
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

Mulle meeldib nuusutada kevadel tärkavaid lehti, joosta 
suvel metsavahel, süüa sügisel vastkorjatud jõhvikaid ning 
üllatuda talvel lumelt leitud loomajälgedest. Aga samas - 
kellele see ei meeldiks?! 

Kui tihti me tegelikult seda kõike naudime? Liiga harva!

Kui tihti me arvame ja eeldame, et looduses on kõik ilus 
meie jaoks alati ja ühtemoodi olemas, olenemata meie 
enda tegudest? Liiga tihti! 

Tegelikult peaks see ju olema vastupidi. Mina ja me kõik 
võiksime oluliselt rohkem viibida looduses, teada, mis seal 
toimub ning hoida seda kõike. 

Ühe inimese mõtete ja tegudega on võimalik muuta maa-
ilma. Mitu inimest koos võivad seda teha kiiremini, pare-
mini ja võimsamalt. 

Nii me otsustasimegi, et on aeg tõestada koostöö jõudu 
ning koostasime ühe toreda tegevuste kogumi. Kuna sood 
ja rabad ning märgalad üldiselt on natuke müstilised ja 
samas huvitavad kohad, siis otsustasime suunduda oma 
tegevustega sinna. 

Kes me oleme? Me oleme Tartu Keskkonnahariduse Kes-
kus, Keskkonnaamet, Peipsi Koostöö Keskus, Gauja Rah-
vuspargi Administratsioon ja Kemeri Rahvuspargi Admi-
nistratsioon ja inimesed, kes seal töötavad. 

Käesoleva aasta kevadest kuni 2011. aasta kevadeni kest-
vate tegevuste raames korraldame mitmeid huvitavaid 
laste- ja perelaagreid, viime läbi koristustalguid, kon-
kursse ja näitusi, koostame töölehti, millega nii juhenda-
ja abil kui ka ilma minna loodust vaatlema ning, et loo-
duses olemist veelgi huvitavamaks teha, soetame kaasa 
võtmiseks loodusvaatlusvahendid. 

Kuid see pole sugugi kõik! Valmivad ka käsiraamatud luh-
tade ja soode teemal,  mis muudavad märgaladel omapäi 
matkamise palju hõlpsamaks ja huvitamaks ning laua-
mäng ja kalender, mille loomise taga on seekord loodus-
huvilised ise. 

Õhtul unejutuna lugemiseks tuleb tore muinasjuturaa-
mat, mille tegelased jutustavad meile müstilisi lugusid 
soodest, luhtadest, rabadest ja looduses olemisest. 

Ja tegelikult teeme ka veel palju muud! Mis veelgi täht-
sam - me saame seda teha koos, õppida teineteiselt ja kaa-
sa meelitada ka teid!

Kõik see on kokku pandud projekti “Tagasi loodusesse”, 
mille põhirahastajaks on Eesti – Läti programm, mis toe-
tab erinevaid  toredaid algatusi eestlaste ja lätlaste vahel. 
Lisaks aitavad meid veel Keskkonnainvesteeringute Kes-
kus Eestis ja ka Läti vastavad riiklikud fondid.  Neile kõi-
gile suur tänu!

Tule, hoia ja naudi koos meiega!

Teeme koos – teeme paremini!

sügis 2009

Info projekti kohta

Aeg: märts 2009–märts 2011

Maht: 652 659 EURO

Toetajad: Eesti ja Läti programm,

Keskkonnainvesteeringute Keskus
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Helle Kont
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
 
Milline on pilliroog, luga ja tarn, kuhu 
teevad veelinnud oma pesa ja mida tä-
hendab gleihorisont liigniiskes mul-
las? Seda saab vahetult tundma õppida  
lammikoosluste õppeprogrammides, 
mis valmivad Tartu Keskkonnahari-
duse Keskuses.

Õpetajatele korraldatud infopäeval 
8. septembril, selgitati loosiga need 
koolid, kes said võimaluse osaleda 
programmide töölehtede esimestes 
katsetustes. Tartu linna piires paikne-
val Ihaste luhal käisid 30. septembril 
õuesõppeprogrammil Veeriku kooli 
6.klassi õpilased. Õpilased omanda-
sid maastikuvaatluse oskusi, said tea-
da  lammimuldi kujundavad tegurid, 
uurisid ja õppisid tundma Emajõe kal-
davööndis, kaldavallil ja luhaniidul 
kasvavaid taimi ning jälgisid sügisest 
lindude rännet.

Vihmase ja tuulise ilma kiuste suun-
dusid 1. oktoobril Kuuste kooli õpi-
lased Emajõe-äärsele Jänese rajale. 
Lammi läbiva kuivenduskraavi otsast 
jõkke suubuv vesi oli kujundanud voo-
luvee kulutava ja kuhjava tegevuse 
mudeli. See võimaldas õpilastel jälgi-
da looduslike protsesse, mis suurte jõ-
gede puhul ei ole hoomatavad ja koo-
liõpikus jäävad liiga teoreetilisteks. 
Õpilased nägid, millised on Emajõe 

lammipajustikus kasvavad kontpuu, 
maavits ja  Eestimaa taimestiku liaa-
nid - humal ning seatapp. Sügisele ise-
loomulikult vilju kandvate taimede 
kõrval leiti ka õitsev soo lõosilm, ku-
rereha ja tähthein.

8. oktoobril sõitis Tartu Hiie kooli 6. ja 
7. klassi rühm Alam-Pedja looduskait-
seala Kirna õpperajale tutvuma lam-
mimetsaga. Sissejuhatuseks tutvuti 
Alam-Pedja kaitseala ekspositsiooni-
ga. Päikeseline ilm ja sügisvihmadest 
kõrge veeseis võimaldasid lammil 
näha suvel kuivade vanajõgede sängi-
kontuure ja vee kiiret voolu Pedja jõe-
sängis. Lammimetsa haavikus leidsid 
õpilased musta- ja halli lepa, saare, 
künnapuu, pärna ja remmelga, põõsa-
rindes kuslapuu, paakspuu ja näsinii-
ne. Uuriti rohu- ja samblarinde taimi, 
puuseeni ja loomade tegevusjälgi. 

Õpilased hindasid enamuse koostatud 
ülesannetest jõukohaseks. Oma ettepa-
nekud esitavad ka õpetajad ja seejärel 
vormistatakse kolm uut loodusprog-
rammi kõigile kasutamiseks Tartu 
Keskkonnahariduse Keskuse kodu-
lehele internetis www.teec.ee. Lisaks 
neile valmivad kevadeks ka kõigi teis-
te projekti partnerite poolt koostatud 
märgalade teemalised õppeprogram-
mid ja töölehed – neid kõiki kokku 
saab 15 uut põnevat abivahendit mär-
galade tundmaõppimiseks. 

Õpilased on oodatud tutvuma 
märgaladega

Hoiad vett, hoiad 
elu! Ehk kuidas 
me tähistasime 
veepäeva 
Katrin Saart, Piret Pungas
Peipsi Koostöö Keskus

Veepäeva tähistamise traditsioon on 
alguse saanud 1993. aastal, mil ÜRO 
Peaassamblee kuulutas 22. märtsi 
rahvusvaheliseks veepäevaks. Nii kut-
susime ka meie Tartumaa noori märt-
sis veepäeva tähistama. Osalejaid oo-
tasime eelkõige alates 5. klassist kuni 
gümnaasiumi lõpuklassideni.

Tänavuse veepäeva tähistamise läbi-
vaks teemaks olid vastandid– kust me 
saame joogivee ja kuhu läheb heitve-
si; mida veest teame ja võiks veel tea-
da saada; kuidas hoiame vett ja kui-
das vesi hoiab meid.

Päeva alustasime Tartu veepuhastus-
jaamas, kus saime ülevaate joogivee 
kvaliteedist Tartu linnas ja tutvusime 
heitvee puhastusprotsessiga. AHHAA 
Teadusteatris ootas meid prof. Jaak Ki-
kas, kes tutvustas vee veidrusi. Söögi-
pausile järgnes grupitöö, kus mõeldi 
välja veepäevaga seotud hüüdlauseid. 
Kõige toredam hüüdlause trükiti hel-
kurile. Veepäeva tähistamise lõpetasi-
me AHHAA 4D kinoseansiga “Polaar-
seiklus”.

Juba 2. veebruaril tähistame märg- 
alade päeva, kuhu ootame teid kõiki 
osalema! 

t e o k s i l

Foto: Tarmo Niitla

Foto: Tarmo Niitla
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Testi ka enda teadmisi veepäeval 
toimunud viktoriini küsimustega!
1. Mis on pildil valesti? (1 p)

 

2. MÕISTA-MÕISTA… Sündides ta lendab, elades ta lamab,  
surres ta jookseb (1 p)

3. Mis on pildil (objekt, koha nimi ja kõrgus)? (3 p)

4. MÕISTA-MÕISTA… Pikem kui kirikutorn, peenem kui karjavits (1 p)

5. Mis vahe on suurel ja väikesel veeringel? (2p)

6. MÕISTA-MÕISTA…  Haavleid kõik maailm täis, kütti pole kusagil (1 p)

7. Mitu liitrit vett tilkuv kraan asjatult ööpäevas kulutab? (+/- 5 l) (1p)

8. MÕISTA-MÕISTA…  Org täis, mägi täis, aga peotäit ei saa (1 p)

9. Kuidas on mitmuse osastavas käändes sõna “vesi”? (1p)

10. Nimetage veega seotud vanasõnu (iga vanasõna 1 p)

11. Levinud on väide “see on vaid jäämäe tipp”. Aga miks on vaid 1/10 
jäämäest veepinnal? (1p)

12. MÕISTA-MÕISTA… Sünnib sügisel, sureb kevadel (1 p)

13. 72% Maast katab vesi, sellest joogiks kõlbab ainult … %, kuid  
sellestki moodustab valdava osa igijää. (1p)

14. MÕISTA-MÕISTA…  Mida ei jõua sõelaga ümber järve viia? (1 p)

15. Eesti “kõige”-d (4 p) 

· Pikim jõgi (0,5 p)

· Veemahukam jõgi (0,5 p)

· Suurima langusega jõgi (0,5 p)

· Suurim järv (0,5 p)

· Sügavaim järv (0,5 p)

· Kõige kõrgemal ü.m.p asuv järv (0,5 p)

· Kõrgeim juga (0,5 p)

· Ainuke täies pikkuses laevatatav jõgi (0,5 p)

Õiged vastused leiad aadressilt  
www.ctc.ee (->Keskkonnateadlikkuse tõstmine)

Koristustalgud – 
võimalus kaasa lüüa!
Tiina Lilleleht
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Aprillis korraldas Tartu Keskkonnahariduse Kes-
kus koostöös Tartu Linnavalitsuse ja Karlova Selt-
siga kevadised koristustalgud Tartu kesklinnas 
maa-alal, mis jääb Lille tänaval asuva Tartu Loo-
dusmaja, Kalevi tänaval asuva Loomeinkubaatori 
ja Tähe tänava lasteaia vahetusse naabrusse. Tartu 
Keskkonnahariduse Keskus loodab lähiajal oma 
vana loodusmaja (Lille 10) asemele ehitada uue 
loodusõppe keskuse ja kõrvalkrundil kordateh-
tud roheline nurgake sobiks ideaalselt õuesõppe-
alaks, et koos Lille 10 asuva väikese liigirikka par-
giga pakkuda mitmekesiseid õuesõppe võimalusi 
Tartu südalinnas. Saetöid juhendas linna dendro-
loog. Riisuti lehti, korjati olmeprügi. Osalejaid oli 
üle 100, koolieelikutest eakate pensionärideni. 
Väga aktiivselt osales talgutöödes Tartu Salemi 
koguduse rahvas, neist paar vanahärrat rassisid 
lõunast õhtuni. 

Päeva lõpuks oli ära tehtud väga suur töö – prügi 
kogunes mitu autokoormat ja kogu plats oli saa-
nud uue – puhtama ja rõõmsama ilme. 

Sügisesed talgud toimusid 10. septembril Palu-
põhja looduskooli ümbruses ja Emajõe kallastel. 
Alustuseks kuulati loengut kotkaste käekäigust, 
seejärel asuti tööle. Seekord oli osalejaid 30. Mee-
le tegi rõõmsaks asjaolu, et prügi kogunes karde-
tust vähem. Enne pimedat jõudsid usinad talgu-
lised veel rabaretkel käia ja loodusest energiat ja 
positiivseid emotsioone ammutada. 

Mõlema talgupäeva õnnestumisele aitas kaasa ilus 
ilm ja teadmine, et samal ajal koristavad oma loo-
duskauneid paiku ka meie Läti partnerid.

Järgmisel kevadel on tulemas veel 2 talgupäeva, kus 
töökad loodusesõbrad on jälle väga teretulnud. 

Foto: Margit Sokk
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Rita Jakovļeva
Gauja Rahvuspargi Administratsioon

15.-17. juunini toimus Gauja rahvus-
pargis Eesti-Läti lastelaager, millest 
võtsid osa Läti (Gauja ja Ķemeri rah-
vusparkide ümbruskonna) ja Eesti 
noored vanuses 12-14 aastat. Laagri 
eesmärk oli suurendada laste teadmisi 
ja huvi looduse säästmise ja kohaliku 
keskkonna osas, kasutades erinevaid 
põnevaid tegevusi nagu matkamine, 
jalgratta- ja paadisõit jne. Laagrist osa-

Arvuti abil RETKele 
Eestis ja Lätis!
Piret Pungas
Peipsi Koostöö Keskus

“Tagasi loodusesse“ on pea samade part-
nerite vahel teine koostööprojekt, mille 
raames soovitakse pakkuda huvilistele 
uusi ja põnevaid võimalusi ümbritseva 
loodusega tutvumiseks. Käesolev on kes-
kendunud märgaladele.

2006.-2007. aastal läbi viidud pilootpro-
jekti “Looduse õppimine“ raames koos-
tati paljude teiste tegevuste kõrval ka 
veebi-mäng, mida arvuti- ja loodusehuvi-
lised saavad omal käel siiani proovida. 

Internetipõhises kakskeelses mängus 
saavad eesti keelt kõnelevad mängijad 
rännata Tartust Siguldasse või lätikeel-
se versiooni puhul Siguldast Tartusse. 
Teekonnal läbitakse erinevate keskkon-
nasõbralike liiklusvahendite abil palju-
sid huvitavaid piiriäärseid kohti ning 
lahendatakse loodusalaseid mõistatusi. 
Veebi-mäng RETK on mõeldud eelkõi-
ge 9-12 aastastele lastele, kuid võib väl-
jakutset pakkuda ka vanematele. Veebi-
mängu RETK leiab aadressilt game.ctc.ee 
või www.teec.ee.

Rahvusvaheline looduslaager 
Gauja rahvuspargis

võtt oli küll tasuta, kuid laagis osale-
jate valimiseks pidid noored osalema 
esseevõistlusel. Kuna projekti peatee-
maks on märgalad, oli ülesandeks 
kirjutada essee või presentatsioon tä-
helepanekutest märgaladel ja üldse 
looduses. Parimate tööde autorid said-
ki võimaluse laagrist osa võtta. Tuleval 
suvel toimub sarnane rahvusvaheline 
lastelaager Eestis, kuhu on oodatud 
osalema 12 -14 aastased noored. Täp-
semad kandideerimistingimused il-
muvad kodulehel www.teec.ee.

Märgalasid 
märgates!
Piret Pungas, Piret Uus
Peipsi Koostöö Keskus

Kevadest sügiseni ärgitasime Eesti ja 
Läti noori pildistajaid ja joonistajaid 
märgalasid jäädvustama, et konkursi-
le laekunud parimatest töödest koos-
tada meeleolukas ja märgalasid eri 
vaatenurkadest tutvustav kaheaastane 
koolikalender. Hea meel on tõdeda, et 
üleskutse ei jäänud tagasisideta ning 
Eestis laekus konkursi raames kokku 
312 fotot ning 79 joonistust. Lätis saa-
deti Kemeri rahvusparki konkursile 

osalema 30 fotot ning 40 joonistust. 
Eestist esitatud fotode ning joonistuste-
ga saab tutvuda aadressil: www.nagi.ee 

Konkursi žürii koosseisus, Jaanus Jär-
va, Henry Timusk, Piret Pungas Ees-
tist ning Sintija Kordule, Irēna Lūse ja 
Andis Liepa Lätist, valis välja parimad 
tööd, millest aasta lõpuks valmib ka-
he-aastane koolikalender. Loodame, et 
see leiab omale sobiva koha paljudes 
koolimajades.

Autor: Keven Ratnik

Foto: Remi Oja
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Meie märgaladest
Robert Oetjen, Helle Kont
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Linnurikas rannaniit, varsakapjadest 
kuldne luht, kuremarjad rabas ja haa-
bjaga Soomaal, – need on vaid üksikud 
märksõnad või pildid Eesti märgala-
dest turistidele ja kõikidele loodushu-
vilistele. 

Mis on märgala?

Märgalaks on alatiselt liigniiske või 
regulaarselt üleujutatav maa-ala, ka 
madal veekogu või lauge mereran-
nik. Eesti maismaapindalast hõlma-
vad märgalad ligi 30% ja on seega 
siinse maastiku oluline osa. 

Ökoloogiliselt ja majanduslikult on 
huvitavad jõgede lammialad, kus suur-
vesi põhjustab üleujutusi, jõeuhe toob 
kaasa viljakat setet ning mille elustik 
on kohanenud perioodiliselt muutuva 
veerežiimiga. Tulenevalt toitaineterik-
kusest ning küllaldasest valgusest on 
lamminiidud ja metsad liigirikkad. Pal-
jud Eesti Punase Raamatu soontaimelii-
gid kasvavad märgadel niitudel, jõgede 
kallastel ja lammisoodes. 

Eesti jõgedel ulatub üleujutatava ala 
laius mõnekümnest meetrist kuni kilo-
meetrini Halliste jõgikonnas. Vee süga-
vus üleujutatud aladel ulatub kuni 2 m. 

Üleujutuse kestvus on väga erinev, sõl-
tudes selle põhjustest ning valgala ja 
jõestiku iseärasustest. Pedja jõel kesta-
vad üleujutused tavaliselt 3-45 päeva, 
Emajõe luhal isegi üle saja päeva.

1971. aastal sõlmiti Iraanis, Ramsa-
ris rahvusvaheline linnukaitse kon-
ventsioon, millega anti rändlindu-
de pesitsus- ja peatuspaikadena eriti 
olulistele märgaladele rahvusvaheli-
ne staatus. Eestis on rahvusvahelise 
staatusega 12 märgala, sealhulgas ka 
Emajõe Suursoo ja Alam-Pedja loo-
duskaitsealad alates 1997. aastast. 

Üheks Eesti suuremaks ja tervikliku-
maks märgalaks on Alam-Pedja loodus-
kaitseala, mis loodi 1994. aastal. Kait-
seala paikneb endises Suur-Võrtsjärve 
nõos ning laiub üle kolme maakonna 
342 ruutkilomeetril. 

Alam-Pedja asub tervikuna Emajõe jõ-
gikonnas, peamiselt selle suurimate 
lisajõgede - Pedja ja Põltsamaa alam-
jooksu valgalal. Kaitsealal on 12 voolu-
veekogu kogupikkusega 115 km, vana-
jõgede pikkus on kokku 50 km. Jõgede 
väga väikese langu tõttu on piirkonna 
veerežiim ühtlane ja see sõltub oluli-
selt Võrtsjärve ja Emajõe veetasemest.

Kaitsealal on suured väga heas loodusli-
kus seisundis soomassiivid. Põltsamaa-
Umbusi soostikus on soomassiivide va-
nus palünoloogiliste (õietolmuteradele 
ja eostele toetuv meetod) analüüside 
põhjal 6500 - 8500 aastat. Soomassiivi-
de keskosas esinevad laukad ja laugas-
kompleksid, nende ümber on älveraba. 

Laeva soostiku kirdeosas asub maasti-
kuliselt haruldane liivavall, nn peenar, 
mis on kunagise Suur-Võrtsjärve ran-
navall.

Pedja, Umbusi, Põltsamaa ja Pede jõe 
äärsed lamminiidud on väiksemad ja 
omapärased taimekoosluste mosaiik-
se vaheldumise poolest. Kuivemad 
kooslused on sageli mõne haruldase, 
Eestis kaitsealuse liigi, nagu rohekas 
käokeel, kahkjas-punane sõrmkäpp ja 
niidu-kuremõõka elupaigaks. Vanadel 
remmelgatel võib märgata istumas või 
taevalaotusel lauglemas merikotkast, 
kalakotkast või must-toonekurge. Keva-
disel läbirändel peatuvad hanelised ja 
kurvitsalised, väike- ja laululuiged. Jõ-
gedel ja vanajõgedel pesitsevad ujupar-
did, väikekosklad, sõtkad jt. veelinnud. 
Luhtadel kohtab tikutajat, rohuneppi, 
rukkirääku ja konna- ja merikotkast. 
Vanajõgedel elutseb kuni 25 kalaliiki, 
ohustatud liikidest vingerjas, hink ja 
võldas.

Alam-Pedja vapiloomaks on hunt, kel-
le jäljeread on loodusesõbrale vaadel-
davad lumelagendikel. Kaitsealal võib 
näha ka karu ja ilvese jälgi või kohtuda 
kopra, saarma, rebase, põdra, metskit-
se või metsseaga. 

Loodusesõbrad saavad ainulaadse-
te maastikega tutvuda Selli-Sillaot-
sa ja Kirna loodusradadel, tellida 
retke- või programmijuhi Keskkon-
naametist, Palupõhja looduskoo-
list või Tartu Keskkonnahariduse 
Keskusest.

Tere tulemast 
Gauja rahvusparki
Gauja rahvuspark loodi 1973. aastal, 
mil see oli Lätis esimene. Park on suu-
repärane turismi ja meelelahutuse 
sihtkoht. Gauja Rahvuspargi keskne 
osa, Gauja jõe ürgorg koos lisajõgede-
ga, loovad maalilise, kultuuriajaloolise 
ja ürgse maastiku.

Gauja ja ta paljude lisajõgede (nt Ama-
ta ja Brasla) kaldaid palistavad vaata-
misväärsused Devoni ajastust - liiva-
kivi järsakud, kaljud ja koopad ning 
vapustavad dolomiidipaljandid. Par-
gi territooriumist  on ligi pool kaetud 

k a s u l i k k u

metsaga, kust võib leida 900 erinevat 
taimeliiki. Rahvuspark on elukohaks 
149-le linnu- ja 48-le loomaliigile. Ga-
uja rahvuspark on rikas kultuuri- ja 
ajaloomonumentide poolest: maalin-
nad, kivikindlused, kirikud, mõisad, 
vesi- ja tuuleveskid, samuti arvukad ar-
heoloogilised- ja kunstimälestised.

Seda piirkonda hakkasid turistid külas-
tama juba 19. sajandil. Tänapäeval  on 
peamised vaatamisväärsused Sigulda 
ja Cēsis, Turaida muinaslinnus, Āraiši 
järvelinnus ja Līgatne looduspark, sa-
muti  suuremad geoloogilised objektid 
- Zvārte paljand,  Ērgļi ja Sietiņiezis kal-
jud. Gauja, Amata ja Brasla jõe kallaste-
le on rajatud spetsiaalsed peatuspaigad 

vee- ja autoturistidele.

Gauja rahvuspargi administratsioon 
ja külastuskeskus asub Siguldas, 
Baznīcas tn. 7.

Loe lähemalt: www.gnp.gov.lv 
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Eesti soode 
looduskaitseline 
hindamine
Taime Puura
Keskkonnaamet

Kes on korra käinud jõhvikal, teab, 
milline isiklik väärtus on rabal. Päike 
paistab, mahe tuul vihiseb kõrvus, vai-
kus, vaikus, vaikus. Jõhvika korjamise 
ajaks on ka tüütud sääsed ja parmud 
oma aktiivse tegevuse lõpetanud. Mo-
notoonne marjade noppimine annab 
mõnusa tausta mediteerimiseks ja 
mõtete korrastamiseks. Paremat stres-
simaandajat annab otsida.

Märgalad katavad Eesti pindalast ligi 
neljandiku. Neil on tähtis roll bioloo-
gilise mitmekesisuse kaitsel. Need 
ökosüsteemid on mõne kõige harulda-
sema taime- ja loomaliigi elupaigaks. 
Sood toimivad ka looduslike mahuti-

tena ja filtritena, mõjutades vee kogu-
seid ja kvaliteeti.

Samas ei tea me kui palju meil mär-
galasid on, kuivõrd väärtuslikud on 
nende kooslused ja looduskaitselised 
väärtused. Teadmata on ka nende ko-
halikku elukeskkonda kujundavad 
omadused – märgala kui puhta vee re-
servuaar, lokaalse veerežiimi hoidja ja 
kliima kujundaja.

1997 a. viis Eestimaa Looduse Fond 
(ELF) läbi soode inventeerimise pro-
jekti, mille käigus uuriti geobotaani-
lisest seisukohast läbi 1500 suuremat 
sood. Samas on Eestis veel hindama-
ta üle 10 000 ala.  Seetõttu pole päris 
selge, missugused neist on ka praegu 
väärtuslikud ning missugused vaja-
vad kuivenduste tõttu suuremat kait-
set või taastamist.

Eestimaa Looduse Fondi poolt läbivii-
dava projekti „Eesti soode looduskait-
seline hindamine” eesmärgiks on viia 
lõpuni kõigi Eesti soode geobotaanili-
ne inventeerimine ning koostada selle 

Kuidas sündis 
südamekujuline 
Parika Väikejärv?
Jutustanud Anne Maala,  
lindistanud ja üles kirjutanud 
Piret Pungas

Kui katk kunagi Parika raba ümbritse-
vad külad puhtaks oli teinud, jäänud 
ühte külla üks inimene, tüdruk ning 
teise külla ka üks inimene, poiss. Käi-

tulemuste põhjal soovitused märgala-
de potentsiaalseks kasutamiseks, sh 
looduskaitseliselt vajalike piirangute 
kehtestamiseks. 

Eesmärgiks on leida viisid ja võima-
lused, et säilitada soode mitmekesine 
väärtus ka tulevikus.  Inventeerimise 
järel on võimalik koostada põhjen-
datud soovitused iga märgala potent-
siaalseks kasutamiseks ja/või kaitseks. 
Meie eesmärgiks on leida optimaalne 
lahendus, jätkamaks märgalade välja-
kujunenud majanduslikku kasutamist 
ning säilitamaks soode mitmekesist 
väärtust ka tulevikus.

Projekti rahastatakse Euroopa Majan-
duspiirkonna ja Norra finantsmehha-
nismi raames. Põhipartner  on Kesk-
konnaamet ja kaasfinantseerija Eesti 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti tulemusi saavad kasutada nii 
ametnikud oma otsuste tegemisel kui 
ka tavakodanik enda jaoks vajaliku in-
formatsiooni hankimisel. 

nud siis tüdruk ikka raba ser-
vas inimesi hõikumas – ehk 
keegi kuuleb ning nii leiab 
ta kaaslase. Kord hüüde pea-
le oligi vastus tulnud. Tüdruk 
oli esiti ehmatanud ning koju 
jooksnud, kuid siis sai uu-
dishimu ning üksildus võitu 
ning ta läks raba serva taga-
si. Hõikas uuesti ja ka siis tuli 
vastus. Nii said need poiss ja 
tüdruk kokku. Kokkusaamis-
kohta on tähistama jäänud ai-
nulaadse südame kujuga järv. Allikas: Maa-ameti X-GIS kaardiserver

Foto: Meelis Sepp
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Mänguks on just õige aeg –  
loodusmängude loomise konkurss

Sügis on just õige aeg, et pere või sõpradega maha istuda ja luua  
koos üks mõnus mäng ning osaleda sellega konkursil!

LOODUSMÄNGUDE KONKURSS
kutsub looma üht lõbusat ja õpetlikku loodusmängu, mis aitab 
tundma õppida märgalade elustikku, õpetab looduses liikumist või 
propageerib loodushoidu. Loodav mäng võib kirjeldada, tutvustada 
märgalasid või pöörata tähelepanu inimese seotusele loodusega. 

Osalemiseks tuleb luua 
· lõbus ja põnev, 
· inim- või mõttejõul kaasaskantav, 
· koostööle kutsuv ja vägivallavaba, 
· seltskonna-, laua-, põranda- või muud tüüpi mäng. 

Konkursile tuleb esitada:
· mängu prototüüp (st ise valmis tehtud mäng),  

sh mänguvahendid, kui mängujuhend neid ette näeb. 
· mängu nimi, 
· mängujuhend (sh mänguks kuluv aeg, mängijate arv), 
· kasutatud allikate loetelu ja 
· kinnises ümbrikus täpsem info mängu koostaja(te) kohta

Tähtaeg: 15.jaanuar 2010.
Ühe auhinnana trükitakse parim mäng trükikojas ning võitja saab 
ka oma mängu trükitud versiooni (kui tegu on trükitava mänguga). 
Lisaks teistele auhindadele toetab kauplus XS Mänguasjad tuntud 
Hasbro lauamängudega. 

Täpsem info: Tartu Keskkonnahariduse Keskus
 www.teec.ee
 

Meisterdame pilliroost parve
Eesti kõrrelistest pikim, pilliroog on tavaline taim veekogude kalda-
osas, niisketel niitudel, soostuvates metsades ja soodes. Oma nime 
on see taim saanud arvatavasti sellest, et tema vartest on tehtud 
roopille. Pilliroo kuivanud varsi on läbi aegade kasutatud ehitus-
materjalina, näiteks katuste tegemisel, mattide valmistamisel. Isegi 
parvesid ja laevu on pilliroost valmistatud. Proovi ka oma oskusi ja 
meisterda pilliroost parv!

Vahendid: Vaja on suure pihu jagu ühepikkusi (20 cm) pilliroovarre 
juppe, purje jaoks pilliroo või mõne muu taime lehte, sidumiseks 
linast nööri ning lõikamiseks kääre. 

Töö käik: Lao umbes 25 pilliroovarre jupid üksteise kõrvale ning 
pane kummassegi otsa üks jupp risti. Seo varrejupid nööriga kõvas-
ti kinni. Keera töö ümber, nii et otsades risti olevad jupid on allpool. 
Torka leht läbi mastipulga ning aseta mast parve keskele.

Võta mõni täiskasvanu endaga vee äärde kaasa, lase parv õrnalt 
vette ja vaata, kuidas see vee peal püsib.   

Head meisterdamist! 
Margit Turb, Keskkonnaamet

Nuputa !
Selle männi tüves on peidus Eesti-Läti ühisprojekti nimi.

Leia õiged mõisted vasakult paremale:
1. Alam-Pedja kaitseala vapiloom
2. Tartu linnaosa järgi nimetatud Emajõe luha-ala
3. Liigniiskes tingimuses tekkiv savikas mullahorisont
4. Lammimetsade lehtpuu, kelle tüves elavad lendoravad
5. Musta lepa teine nimi
6. Kuni 4 m kõrguseks kasvav rohttaim meie märgaladel
7. Teistele taimedele kinnituv ronitaim
8. Niitudel pesitsev haruldane linnuliik
9. Linnu nimest tuletatud käpaline
10. Toitainerohkest liikuvast pinnaveest märg kasvukoht
11. Põltsamaa lähistel asuv soostik               

t e g u t s e

Õiged mõisted ja nimed leiad artiklitest.
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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
Lai 30, Tartu 51005
Tel: 730 2302
piret.pungas@ctc.ee 
www.ctc.ee 

Keskkonnaamet
Taime Puura
Aleksandri 14, Tartu 51004
Tel: 530 90203
taime.puura@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

LÄTIST 

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

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

VALGA

TARTU
VILJANDI

VALMIERA

CESIS

RIIATUKUMS

PÕLVA

VÕRU

Tartu

Jurmala

Sigulda

Võru

Projekti koordinaator:

Sille Talvet

OÜ Gravitas

sille@gravitas.ee

Tel: 510 9278

Eesti keeles Läti keeles

märgala mitrajs
rand  piekraste
soo, raba  purvs
jõgi   upe
oja  strauts
allikas  avots

Valik joonistus- ja 
fotokonkursi 
“Märka märgalasid”  
parimatest töödest

Foto: Eleriin Mänd

Autor: Karolin Harnoja

Autor: Karmen Lilienthal

Foto: Katriin Kokk


