
Lõbus on see Eestimaa suvi. 

Jaanipäeva ajal ähvardab öökülma-

ga, pungade puhkemise ajal kõrve-

tab troopilise kuumusega, tradit-

siooniliselt laseb jaanipäeval vihma 

sadada, kuid kindlasti teeb niikaua 

kuiva ilma, et vähemalt lõkke saab 

põlema panna.  Kevadel olid Soo-

maa jõed väga madala veega. Suve 

alguse sadudega on aga jõgede vee-

tase tõusnud kõrgele, nii et Vikati-

mehe võistluse aegu oli Halliste 

jõgi triiki kallaste vahel, kohati siin

-seal ka luhale valgunud.  

Aasta esimene pool on Soomaal 

olnud töine. Tipu looduskooli juu-

res on suured ehitustööd pihta ha-

kanud. Alustati  looduskooli krundi 

teede ja parklate ehitusega, käimas 

on ka väliklassi ehitus. Vabatahtli-

ke abiga on korrastatud koolimaja 

ümbrust. RMK-l on käsil suured tee

-ehitused. Kevadest saati on masi-

nad mütanud Rabatee ehitusel, val-

minud on Tõramaa puisniidu tee, 

uuendatud on luha pealesõitusid 

jms.  

Kevadine Sääsepirina kontsert 

andis sääskedele sellise paugu, et 

vähemalt suve alguses on tüütuid 

pirisejaid tunduvalt vähem. Ja 1. 

juulist läks Soomaal lahti heinaaeg. 

Tõramaa luhal lõgisesid niidukid 

juba varavalgest. Nagu tõdesid 

“Soomaa Vikatimehe” võistlusest 

osavõtjad, on tänavune luhahein 

kõrge ja tihe, nii et kaare läbilöömi-

seks läheb korralikult jõudu vaja.  

Loodame siis, et juuli teisel poolel 

tuleb ka kuivemaid ilmu, et heinali-

sed oma heina ilusasti kokku saa-

vad.  Peale selle, et hooldatud luha-

heinamaad on ilusad vaadata, on 

need ka olulised elupaigad paljude-

le lindudele-loomadele-putukatele. 

Võsast puhastatud luhtadel õitsevad 

hulgaliselt Soomaa kaunimad lilled 

— niidu-kuremõõk ja siberi võhu-

mõõk.  

UUDISED  

ja  

KROONIKA 

 

 
05.10.13 − Oksa puisniidu sügistalgud. 

08.12.13 − Soomaa rahvuspark sai 20 aas-
taseks. Tipu külamajas meenutati möödu-
nud aegu kohalike elanike, Soomaa Sõpra-
de Seltsi ning Tipu Looduskooli liikmete-
ga. 

08.12.13 − Aastalõpulõke. Seekord Tipu 
Looduskooli lõkkeplatsil. 

13.01.14 − Talvine suurvesi. Vee kõrgseis 
190 cm üle Riisa nulli. 

24.01.14 − Loodusõhtu "Põdra lood" 
Bonifatiuse Gildis Viljandis, lektor Jüri 
Tõnisson. 

02.02.-08.02.14 − Eesti-Saksa keskkonna-
hariduse koolitus. 

19.04.14 − Rohelise Jõemaa üritus "Kaks 
kohviringi ümber Soomaa". 

30.04.14 − Algas Tipu Looduskooli  park-
late ja teede ehitus. 

03.05.14 − Oksa puisniidu kevadtalgud. 

05.05.14 − Kevade madalaim veeseis. Vee-
seis Riisa mõõtepunktis 38 cm. 

09.05.14 − Algas Tipu Looduskooli vaba-
õhuklassi ehitus. 

24.05.14 − Tipu looduskooli talgud. 

31.05.14 − Sääsepirina Alguse Kontsert  
Tipu Looduskoolis. 

01.06.14 − Mardu talus avati GRAMi ehte-
kunsti näitus. 

15.-21.06.14 − Eesti ja Saksa noorte vaba-
tahtlike töölaager. Laagri käigus rajati loo-
dusaed erinevate teemapeenardega. 

03.07.14 − Suvehaku kõrgeim veeseis. 
Veeseis Riisa mõõtepunktis 103 cm. 

05.07.14 − Niitmisvõistlus “Soomaa Vika-
timees 2014” Sonni luhal.  
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Soomaa rabades ja metsa-
des oli tunda elevust. 
Naabrirahvas teadis rääki-
da, et Soomaal on tööl uus 
kultuuripärandi spetsialist 
Liina Laanemets. Liina 

tegeleb kahe rahvuspargi − Soomaa ja 
Karula rahvuspargi tööde-tegemiste kor-
raldamisega.  

Et Liinaga lähemalt tutvuda, leppisin 
kokku kohtumise Meiekosel. Istume 
praksuva lõkke ääres, sabistab tänavusele 
suvele omaselt meeldivat vihmakest ning 
teekatla mulina kõrvale pärin Liina töö-
dest-toimetustest. 
 
 

Kust kandist Sa pärit oled? 
 

Pärit olen Lilli külast Karksi vallast. Suu-
rema osa oma elust olen elanud Mulgi-
maal. Koolis käisin Eesti Maaülikoolis ja 
õppisin loodusturismi. Peale kooli lõpeta-
mist töötasin alguses Tallinnas Balti 
Keskkonnafoorumis. See on rahvusvahe-
line organisatsioon, mis tegeleb keskkon-
naalaste küsimustega, põhiliselt Lääne-
mere probleemidega. Seal töötades sain 
tuttavaks projektimajandusega. 
 
Millega Sa tegelesid enne Soomaale 

tulekut?  
 

Tallinnast ära tulles olen tegutsenud 
MTÜ Lilli Looduskeskuse juhatuses. 
Lilli Looduskeksus on Lilli külas asuv 
looduskeskus, mis viib läbi õppeprog-
ramme nii lastele kui täiskasvanutele. 
Lilli looduskeskuse juhtida on ka Viljan-
dimaa loodushariduse programm.  
 
Millised on Su huvialad?  
 

Huvialaks on tegeleda hobustega. Hobus-
te huvist tõugatuna asusin paar aastat 
tagasi õppima hobumajandust. Tulevikus 
tahame Lilli Looduskeskuse juurde rajada 
nn. maakodu, et looduskeskusesse tule-
vad lapsed saaksid tunda talu tunnet. 

Millega sa praegu Soomaal tegeled? 
 

Soomaal tegelen hetkel Soomaa teema-
planeeringu jaoks piirkonna kultuuripä-
randi ülevaate koostamisega. See peaks 
valmis saama sügiseks. Lisaks sellele 
aitan korralda lähiajal toimuvat kahte 
üritust. Augusti alguses toimub Tipu küla 
kokkutulek ning kuu keskpaiku RMK 
matkapäev. Kui aega jääb, püüan end  
kurssi viia Soomaa asjadega. 
 
Peale Soomaa tööde-tegemiste tegeled 

ka Karula rahvuspargiga. Mis Karula 

rahvuspargis praegu käsil on? 
 

Karulas on aktiivne kogukond. Tulemas 
on Karula kogukonna koosolek, käsitöö-
päev ja erinevad koolitused. 
 
Palju Soomaal ringi oled käinud, mida 

näinud? 
 

Olen sõitnud ja ringi vaadanud. Suurema-
tel matkaradadel olen käinud. Põhiliselt 
olen koostööd teinud looduskeskusega, 
Dagmariga, Algisega. Soomaal ringi lii-
kudes olen kohanud metskitsi, metsiseka-
nu. Teisi suuremaid elukaid ei ole veel 
kohanud, eks peab rohkem ringi liikuma. 
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NOORTE EHITUSLAAGER 

WORKCAMP − juuli 2014 
 

Järjekordselt on toimunud muutus Tipu 
Looduskooli õuealal. Nädala jooksul rajati 
Tipu Looduskooli alale maakeldri kõrvale 
väike loodusaed. Selleks korraldasid saksa 
vabatahtlikud Katrin ja Jennifer 15.−21. 
juunil töölaagri eesti ja saksa noortele. 
Tuge said nad kavandamisel ja läbiviimi-
sel Madiselt ja Dagmarilt. 

Mõte arenes juba eelmisel aastal, kui sai 
kirjutatud projekt saksa sihtasutusele 
„Heidehofstiftung“. Sügisel rajasid vaba-
tahtlikud köögiviljapeenra. Laagri ajal 
täiendati aeda 4 peenra võrra, mis kajasta-

vad erinevaid teemasid: üks peenar on 
ravimtaimedest, teine värvitaimedest, kol-
mas sisaldab püsikud, neljas on niinimeta-
tud meeltepeenar, milles kasvavad näiteks 
lõhnaga taimed.  

Üheteistkümne saksa ja eesti osalejaga 
olid mullatööd kiiresti tehtud, kividega 
rajati kõnniteed. Peale peenarde rajamise 
sai ka koolimaja remonditud ning aia nur-
ka valmis kaks kompostikasti, ümarpink ja 
maasikapüramiid.  

Laagrilised lasid fantaasial lennata.  Aia 
sissepääs rajati kasetüvedest ja on kaunis-
tatud sildiga „ökoaed“. Ronitaimedele 
kujundati ronimistugi, mis sisaldab klaasi-
dest helimängu ja nüüd meeltepeenras 
seisab. Aed ümbritseti elustaraga. Selleks 

lõigati pajuvitsad, mis istu-
tati  mulda ja punuti oma-
vahel kokku. Nii kasvab 
aia ümber roheline tara. 
Laagri lõpuks jätis iga osa-
leja oma isikliku jälje.  Aia 
rada koosneb nüüd tsemen-
dist valatud jala- ja käejäl-
gedest. Aiale on kinnitatud 
puukettad, millest igaüks 
on ühe osaleja poolt val-
mistatud.  

Peale töö aia rajamisel olid kavas ka 
ekskursioonid Soomaal. Nii külastati 
Öördi järve ja toimus kanuumatk Raudna 
jõel. Peale matka said osalejad Karuskose 
saunas käia, teha lõket ja grillida. Öösel 
korraldati päikeseloojangumatk Ingatsi 
matkarajal. 

Seltskondlikud õhtud lõkke ääres andsid 
saksa ja eesti osalejatele võimalust tutta-
vaks saada. Viimasel õhtul valmistati koos 
rootsi laud rahvustoitudega ja vaadati laag-
ripilte. Ühised elamused jäävad pikaks 
ajaks meelde. Ainult sääskede seltsist kee-
gi ilmselt puudust ei tunne. 
 

Siinkohal ka väike üleskutse:  
aias on veel ruumi. Kellel on taimi 
meie aeda pakkuda, andku märku! 

 

Sookoll 
Liina koos  Ellaga 

2x Dagmar 

Dagmar 
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Kui vaadata värske  infolehe pealdist, siis märkad, et tegemist 
on viiekümnenda (50) infolehe  numbriga.  Meenutamaks seda 
kirjutatud teed, teeme väikese põike ajalukku ning meenutame 
millest kirjutati esimestes “Jõhvika” numbrites.  

Algusaegsed pildid ja joonised olid mustvalged. Kuna infolehte 
paljundati tolleaegsete paljundusaparaatidega siis pildid kleebiti 
matriitsile originaalid. See andis paljundamisel natukenegi äratun-
tava kujutise. 

Gunnar Sein mõtiskles Soomaa sõprade panusest. 
 
Hea Soomaa sõber, küllap oled sinagi pead murdnud selle 

üle, miks on inimesed loonud looduskaitseorganisatsioone. 
Ühest vastust sellele on raske leida. Võib endalt ka küsida: 
mida teen mina Soomaa Sõprade Seltsis? Kas olen lihtsalt 
koos sõpradega? Või püüan kellelegi meeldida? Või rahuldan 
oma tegutsemisvajadust? Või puhkan igapäevasest töörutii-
nist? Või lihtsalt hoolin sellest, mis minu ümber ja tahan teha 
omalt poolt kõik selleks, et kõigil oleks siin maailmas hea 
olla … 

Me ei saa teha kuigi palju. Saame siin-seal käed külge 
panna, saame kinkida loodusele oma aega ja tööd, saame ka 
teiste mõtteid juhtida maailma juurde, mille imetlemiseks 
meile silmad ja süda on kingitud. Ometigi olen ma kindel 
selles, et iga meie töö ja tegu aitab meie aja hapral loodus-
keskkonnal paremini toime tulla. Olgu meie tööks siis võsa-
lõikus, prügikorjamine, inimeste toetamine Soomaal või töö 
iseendaga, et meie sõprusest ei jätkuks ainult Soomaale, vaid 
ka muruplatsidele majade vahele, inimeste keskele … 

On trükist ilmunud Soomaa 
piltpostkaardid  

Rajamisel on Soomaa  
külastuskeskus 

 
Soomaa rahvuspark teeb ettevalmis-
tusi külastuskeskuse rajamiseks  

Kõrtsi-Tõramaale.  
18. jaanuaril oli projekti esitlus  

Suure-Jaani jahilossis. 

Kinnitatud on  
Soomaa Sõprade Seltsi 

logo  

Oli aasta 1998. Veebruarikuus ilmus “Jõhvika” esimene num-
ber. Esimeses numbris tutvustati, mis on Soomaa Sõprade Selts, 
tutvustati seltsi 1998. aasta tööplaani ning  anti teada uudiseid 
rahvuspargist. 

KROONIKA 1997 
 
22. veebruar: Soomaa 
Sõprade Seltsi asutami-
ne. 
26. aprill: Karuskose 
ümbruse korrastamine. 
7. juuni: Karuskose 
kordoni korrastamine ja 
remontimine. 
27. - 29. juuni: Halliste 
puisniidu puhastamise 
talgud Meiekosel. 
13. september: Oksa 
laagriplatside rajamine. 
4. oktoober: matk Val-
gerabas 
18. detsember: aastalõ-
pu kokkusaamine Jahi-
meeste liidu väikeses 
kaminasaalis. 

Oli aasta 1998. Aprillikuus ilmunud “Jõhvika” teises numbris 
tutvustatakse  Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse projekti, an-
takse teada, et valminud on Tiit Leito koostatud Soomaa rahvus-
parki tutvustav slaidiprogramm. Rubriigis “Soomaa sõber” tutvus-
tatakse Anneli  Roosalu. Antakse teada, et algatatud on Soomaa 
rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine. Soomaa rahvuspargi direktor Tõnu Kütt kirjutas 

 
Mõte rajada Soomaa rahvuspargile oma külastuskeskus on 

päevkorras juba õige mitu aastat. Siiani on see idee jäänud 
siiski teostamata. Selleks on olnud rida põhjuseid, millest 
kindlasti tähtsaim on ehituse rahastamise küsimus. 

Kaks aastat tagasi oli Soomaa töötajatel võimalik kohtuda 
Taani Keskkonnaministeeriumi ametnikega. Sellest hetkest 
algas koostöö meie ja Taani kolleegide vahel. Selle koostöö 
lõppeesmärgiks on kaitsekorralduskava koostamine Soomaa 
rahvuspargile. Ühe osana kaitsekorralduskavast tuleb rajada 
kaasaja nõuetele vastav külastuskeskus …. 

Miks keskuse asukohaks valiti just Kõrtsi-Tõramaa?  Oluli-
sim põhjus on kindlasti soodne asukoht. Asub see ju Soomaad 
läbivate tähtsamate teede (Kõpu-Jõesuu ja Tõramaa-Kildu 
maanteed) ristumiskohal. Vähemtähtis polnud ka looduslikult 
kaunis ümbrus ja elektrivarustuse olemasolu …. 

Loodame, et kõik tööd sujuvad ilma suuremate tõrgeteta ja 
meile kõigile mõeldud külastuskeskus valmib kavandatud 
ajaks.  Valmimistähtajaks on kavandatud  1. august 1998 aasta. 

Kas teate, et: 
�  Soomaa rahvuspark on valitud 1997 a. Euroopa tasandil loodus-
kaitselist tähtsust omavaks alaks − CORINE biotoopide alaks ter-
vikobjektina. 
�  Alates 17. juunist 1997 on Soomaa rahvuspark rahvusvahelise 
tähtsusega RAMSARI märgalade nimekirjas. 
�  Soomaa rahvuspark on BirdLife Internationali poolt aksepteeritud 
rahvusvahelise tähtsusega linnupaik järgmistes IBA kaitsekategoo-
riates ja liikides:  
A1 - rukkirääk, A4 - väikeluik, B1I - väikeluik, sookurg ja B2 - kalju-
kotkas, rukkirääk 

NB! 29.— 31. mail kevadised suurtalgud  
Hüpassaares 

Vana laudtee eemaldamine. Oodatakse rohket  
osavõttu laudade ja pakkude tassimisel. 

Tööpäevad on 30. ja 31. mai. Loomulikult  
saab tulla ka üheks päevaks. 
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Eelmisel aastal alustasime õueala väljaarendamist tiigi raja-
misega ning pizza-leivaahju ehitamisega. Sel kevadel tööd 
jätkusid ja nüüdseks on rajatud auto ning bussiparkla, sõidu-
tee ning jalgteed. Sellega on lahendanud meie parkimisprob-
leem ning palju parem on vesisemal alal liikuda. Tööd teos-
tasid AVUST OÜ ja Marki Transport OÜ.  

Alustatud on ka vabaõhuklassi ehitamisega. Ehitusfirma Pär-
lin AS loodab tööd lõpetada augusti alguseks. Vabaõhuklassi 
on kavas kasutada õppeprogrammide ja erinevate ürituste 
läbiviimiseks. 

Tipu õueala väljaarendamise projekti rahastab LEADER 
programm. 

TIPU LOODUSKOOLI ÕUEALA  
VÄLJAARENDAMINE 

Tänavu tähistasime suve algust ja suurest sääsepirinast vaba 
aega maikuu viimasel päeval Sääsepirina Alguse kontserdiga.  
Kohale olid tulnud umbes 180 külastajat, nende seas ka Soo-
maa kohalik rahvas, et nautida üheskoos head muusikat ning 
toitu. Kontserdil astusid üles: Sädelev Kass, Cirkl, Mari Kal-
kun & Pastacas ehk Ramo Teder, Marten Kuningas ja hea toi-
tu eest hoolitses Ann Ideon. 
 
Sääsepirina Alguse kontserdi läbiviimine ei oleks võimalik 
olnud ilma umbes  15 vabatahtliku panustamiseta!  
Rahaliselt toetasid Siseministeerium Kohalik Omaalgatuse 
Programm, Tori Vallavalitsus, Nordea Pank ja Nautimus ja 
Ecoprint. 

SÄÄSEPIRINA ALGUSE KONTSERT TIPU 
LOODUSKOOLIS 

 

 
 
 
 

RAHVUSVAHELINE RABAPÄEV 
27. juuli Soomaal 

 

Rahvusvahelist rabapäeva tähistatakse alates 1989 aastast juulikuu neljandal püha-
päeval. Alguse on saanud see traditsioon Šotimaalt ning on levinud sealt teistesse 
Põhja-Euroopa maadesse, Kanadasse ja USA-sse, kus rabasid leidub.  
 
Sel aastal on rabapäev 27. juulil. Soomaa rahvuspargis tähistame seda esmakordselt. 
Rabapäeval on paras mõelda rabade tähendusele ja tähtsusele ning rabakoosluste 
paremale kaitsmisele. Hea viis nende mõtete mõlgutamiseks on võtta ette üks raba-
matk. Soomaa.com-i meeskond korraldab 27. juulil paar erinevat matka giidi juhen-
damisel. Huvilised on oodatud nende matkadega liituma, lähemalt vaadake veebile-
helt www.soomaa.com või uurige Aivarilt (5061896) või Algiselt (5147572). 
 

Pärastlõunal algusega kell 16.00 toimub Soomaa Looduskeskuses 
kohtumine kirjanik Indrek Harglaga, kes räägib oma 2000. aastal il-
munud jutu "Rabaröövel" teemadel. 
Pärastlõunasele üritusele kell 16.00 eelregistreerunud inimestele ker-
ge kehakinnitus, tasuta.  

Eelregistreerimine e-maili teel liina.laanemets@keskkonnaamet.ee 
või aivar.ruukel@gmail.com. 

MTÜ 
TIPU  LOODUSKOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tule Tipu Looduskooli liikmeteks 

 
MTÜ Tipu Looduskool otsib oma liik-

meskonda aktiivseid liikmeid, kes  
soovivad Tipu Looduskooli arendamisele 

kaasa aidata. 
 

Meie tegevustega saab tutvuda kodulehel 
www.tipulooduskool.ee. 

Kodulehelt leiab ka põhikirja ning aval-
dus liikmeks saamiseks  

http://tipulooduskool.ee/mtu-tipu-
looduskool. 

Kultuuripärandi ja matkapäev Soomaal  

Pühapäev 17.august 2014  Soomaal kell 11.00 – 16.30 
Üritus on tasuta! Vajalik eelregistreerimine! 

Üritusele sõidab tasuta buss Viljandist ja Pärnust. 
Viljandi loodussõbrad matkavad Kuuraniidu õpperajal. 

Pärnu loodussõbrad matkavad kultuuriloolisel Pauna rajal. 
Külastatakse RMK Soomaa looduskeskust. 

Tutvustatakse rahvakalendri tähtpäevi ja riitusi. 
 

Räägitakse haabjatest ning võimalus haabjaga sõita. 
Lastele meisterdamine ja loodusmängud. 

Lisainformatsioon:  
Triin Saluste, RMK, +372 5261247, triin.saluste@rmk.ee  

Liina Laanemets, Keskkonnaamet, +372 56987103, 
liina.laanemets@keskkonnaamet.ee  



  S O O K O L L   A N N A B  T E A D A 

5. juuli varahommikul kogunes Soo-
maa Tipu luhale rahvast lähedalt ja kau-
gelt, ikka selleks, et maha pidada juba 
traditsiooniks saanud vikatiga niitjate 
jõuproov „Soomaa Vikatimees 2014“. 
Võistuniitmise korraldajaks on Tipu Loo-
duskool koos Soomaa sõpradega. Tradit-
sioonilise võistlusega soovitakse käsitsi 
heinaniitmine taas au sisse tõsta.  

Laupäeva hommikune ilm oli niitmi-
seks sobiv — suviselt soe, kerge tuuleke-
sega, taevas oli kaetud pilvetupsudega, 
kõrvetav päike ei pääsenud liiga tegema. 
Seekordne niitmisvõistlus sai maha pee-
tud Sonni talu juures. Võistlusrajale asus 
10 niitjat, kes loosi kaudu enestele heina-
maatüki tõmbasid. Niita tuli ristküliku 
kujuline niiduala, mis  luhale maha mär-
gitud. Hinnati niitmise kvaliteeti. Võistlu-
se kohtunikuks oli Sulev Viies.  

Selleaastase niitmisvõistlusel sai nais-
test esimese koha Ulvi Rosenberg, 
“Soomaa Vikatimees 2014” tiitli pälvis  
igapäevaselt Viljandis ehitustööd tegev 
Ardi Printsmann. Värske tiitliomaniku 
sõnul on ta niitmise selgeks õppinud va-
na-vanemate kodus. Kommentaariks lisas  

võitja: “Tänavune luhahein on hästi kõrge 
ja tihe. Nõudis päris suurt jõukulu kaare 
läbilöömisel. Tänavusel võistlusel oli hea 
see, et putukad ei teinud liiga − ei olnud 
ei sääski ega parme. Võistlusest osavõtu-
soov tekkis päris äkitselt. Lugesin eilsest 
Sakalast, et laupäeval on võistlus. Mõtle-
sin, et  võtaks ka osa. Eile õhtul seadsin 
siis vikati korda.“  Veel pajatas värske 
tiitliomanik, et on Soomaaga seotud aas-
tast 2004, kui ta oli rahvuspargis prakti-
kal. Õppides Räpina koolis oli ta siia 
praktikale tulnud. Nii sattunud ta ka Vi-
katimehe võistlusele ning hakanud Soo-
maa Sõprade Seltsi üritustest osa võtma.  

Peale niitmisvõistluse lõppu kogune-
sid võistlusest osavõtjad, pealtvaatajad ja 
kaasaelajad Sonni talu hoovi ja aida alla. 
Perenaine Olga Korts pakkus kohvi ja 
plaadikooki. Aida alla näidati Soomaa 
Sõprade Seltsi poolt tellitud filmi “Vikati 
elukaar” 

Niitmisvõistluse ürituse korraldamist 
toetas SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus.  

 

Angervaks on meil väga tavaline taim. 
Niisketel järve-, jõe- või ojakallastel moodus-
tab ta sageli suuri padrikuid. Kuna angervak-
sametsad on kuni pooleteise meetri kõrgused, 
taime varte alumised osad puitunud ja kogu 
vars karedate soontega, siis on selline koht 
vahel raskesti läbitav. Tiheda asustustiheduse 
võlgneb angervaks oma heale paljunemisvõi-
mele. Tal on väga palju seemneid ja lisaks ka 
pikk risoom. Kuid teised taimed tõrjub selline 

võimas puhmik 
välja ja seetõttu on 
angervaksaväljad 
liigivaesed ja vähe-
huvitavad. Kariloo-
mad angervaksa ei 

söö ja seetõttu vähendab taime rohke esinemi-
ne karjamaa väärtust. 

Kuid siiski ei saa angervaksaväljadest 
märkamatult mööda hiilida, sest taime pikk 
õitseaeg teeb neist väljadest midagi meie ko-
dumaa jaoks ainulaadset. Angervaksa õied on 
küll vähem kui sentimeetrisuurused, kuid nad 
koonduvad mitmekümne sentimeetri pikku-
seks õisikuks. Nii paistab nagu oleks kogu 
väli kreemikasvalge vahuga kaetud. Eriti hu-
vitav on aga lõhn, mida need õied eritavad. 
Seda on peetud sarnaseks nii mandlite kui 
kaneeli lõhnaga, igal juhul on ta väga meel-
div. Aroominautimisega ei või siiski liialdada, 
sest sel on ka uimastav toime, mis võib pea 
valutama panna. Angervaks on väga hea mee-
taim. Seepärast viivad mesinikud tarud suvel 
otse angervaksavälja servale. 

SOOMAA VIKATIMEES 2014 

ANGERVAKS 

Refereeritud: http://bio.edu.ee 

Soomaa Vikatimees 2014  

Ardi Printsmann 

 



Infolehe väljaandmist toetab  
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

* * *  
         Tipu Looduskool  Vastutav väljaandja  
    www.tipulooduskool.ee          Meelis Suurkask 
      info@tipulooduskool.ee        meelis.suurkask@mail.ee 

 
KULTUURIPÄRANDI JA  

MATKAPÄEV SOOMAAL 
 

Pühapäev 17.august 2014 
Soomaal kell 11.00 – 16.30 

 
Üritusele sõidab tasuta buss Viljandist ja 

Pärnust. 
 

Viljandist Bussijaama parklast väljub buss 
kell 10.00 

Pärnu Endla teatri parklast väljub buss  
kell 9.30 

Tagasi Viljandis ja Pärnus ollakse u  
kell 18.00 

 
Üritusel osalemiseks vajalik  

eelregistreerimine! 
 

Registreerimine e-maili teel:  
Viljandimaa inimestele 

triin.saluste@rmk.ee  
Pärnumaa ja muu piirkonna inimestele 

liina.laanemets@keskkonnaamet.ee  
Registreerimine kuni 11.augustini. 

 
Eelregistreerunud osalejatele  

tasuta supp 
 

Üritus on tasuta! 
 

Lisainformatsioon:  
Triin Saluste, RMK, 5261247, 

triin.saluste@rmk.ee  
Liina Laanemets, Keskkonnaamet, 56987103, 

liina.laanemets@keskkonnaamet.ee  

TERE, TIPU!  
VII KOKKUTULEK 

2. august 2014 
 

“Tere, Tipu!” VII kokkutulek toimub laupäeval,  
2. augustil algusega kell 12.  

Registreerida saab kuni 25. juulini  
telefoni teel (Anne Nurk 4359288, 53403862)  

või maili teel (info@tipulooduskool.ee).  
 

Osavõtumaksu (5 EUR) palume tasuda MTÜ Tipu Looduskooli arveldus-
kontole EE232200221044356379. 
Kohapeal on osalustasu 7 eurot. 

 

Tipu Looduskooli rahvusvaheline 
ehituslaager  

20. juulist - 02. augustini 2014  
 

Töölaagri käigus teostame vajalikud remondi- ja hooldustööd  
Tipu koolimaja alal ja Tipu kultuuriloolisel matkarajal,  

rajame varbaia, ehitame välimööblit,  
hooldame Oksa puisniitu ning  

tutvume Soomaa rahvuspargiga.  
 

Info ja registreerimine 
http://www.tipulooduskool.ee dagmar@tipulooduskool.ee  53536961 

SOOMAA  RISTSÕNA 
Kõrvele 
5. Veetaim Piirikupitsa talu tiikides 
8. Jõgi Soomaal 
9. Küla Soomaal 
10. Kõrtsikoht Soomaal 
11. Taim, mis kasvatab raba 
12. Kala, kes elab Öördi järves 
13. Hiliskevadel luhtadel kasvav taim 
Alla 
1. Kõige väiksem imetaja Soomaal 
2. Nimi, mida kasutati vanadel kaartidel 
Raudna jõe tähistamiseks 
3. Loom Soomaa metsades 
4. Kollane päevaliblikas 
6. Taim, mis kasvab liivastel teeservadel 
7. Siniste tiibadega kiil 
9. Sinise kõhualusega kahepaikne Soomaal 


