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Toimetaja veerg

Eesti Looduses oleme marja
dest läbi aegade päris palju 
kirjutanud: küll muretsenud 

jõhvikasaakide ja jõhvikasoode sei
sundi pärast, tutvustanud uusi marja
kultuure või andnud ülevaate ammu 
teada marjataimedest. Augustis saab 
loodusest korjata mitmesuguseid 
marju ja seetõttu sai numbri põhitee
maks valitud just marjad.

Kodumaiste marjade kohta on 
aegade jooksul avaldatud hulk tore
dat kirjandust. Ilmselt paljudel on 
riiulis Osvald Pogeni „Meie marjad“ 
(1977), mida sobib ülevaatliku käsi
raamatuna kasutada ka praegusel 
ajal. Uuema aja olulisim teos sellest 
valdkonnast on kindlasti Taimi Paali 
„Eesti metsamarjad“ (2015), ilmunud 
Varraku sarjas „Roheline Eesti“, mida 
seniajani saab ka raamatupoodidest 
osta.

Tasub meenutada ka esimest põh
jalikumat eestikeelset ülevaadet meie 
aia ja metsamarjadest, mille aval
das Johann Gustav SpuhlRotalia 
1897. aastal. Teost on lihtne tutvusta
da, kuna pealkiri ütleb ise ära, mille
ga on tegu: „Kodumaa marjad. Täielik 
õpetus Kodumaal siginewaid aia ja 
metsamarju ja puuwiljasi kaswata
da, sisse korjata, müügile viia ja alal
hoida, neist weini, liköri, limonadi, 
moosi, sahwti, marjasülti, siirupit, 
marmeladi, kompoti, salatit, suppi, 
kookisi, teed, kohwi, äädikat 
jne. walmistada, nende terwi
sekasulisi ja terwisekahjuli
si omadusi tunda ning neid 
arstliselt tarwitada“.

Siinse numbri intervjuus 
ütleb meie marjateaduse 
klassik Taimi Paal, et 
eestlased on läi
nud laisaks ega 
varu talveks 
m e t s a s a a 

dusi (vt lk 36). Tema küll varub, aga 
elukutselised marjakorjajad on meil 
pigem kadunud. Pealtnäha on marja
de korjamine lihtne töö, näiteks toob 
Taimi loo, kuidas paari tunni pikku
se pohlade korjamise eest teeniti 50 
eurot. Poleks ju paha? Intervjuu jaoks 
vanu Eesti Looduse numbreid lehit
sedes jäi silma Edgar Kase kirjutis 
„Operatsioon „Jõhvikas““ (1993, nr 9, 
lk 309–210).

Edgar Kask kirjeldab jõhvikakor
jajate elu kui päris karmi: „Muraka 
raba teises, Saarevälja poolses ser
vas käis neil aastail jõhvikal mitmeid 
elukutselisi marjakorjajaid. Üks püsi
vamaid oli neljaliikmeline seltskond, 
kes teenis raha ka mustikal käies. [] 
Naised tõusid vara enne koitu, tegid 
süüa ja läksid sohu, kaasas lõuna
leib ja tühi kartulikott. Tehti kibedas
ti tööd õhtuni, et siis neliviisküm
mend liitrit jõhvikaid seljas mööda 
pehmet sood ja soosaari rabaser
va kanda. Korjeaja lõpu poole, kui 
lähemal enam marju polnud, kes
tis raske rännak oma poolteistkaks 
tundi. Soos ei jooksnud need naised 
paremaid paiku otsides ringi, vaid 
noppisid mättad korralikult puhtaks. 
Järgmisel hommikul, sõrmed isoleer
paelaga kinni seotud, jätkasid sealt, 
kus töö õhtul pooleli jäi. Nii päevast 
päeva“.

Miks kõik see ometi? Edgar Kask 
teab vastust: „Nad on soode

ga kokku kasvanud, marja
korjamine täidab olulise osa 
nende elust. Tunnistagem, 
et soodel on jõhvikakorjami
se kõrval veel teisi võlusid. 

Teame, et paljusid seob linna
ga kohviku või kõrtsisu

min, kohtumine tutta
vatega. Ka sooloodu

sel on omad hääled 
ja meeleolud ning 
tutvusringkond“.
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Metsa ja sohu marjule!
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