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Aasta allika- ja orhideeretkedel

O

n kokkuvõtete ja uute
eesmärkide paikapanemise aeg. Mööduval
aastal jätkasime retki Saaremaa allikatele - kokku sai
neid 26.
Aasta esimene allikaretk viis
meid 2. jaanuaril Leili allikale, kes asub Lõve jõe lähedal
Sakla külas.
Lõppeva aasta viimasel allikaretkel, 27. detsembril käisime Tõlli külas asuval Maksima
allikal. Kokku toimus 36 esmakohtumist allikaga, mitmel
allikal käisime korduvalt - ei
saa ju Odalätsi allikatest mööda sõita seal peatust tegemata.
Allikatest avaldasid kõige
suuremat muljet Tuhkana ranna allikad - polnud neist varem
midagi kuulnud. Lugu nendest
ootab oma aega. Allikatel
käisime nii kahekesi Heini
Meiusega, kes autoroolis, kolmekesi kui ka väikesearvuliste
rühmadega.
Tänan kõiki, kes meid allikatele juhatasid ja neist lugusid
rääkisid. Usun, et uuel aastal
jätkame allika- ja orhideeretki.

Kas Lööriku allikas või
Allika talu nõiakaev?
Keskkonnainfo registris on
koodi VEE4718400 all Lööriku allikas, kes asub Saaremaal
Kandla külas. Esimest korda
käisime Lööriku allikat otsimas 29. aprill 2021, teejuht
oli Kaljo Rand. Eeldasime, et
Lööriku allikas peaks asuma
Kandla mõisa lähedal.
Kaljo viis meid kohale, kus
tema arvates võiks allikas olla.
Sõitsime enne Kandla mõisa
paremale poole, jäime seisma
veski juures ja sealt läksime
jalgsi. Alal oli kevadel olnud
liigvesi, seda näitas rohustu.
Kunagise talu asemekohal
puude varjus asus kaev, kõrval
rohuta ala, kustkaudu võib-olla
voolas vesi välja, puhtakspestud kivid. Kaevu ja allikat ei
osanud seostada. Leidsime,
et see polnud õige aastaaeg
allikat tuvastada ja tuleb tulla
tagasi.
Novembrikuu keskel tegime
teise katse Lööriku allikat leida. Helistasin tuttavale mehele

Kärlalt ja ta ütles, et ainus, kes
võib Lööriku allikat teada,
on Jõempa küla mees Väino
Aaslaid.
Väinole sobis, et kohe
esmaspäeval minna allikat
vaatama ja juhatas, kuidas
tema Tõuste taluni jõuda.
Kuressaare-Kihelkonna teelt
pöörasime Tõllilt Mustjala
suunas, siis Anijala tuuliku
juures hoidsime Kärla suunda.
Edasi paremale Kandla poole.
Üles leidsime Jõempa küla ja
Tõuste talu!
Ja nüüd siis asja juurde.
Sõitsime Kandla mõisa suunas
ja peatusime kohas, kus kohast
tuli jalgsi talude grupi juurde
minna. Panin säärikud jalga
arvestades, et pärast suuri sadusid on vesiseid kohti. Ja nii
oligi. Väino räägib: Lööriku
talu, selle taga asus Tuha talu.
Selle kõrval Ritsu. Allika talu
krundil asus allikas.
Külatee Kandla küla järgi.
Puumaa kohad. Need maad,
mis jagati mõisa poolt, olid
asunikutalud. Jõuame astudes
Täivannini - vesine koht, kus
kevadel oli liigvesi olnud ja
rohustu maha surunud. Vesi
karstist, läheb Kärla jõkke
välja.
Väino: Allika talu oli Pruul Karli oma, ta oli mõisa
kutsar. Oli kehaehituselt suur
tugev mees, kes laadal karuga
maadles ja võitis. Sellepeale
oli karu omanik öelnud, et las
teist korda karu võidab, muidu
karu saab vihaseks.
Kirjutasin memo: allikas
oli tee ja sauna taga, olemegi sauna varemetel. Ja ongi
veekogu. Seda kutsuti Allika
kaevuks. Siin, päris kaev all,
on üsna sügav. Suurvee ajal
ajab üle. Allikas-kaevu seinad
kividega vooderdatud, natuke
piklik läätsekujuline veepeegel, 1,5x1,5 m, 3 m ridvaga ei
saanud põhja kätte.
Kaevu on pool-risti heidetud
betoonplokk - kui keegi peaks
kogemata sinna sisse sattuma,
ei lähe kohe põhja. Vanasti oli
veepeegel ümmargune. Kas
ehitati kaev allikale või päästis kaevutegemine veesooned
lahti, ei tea.

Allika talu nõiakaev tänavu novembrikuus.

Väljavool olemas, vuliseb ja
voolab aktiivselt Täivanni suunas. Kevadise suurvee ajal on
see kui Tuhala nõiakaev - nagu
veekuhi peal, kohe purskab.
Praegu pole veel kõige suurem.
Vesi on puhas ja hea maitsega.
Ümbruskonna põldudel võib
leida väiksemaid allikaid.
Ümber kaev-allika kasvavad
kõrged lehtpuud - saared, vahtrad ja toomingad.
Tagasi autoni tuleme külateed mööda. Jõudnud maanteele, tuhiseb üks kena väike
auto mööda. Väino ütleb, et
see on Margit Kõrvits, kes elab
Kandla külas.
Aitäh allikale juhendamise
eest, Väino Aaslaid! Kas see
on Lööriku allikas või Allika
allikas, seda pean veel uurima.
Väino Aaslaid helistas
17.11.21 ja lisas: Kandla põllul on suur rahn: Hallkivi. On
veel teine, nende talu läheda:
Mailase kivi, mis on seest õõnes, sinna koguneb vihmavesi.
Väino lisas Kaarmise allikate
kohta järgmist: Kaarmise veski
jäi siis seisma, kui süvendati
(kanaliseeriti) Kärla jõe Jõempa osa, see toimus Eesti aja
alguses. Allika talu kadus enne
uut vabariiki.
24. novembril helistasin Ada
Ivalole (90), kelle onu oli Allika talu peremees. Kui küsisin,
kumb oli enne, kas kaev ehitati
allikale või avanes veesoon
kaevu ehitamise käigus, vastas
Ada: allikas oli enne, külarahvas oli sealt vee saanud. Vahel
ajas nii vett üle, et ei pääsenud
majja sisse.

Leeder-sõrmkäpad Ölandi saarel 2019. aastal.

dab, et Allika talu sai nime
allika järgi, millel polnud päris
oma nime, hiljem, kui see allikas kujundati kaevuks, hakati
seda kutsuma juba talu järgi.
Kui Allika kaev on tõesti
muutunud üldtuntud rahvapäraseks nimeks, väärib see
küll parandusena registritesse
kandmist.
Kena kadripäeva, Tõnu
Raudsepp.

„Orhideed kasvavad ka Kuressaare
linnapargis ja lossivallide-vallikraaavi
vahelisel alal.”
Niisiis allikas oli leitud. Vajas veel selgitamist, mis on ta
nimi - kas Lööriku allikas nagu
riiklikus registris või Allika
allikas, ühes teises registris
Allika talu nõiakaev. Või on
kaks allikat?
Novembrikuu keskel kirjutasin kohanimede kartoteegiga
seotud Tõnu Raudsepale: Tere,
Tõnu!
Täna ennelõunat helistasin
ja rääkisime Lööriku allikast,
või õigemini ühe Kandla külas
asuva allika nimest. Et äkki on
see allikakaev hoopis Allika
talu järgi, sest ta asub selle
endise talu sauna ja tee vahel.
Praegu on selles majade
grupis vaid Lööriku suve või
nädalavahetuse kohana alles,
kuid Allika oli juba enne 2. vabariiki kadunud. Või õigemini
on sellelgi mingid majaasemed
alles. Heade soovide ja lugupidamisega Maie Meius.
18. novembril kirjutasin:
Tere taas! Allikad.info pealt
vaatasin Lööriku allika ortofotot. See läheb kokku selle
pildiga, mida nägime 15.11.
Nii et nimi on Allika kaev.
Heade soovidega, Maie Meius
Tõnu Raudsepp kirjutas
kadripäeval 2021:
Tere, Maie!
Kuigi pärandkultuuri kaardikihil on Allika talu nõiakaev
märgitud veidi kirde poole, on
tegemist ikkagi ühe ja sama,
mitte kahe erineva allikaga.
Lootuses, et praegused katastripiirid on ajaloolistega
kooskõlas, jääb allikas tõesti
napilt Allika talu maale.
Nimekuju Allika kaev eel-

Selline siis Lööriku-Allika
talu nõiakaevu otsimise ning
leidmise ja nimelugu. Mida
nime kohta otsustati kohanimede komisjoni koosolekul
detsembrikuus, selgub mõne
aja pärast.

Leeder-sõrmkäpp
taasavastati
Saaremaal sajandi tähtsündmus
taimemaailmas
Lõppev 2021. aasta oli ilus
orhidee-aasta, mil võis vaadelda paljude kodumaiste
käpaliste võimsat õitsemist.
Juunikuu alguses toimus VII
Saaremaa orhideefestival, mil
huvilised said taimeretkedel
giididega tundma õppida meie
taimharuldusi. Kuressaare
lähedal asuvas Loode metsas
ja looniitudel võis kohata
sadu arukäppi, jumalakäppi,
kauneid kuldkingi ja teisi vähemarvukatena esinevaid liike.
Orhideeretked toimusid ka
teistes kohtades. 2.juunil kutsus orhidoloog Rainar Kurbel
mind kaasa Saaremaa orhideeradadele. Tõmmu käpp, hall
käpp, valge tolmpea, kärbesõis, kaunis kuldking - nimestik kohatud liikidest oli
päris pikk.
Rainar ütles teel: Inimesed,
pange tähele, et kahel viimasel
aastal on halli käppa vähe.
Enne seda oli halli käppa
rohkem. Targalt kaaslaselt oli
mul sellel retkel palju õppida.
Ja siis 7. juuni hommikul
helistas Rainar: Vaata õhtul
aktuaalset kaamerat! Vaatasin - anti edasi teade, et

Rainar Kurbel ja Toomas
Hirse taasavastasid Saaremaal
leeder-sõrmkäpa!
See on orhidee liik, keda viimati kohati Karala kandis 120
aastat tagasi, siis teda enam ei
leitud ning arvati, et on Eestis
hävinud liik ja eemaldati meie
taimede nimestikust. Paljud
mandril elavad loodusesõbrad
helistasid ja elasid uudisele
kaasa. Metsamees Rein Kirst
tuli Kuressaare tänaval vastu
ja muu vestluse kestel ütles, et
ta arvab, et see käpaliseliik oli
seal ammu.
Palusin Rainar Kurbelil sellest, tõenäoliselt sajandi, taimeleiust Saaremaal pikemalt
ja põhjalikumalt rääkida, sest
inimesed tunnevad selle teema
vastu suurt huvi.
„Kui 2021. aasta täitis kõigi
orhideehuviliste unelma - taasleiti leeder-sõrmkäpp Saaremaalt (6. juuni 2021, T. Hirse,
R. Kurbel) - siis 2022 jätkuvad
tööd selle liigiga täiel määral.
Leeder-sõrmkäpp (Dactylorhiza sambucina) kantakse
Eesti liikide nimistusse ja
seejärel järgneb loomulikult
kaitse alla võtmise ettepanek,
arvatavasti esimese kaitsekategooria liigina. Täisväärtuslikul
õitseajal saame teha täpse
populatsiooni kaardistuse nii
pindala kui isendite arvu osas.
Seejärel on põhjust leeder-sõrmkäpp kanda Keskkonnaregistrisse (EELIS) ning
kokku leppida tema kohapealne hooldus- ja kaitserežiim.
Õnneks kasvab ta sellises
kohas, kus otseseid ohutegureid pole. Ega ta muidu seal
vähemalt 120 aastat vastu pidanud polekski, sest täpselt nii
palju oli möödas viimase taime
nägemisest Saaremaal Austla
kandis (1901 a, Kupffer).
Intrigeerivad on asjaolud,
et vaatamata paljude huviliste süstemaatilisele otsimisele kunagisest Austla-Karala
piirkonnast leidsime ta nüüd
hoopis mujalt Saaremaal! Ja
kui tavaliselt on leeder-sõrmkäpp kahevärviline (punased
ja kollased õisikud), siis uues
Saaremaa populatsioonis on
kõik taimed ainult kollased
- täpselt nagu vanastigi oli,
isegi see järjepidevus pole
katkenud! Väga oluline on liigi
leviku suhtes teadmine, et see
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on nüüd ainus koht Läänemere
idapoolel, kus teda leidub!
Kuna tegemist on väga atraktiivse liigiga ja tõelise pärliga meie orhideede hulgas, siis
loodame väga hoida ja kaitsta
seda, et see ei muutuks avalikuks ära tallatud turismiobjektiks.“ Minu küsimusele, kus ja
millal saavad orhideesõbrad
leeder-sõrmkäppa näha, vastas
Rainar Kurbel:
“Kel huvi liiki kahevärvilisena ja suuremates kogustes
vaadata, siis mugavaim koht
selleks on Ahvenamaa, kuhu
saab Tallinnast otse regulaarse laevaliiniga. Ka Gotlandil,
Ölandil ja Rootsi läänerannikul
leidub leeder-sõrmkäppa, kuid
sinnasaamine on oluliselt keerulisem ja kallim.”
Paar aastat tagasi korraldas
Eesti Orhideekaitse Klubi õppereisi Ölandi saarele ja seal
sai palju pilte leeder-sõrmkäppadest klõpsata.

Orhideed pargis ja
lossivallide lähedal
On hea teada, et orhideed
kasvavad ka Kuressaare linnapargis ja lossivallide-vallikraaavi vahelisel alal. Maikuu
keskel helistas orhideesõber
Kai ja teatas, et leidis sealt
õitsemas hallid käpad. Läksin
juuni keskel olukorda vaatama
ja leidsin lisaks selleks ajaks
peaaegu ära õitsenud hallide
käppade teisigi liike.
Ja siis märkan, et muidu
niidetud ala keskel on üks laik
hallide käppadega jäänud niitmata. Niitmata oli ka „oaas“
mitmekümne suure käopõllega. Ühe „oaasi“ keskel sirgus
sõrmkäpp, kelle õisik oli alles
noor. Sellest võis balti sõrmkäpp sirguda, ja ka paari kahkjaspunast sõrmkäppa nägin.
Aitäh linnamajanduse töötajatele märkamise eest! Orhideed keset linna - no on ilus!
Eelmisel aastal niideti orhideed maha, teadis Kai. Sel aastal tänu märguandmisele jäid
need alles. Ehk on see nii ka
järgmisel aastal. Sellega on ka
asjaosalistele tänu edastatud.
Pargis oli tunda hariliku
ebajasmiini meeldivat aroomi, hilisem suuremate õitega
laialehine ebajasmiin oli alles
õiepungades.
Maie Meius

