķemeri 
Rahvuspargis on uuendatud Slampe 
jõgi ja selle luhaniidud, mida nimeta-
takse Dunduri niitudeks. See on üks 
kohtadest ĶRP territooriumil, kus toi-
mub niitude biotoopide hooldamine, 
kasutades selleks niitmist ja karjata-
mist. Külastajaid ootab Dunduri nii-
tudel  ka vaatlustorn, millest on või-
malik jälgida niitudel elavaid koniku 
hobuseid ja piisoneid.  

Et Ķemeri Rahvuspargi elanikud ja kü-
lastajad paremini mõistaksid looduses 
toimuvat, pööratakse suurt tähelepa-
nu keskkonnahariduse valdkonnale, 

korraldades erinevaid keskkonnatea-
be üritusi – Rahvusvahelist märgalade 
päeva veebruaris, linnuvaatluse päevi 
sügiseti ja kevadeti, Euroopa loodus- ja 
rahvusparkide päeva mais, nahkhiirte 
ööd juuli keskel ning  pakutakse Loo-
duse kooli uudiseid kooliõpilastele. 

Ķemeri Rahvuspargi administrat-
sioon asub Jūrmala linnaosas Ķemeris, 
„Meža mājā”, mis on riikliku tähtsu-
sega kultuurimälestis. Lähemat teavet 
Ķemeri Rahvuspargi, selle loodusväär-
tuste, tegevusalade, puhkevõimalus-
te ja värskemate uudiste kohta leiate 
www.daba.gov.lv/public/eng. 

Tulemas on rahvus-
vaheline laste loodus- 
laager Soomaal

Tarmo Evestus
Keskkonnaamet

9.-11. juunil toimub Soomaa Rahvuspargis 
rahvusvaheline looduslaager 12.-15. aastas-
tele õpilastele. Kokku osaleb laagris 10 õpi-
last Eestist ja 12 Lätist. Osalejate leidmiseks 
korraldati konkurss, mille käigus õpilased 
põhjendasid oma soovi laagrisse tulla. 

Kevadkalender

Pärimuslugu:  
Suu lõpõs Lätin

Jutu kirjutas Singa Liira Uma 
Lehe jutuvõistlusele 2008.

Elä Rammuka küläh, kost jääs puul 
verstä Läti piirini. Siin om ümbretsõõ-
ri väega pallo soid. Ku ma käve alu-
mistõh klassõh lätsimi tädiga Pikäsaa-
rõ suuhu kurõmarju korjama. Sääl oll 
saak õige hüä. Korvi saiva täus ja nak-
simi kodo tulõma. Tädi ütel, et siin 
om üts kraav, soo kotus om Saava rao-
tu, siist tulõ üle minna ja omgi kodo-
tii käeh. Ma vaidli algusõh tälle vas-
ta, et mis raotu sääne suur kraav om, 
soo näge umbõs Läti piiri muudu väl-

lä. Tädi es lasõh mul lausõtki lõpõta, 
targut edesi, et tää ei tunnõ no soid. 
Ma kulssi ka sõnna ja ruumsi üle tuu 
suurõ kraavi. Edesi lõigas õnnõ suu ja 
suu, lõppu es tulõh koskilt. Sõs heitu 
tädi ka äräh. Ütel, et mis kuramusõ ko-
tus soo küll om. Mul tull kah tuu maik 
suuhtõ. Serksimi müüdä suud a vällä 
es päse koskilt. Marju ma inäp nõsta 
es jovva ja kaltsi nuuh üte mättä pääle 
maaha. Lunksõ tühä korviga tädil ta-
kah. Suurõ aelõmise pääle kuulsõmi 
lehmä rüükmist koskil kaugõl. Sõs sai 
väega hää miil ja pressemi sinnä poo-
lõ, kost tuu eläjä elü tull. Veitu ao pe-
räst kuulsõmi ka pini klähvmist. Tädi 
es taipa ka üüd õga ilma, kos mi olõ-
mi. Majadõ ussõ olliva sinidse ja aknõ 
luukõga. Sõs näimi ka inemisi moro 

pääl a noidõ jutust es saa mi arvo ütte-
gi sõnna. Oll selge pilt, et olõmi otsa-
ga Lätih. Märgotimi, mis saa, es mõis-
ta ka tiid kodo küssü ja kõnõlda, mille 
mii sääl olõ. Ma mõnõ sõna vinne kiilt 
mõista a ka vähä. Tädi es mõista ütte-
gi sõnna vinne õga läti kiilt. Sääl jäi-
mi väega hätta. Puul tunni porsõma 
vinne kiilt a päämidsõ abimehe olli 
muidogi käeh. Ku sääl hulga aigu ni-
guh tummi kõnõlimi, pandsõ üts va-
namiis vedro vankrilõ hobõsõ ette ja 
sõidut meid kodo, selle et sinnä oll 
uma säidse verstä ja mi inäp kävvü es 
jovva. Ollimi väega tenoliku lätlastele 
suurõ abi iist.

Kellele lugu päris arusaadav ei olnud, leiab 
eestikeelse tõlke www.ctc.ee Keskkonnatead-
likkuse tõstmise lehelt.

Ķemeri Rahvuspark (KRP) asutati 
1997. aastal. Geograafiliselt on Ķeme-
ri ümbruskond suurte geoloogiliste 
struktuuride ühinemiskoht. Kuna iid-
setel aegadel maapind tõusis ja meri 
taganes, tekkisid rannikule laguun-jär-
ved nagu Kaņieris, Duņieris ja Sloka. 
Siin pesitseb meeleldi valgeselg-kirju-
rähn – rahvuspargi sümbol. Rahvus-
pargi loode ossa, Milzkalne piirkonda, 
Ziemelkurzeme mäele, tekkis pärast 
jääaega 30 meetri sügavune Valguma 
järv. Unikaalne Ķemeru (Lielais) Tīre-
lis soo on rikas oma järvede poolest. 
Kõikjale on tekkinud  dolomiitkivi ja 
suurte soode segunemise tõttu väävel-
vesinikuallikad, mis on Ķemeri kuu-
rordi arengu alus.

Allikas: „Turbakohvri“ õppevahendite komplekt
Koostaja: Marika Kose, Häädemeeste Gümnaasium

Õiged vastused leiad www.ctc.ee  
Keskkonnateadlikkuse tõstmise lehelt.

Pajuokstest pildiraam
Jäädvusta oma rabaskäik mitte ainult foto-
le, vaid ka raami, millesse sa selle foto pa-
ned. Seda pajuokstest pildiraami on lihtne 
valmistada. 

Vahendid: 12-16 pajuoksa, linane nöör, kää-
rid, oksakäärid, foto (10 x 15 cm), liimipüs-
tol ja kuum liim või kleepmass.

Töö käik: Otsi 12-16 pajuoksa, mis on um-
bes 0,5 cm jämedused. Neist pooled lõika u 
21 cm pikkuseks ja ülejäänud u 24 cm pik-
kuseks. Säti oksad foto ümber nii, et need 
ulatuksid igast küljest raamist üle. Seo nur-
gad nööriga ristikujuliselt kinni. Pildi seina-
le riputamiseks lõika umbes 16 cm pikkune 
nöörijupp ja kinnita see raami ülemistes-
se nurkadesse. Nüüd jääb vaid üle liimida 
foto külgmisi servi pidi raami tagaküljele. 
Kui soovid saada pilte vahetada, võid pildi 
kinnitamiseks kasutada liimi asemel kleep-
massi.

Head meisterdamist!
Margit Turb ja Mariliis Rebane, 
Keskkonnaamet

Miks just Soomaa? Selleks on mitu põh-
just – märksõnadeks on siinjuures Eesti 
looduskaitse 100, rahvusvaheline elurik-
kuse aasta ja märgalad. Meie projekt „Ta-
gasi loodusesse“ hõlmab just märgalasid, 
ja looduskaitse sünnipäeva ning elurik-
kuse aasta raames soovimegi tutvustada 
ühte Eesti viiest esinduslikust kaitsealast 
- suurte märgalade ja põliste metsade 
kaitseks loodud Soomaa Rahvusparki. 
Täpsemalt pöörame tähelepanu Soomaa 
loodusväärtustele, tutvustame Eesti rah-
vuslikke traditsioone, propageerime loo-
dussõbralikku ja säästlikku eluviisi ning 
arendame suhteid naabrite vahel.

Nuputa!

23.-24. aprill  
Loodusõppe-programmide 
koolitus Tartu-, Põlva-, Võru- 

ja Valgamaa loodusainete 
õpetajatele

11. mai  
Õppeprogramm 

„Erinevad märgalad“ 
Nõo Põhikooli õpilastele 

Teringi rabas

1. Soo arengu algaste.

2.  Suurim soodes pesitsev linnuliik. 

3.  Soodes kasvav lehtpuu. 

4.  Kääbuspõõsad ehk … 

5.  Uimastava lõhnaga sootaim. 

6.  Rabataim, mille viljad on toorelt  
punased kuid valminult kollased. 

7.  Kütteaine, mida toodetakse turbast.

8.  Soodes kasvav kääbuskasvuga lehtpuu.

9.  Rabataim, mille marju kutsutakse  
põhjamaade viinamarjaks. 

10. Maavara soodes.

11. Putukatest toituv taim rabas.  

12. Soodes elav roomaja.

13. Soodele iseloomulik kanaline.

14. Puudeta kõrgsoo. 

15. Lillade õitega rabataim, mida sageli  
kasutatakse meetaimena. 

16. Rabade servades pesitsev Eesti suurim              
kakuline.

    

26.-27. aprill   
Eesti ja Läti 

projektimeeskonna 
töökohtumine Kemeri 

Rahvuspargis

4. mai   
Õppeprogramm „Inimene 

ja soo – minevikus 
ning tänapäeval“ Tartu 

Kunstigümnaasiumi 
õpilastele Männikjärve 

rabas

6. mai  
Laste talgupäev 
Emajõe kallastel 

Tartu linnas 
7. mai  

Õppeprogramm 
„Pinnavormide ja soo-

taimede erilisus“ Luunja 
Keskkooli õpilastele 
Meenikunno rabas

8. mai  
Loodusmängude 
loomise konkursi 

lõpetamine, 
turbakohvri esitlus ja 
mängude mängimine 10. mai  

Märgalade päeva 
tähistamise auhinnareis 
Teringi rabasse Roosna-

Alliku Põhikooli 
õpilastele

10. mai  
Õppeprogramm 

„Bioloogiatund rabas“ Võru 
Kesklinna Gümnaasiumi 

õpilastele Luhasoo 
maastikukaitsealal

12. mai  
Õppeprogramm 

„Sisalikuretk rabas“ 
Räpina Ühisgümnaasiumi 

õpilastele 

19. mail   
Õppeprogramm 

“Emajõe luht Ihastes” 
Kõrveküla ja Melliste 

kooli õpilastele

26. mail  
Õppeprogramm 

“Lammimets Alam-
Pedja looduskaitsealal” 

Värska ja Räpina koolide 
õpilastele

27. mail  
Õppeprogramm 

“Emajõe lamm Jänese 
matkarajal” Tartu Tamme 
Gümnaasiumi õpilastele

11. mai  
Õppeprogramm 

„Uurime raba“ 
Tsirguliina Keskkooli 
õpilastele Luhasoos

9.-11. juuni 
Rahvusvaheline laste 
looduslaager Soomaa 

Rahvuspargis 
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Projekti partnerid

EESTIST

Tartu Keskkonnahariduse Keskus (juhtpartner)
Kersti Sõgel
Kompanii 10, Tartu 51007
Tel: 736 1693
kersti.sogel@teec.ee
www.teec.ee

Peipsi Koostöö Keskus
Piret Pungas
Puiestee 71a, Tartu 51009
Tel: 730 2302
piret.pungas@ctc.ee 
www.ctc.ee 

Keskkonnaamet
Taime Puura
Aleksandri 14, Tartu 51004
Tel: 530 90203
taimepr@gmail.com 
www.keskkonnaamet.ee

LÄTIST 

Gauja rahvuspark
Meldra Langenfelde
Baznicas 3, Sigulada, LV-2150
Tel: +371 67800389
meldra.langenfelde@gnp.gov.lv
www.daba.gov.lv/public/eng 

Kemeri rahvuspark
Agnese Balandina
„Meža māja“, Jūrmala, LV-2012
Tel: +371 67146824
agnese.balandina@kemeri.gov.lv 
www.daba.gov.lv/public/eng

Projekti koordinaator:

Sille Talvet

OÜ Gravitas

sille@gravitas.ee

Tel: 510 9278

Eesti keeles Läti keeles

nokk   knābis
saba   aste
sulg   salva
käpp  ķepa
hammas zobs
pesa   ligzda
koobas   ala

Projekti  
„Tagasi loodusesse“ 
nõukogu 

Lisaks efektiivsele projektimees-
konnale on meie projektil ka nõu-
kogu – kogum inimestest, kelle 
arvamus on meile tähtis ja kelle te-
gevused ning põhimõtted on meie-
ga sarnased. Nõukogu põhitegevus-
teks on jagada projekti partneritele 
infot sarnaste algatuste ja tegevuste 
kohta mujal, viia meie ideed ja tu-
lemused uute huvigruppideni ning 
mõelda meiega meie tegevustes 
kaasa.  Seda kõike eesmärgiga pa-
randada loodushariduse kvaliteeti 
ning edendada erinevate organisat-
sioonide koostööd loodushariduse 
arendamisel.  

Meie nõukokku kuuluvad Asta 
Tuusti RMK Sagadi looduskoolist, 
Marit Suurväli Keskkonnaministee-
riumi keskkonnahariduse büroost, 
loodusajakirjanik Toomas Jüriado,  
loodusgiid ja Läti Loodusloo Muu-
seumi esindaja Ināra Cukura ning 
Ērika Kļaviņa Kemeri Rahvuspargi 
administratsioonist.  

Suur tänu meie nõukogule jätkuva 
koostöö ja jagatud mõtete eest! 

Valik mängukonkursile  
esitatud loodusmängudest.


