
Vanarahva ilmatarkus

Eestimaalased Mongoolias

Saaremaa viikingimatus

Vareslaste harukordne taibukus
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Vareslased	ja	pärand
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Septembrinumbri põhiartikli 
huvialused on hakid, hall- 
ja künnivaresed ja rongad, 

seega meie tuntumad vareslased. 
Enamikust lindudest eristab neid 
mängulust ja õppimisvõime – mõle-
mad omadused käivad tavaliselt käsi-
käes. Mängides õpivad noorlinnud 
vajalikke oskusi, mistõttu vareslased 
on ülimalt kohanemisvõimelised. 
Nad sõltuvad võrreldes teiste lindu-
dega vähem instinktidest.

Küllap igal inimesel on mingisu-
gune suhe hakkide, hall- või künni-
varestega. Linnades on need linnud 
tavalised. Künnivaresed tekitavad 
oma kolooniatega paljudes linna-
elanikes meelehärmi, küllap oma 
tumeda ja salapärase välimuse, valju 
kisa ning väljaheidetega. Hallvares 
võib pesitsusajal ja pärast seda ka ini-
mestele kallale tulla, teab toimetaja 
Katre omadest kogemustest rääkida. 
Või tahtis vares ainult mängida?

Kõige mõistlikum oleks vares-
lastega kohaneda, nagu nemad on 
kohanenud eluga inimese lähikon-
nas. Tunnistan, et olen Tartus üks 
hakkide talviseid toitjaid: mulle 
meeldivad hakid teistest lindudest 
rohkem. Mis puutub lindude levi-
tatavatesse nakkushaigustesse, siis 
meenub kõigepealt salmonelloos, 
mida saadakse tavaliselt kanamunade 
vahendusel. Looduses elavad linnud 
võivad samuti haigusi levitada, aga 
selle vastu aitab hästi rahvatarkusest 
tuntud hommikune linnupette võt-
mine: muidu „lind situtab ära”.

Linnainimesi hirmutavad ka kõik-
mõeldavad bakterid, mida linnakesk-
konda toovad kariloomad. Pärnu 
rannaniitudel peetakse teist aastat 
veisekarju, neist on saanud üks linna 

huviväärsusi. Kuidas linnaelanikud 
ja puhkajad on loomad omaks võt-
nud, kas bakterioht on tõsine ja mis 
raskustega loomapidaja linnaoludes 
kokku puutub, sellest saab lugeda 
intervjuust linnalehmade projekti-
juhi Bert Holmiga. 

Pärandiaasta puhul tekitab erilist 
nõutust keelekorraldajate ja amet-
nike kabinetis sündinud soov 
põliseid talu- ja kohanimesid „õige - 
maks” muuta. Sellise ettepaneku 
tegija peab olema väga julge:  
loomuldasa tekib nüüd kahtlus, kas 
keeleinimeste varasemaid otsuseid 
saab tõsiselt võtta. Tahaks loota, et 
sedalaadi otsustused jäävad kabine-
tiseinte vahele. Igatahes õnnitleme 
oma kaasautorit, kel õnnestus lõpuks 
taastada oma põline suguvõsanimi.

Pärandist on selles numbris ja 
edaspidigi tavalisest rohkem juttu. 
Peale igakuise pärandiaasta rubriigi 
on seekord pikem kirjutis Tartu üli-
kooli taimeteadlaste, eriti Alexander 
von Bunge reisidest Mongooliasse. 
Saaremaal Salmes leitud laevma-
tuse näitel saavad selgemaks viikin-
gite matusetavad. Kaudselt liigituvad 
pärandi hulka ka Vabaduse väljakul 
arheoloogiliste väljakaevamiste käi-
gus leitud orgaanilised setted.

Soovime meie õppureist ja õppe-
jõududest lugejatele head kooliaasta 
algust! Sel puhul alustame noore-
matele lugejatele mõeldud rubriigiga 
„Mikroskoop”. Ootame sinna kaas-
töid ning ettepanekuid rubriigi sisu 
kohta. Ühtlasi on september õige aeg, 
et laadida meie kodulehele üles foto-
võistluse tööd.   ■
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