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Kalaharis ja Okavangos
2013. aasta novembris lendasime seitsmeliikmelise reisiseltskonnaga Johannes-
burgist Botswana väikelinna Mauni poole. See oli mu esimene reis päris-Aafri-
kasse. Millestki sellisest olin ma unistanud pea kogu poisipõlve. Paraku seisis 
minu nooruses taolise reisi ees palju priskeid paratamatusi – Mustale Mandrile 
olnuks ehk võimalik pääseda punaarmee sõdurina või kalalaeva madrusena, 
kuid need ei tundunud just kõige ahvatlevamad maadeavastamise vormid. 
Aafrika-õhuloss kukkus tõsiasjade all kokku ning selle varemetel nostalgitseda 
ei olnud esialgu tahtmist ka siis, kui maailm muutus – Aafrikas reisimine on 
kallis, tema võimsaimate saladuste kogemiseks on tarvis märksa rohkem raha, 
kui seda kulub kasvõi näiteks Aasias või Lõuna-Ameerikas. Aga ometi läksid 
mingid alateadvuse laamad liikvele ja hakkasid endast väikeste tõugetena 
päriselus tunda andma – ühtäkki tabasin end üha sagedamini Musta Mandri 
kohta lugemas, netis surfamas ja filme vaatamas, kuni selgus, et midagi sama-
laadset toimub ka mu venna ja veel mõne sõbraga. Valisime oma esi meseks 
reisisihiks Botswana. Tagantjärele tundub selline valik lihtne ja loomulik – 
Botswanat (aga ka Namiibiat ja Ghanat) kutsutakse hellitavalt Aafrikaks 
algajatele, sest siinne elukorraldus on eurooplasele tuttavlik ja mõistetav ning 
ei tekita erilist kultuurišokki. Kui aga tahta palju näha ja siiski rahakotti säästa, 
on Botswana marsruudi koostamine esialgu paras peavalu.

Ilm on pilvitu ja meie all laiub nähtava maailma servani ja sealt veel palju 
kaugemale Kalahari. Kalaharist räägitakse sageli kui kõrbest, aga tühje liiva-
lagedaid ja kõrgeid luiteharju siin ei näe, kõikjal seletab silm hõredamat või 
tihedamat raagus võsa kulukuival pinnasel. Kohati toovad sellesse üheülbalisse 
maastikku vähest vaheldust veetud jõesängid. Neid palistavad veidi kõrgemad 
puud, mille võrasid võib kujutlusvõimet tublisti pingutades pidada rohelisteks. 
Kümne kilomeetri kõrguselt ei leia silm vähimatki vihjet, et sel maal võiks 
inimesi elada. Vähe sellest, raske on ka ette kujutada, kuidas võiksid suuremad 
loomad sellises kõrbenud maanurgas hakkama saada. Õigupoolest kujutab 
Kalahari endast suurt nõgu Lõuna-Aafrika platool, hiiglaslikku kaussi, kus 
tuul tolmu ja kuivanud akaatsiakaunu keerutab. Erinevalt Kalahari naab-
rist Namibi kõrbest, sajab siin ikkagi mõnevõrra vihma. See teeb Kalaharist 
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poolkõrbe, kuigi kunagi on see olnud päriskõrb – õieti üks maailma vanemaid 
kõrbi, mis tekkis juba umbes 60 miljonit aastat tagasi. 

Veidi lootusrikkamaks muutub pilt siis, kui lennuk laskuma hakkab. Mau-
nile lähenedes hakkab silm seletama läikivat Okavango haru, Thamalakane 
jõelinti, seninähtuist veidi toekamaid hiirekõrvul puid, teid, veiseid, ümmar-
gusi rookatusega savihütte ning lõpuks väikest tänapäevast linna kõige selle 
juurde kuuluvaga – esmamulje elu võimatusest sel maal oli siiski õnneks petlik. 

Kui Maunis lennukilt maha ronime, praeb lennujaama asfalt meid altpoolt 
ning päike keevitab armutult lagipähe. „Rein,” tutvustan end meid lennu-
jaamas tervitavatele noormeestele autorendifirmast. „Ah, Rain, Rain, we have 
desperately waited for rains. We will call you Mr. Pula!”* Pula tähendab tsvana 
keeles nii vihma, õnne, õnnistust kui ka raha. Pula ongi Botswana rahaühik. 
„Pula” on ainuke sõna Botswana vapil. Pean tunnistama, et vastuvõtt on 
rabav. Kuidas mitte armuda sinimustvalge lipuga riiki, mille vapile oled sa 
jäädvustatud peaaegu et jumala staatuses?

Härra Pulaks olemisel on muidugi mitu tahku. Inimesed eeldavad, et su 
rahakott on liiga raske, et suudaksid kergel jalal elu nautida, ning pakuvad lah-
kelt ja viisakalt abi, et seda kergemaks muuta. Kinnitada ikka ja jälle, et see on 
õigupoolest üsna kõhnuke, on ka nadivõitu, lihtsam on endale ja teistele kor-
rata: olen jah, rikas, aga ihnakas. Õnneks on tsvanad üks kõige vähem peale-
tükkivaid rahvaid kogu Aafrikas, neil ei ole kommet sulle naha alla pugeda. 
„Kas need kangad on ikka Botswana päritolu?” küsin ühelt tänavakauplejalt. 
„Ee…, Botswanast nad küll ei ole, Ghanast võib-olla, või siis Hiinast hoopis.” – 
„Ja see värv tuleb vist pestes maha?” – „Jah, söör, see tuleb maha jah!” – „Aitäh 
ausa vastuse eest, ma siis ei osta midagi. Aga edu äris, pula!” See, mis siin päri-
selt naha alla poeb, on midagi hoopis muud – pula on õnnistus – see on flui-
dum, õhk, lõhnad, hääled ja maagia, see on sügavat und maganud latentsete 
geenide ja reptiiliaju magus ärkamine inimese algkodus. See on silma piirini 
ulatuv ürgloodus, mida asustab lapsepõlve unistuste loomastik, unustamatud 
naeratused, elu kulgemise pikaldane tempo ja graatsia. Ehkki olin esimest 
korda Mustale Mandrile minnes mingil määral valmis selleks, et Aafrika võib 
tekitada sõltuvust, ei kujutanud ma siis veel ette, mil määral täidab ta sind 
magusa igatsusega, vallutab su unenäod ja sunnib ikka ja jälle otsima võima-
lust ja ettekäänet naasmiseks.

Botswanast üle kahe kolmandiku moodustab Kalahari poolkõrb. Selle 
monotoonset maastikku ilmestavad tänapäevalgi kunagise hiigeljärve jäänu-
sed – Makgadikgadi soolakud ehk pan’id, nagu neid siin kutsutakse. Kunagi 

* „Oo, Rain, Rain (vihm – ingl), me oleme meeleheitlikult vihma oodanud. Me hakkame 
teid kutsuma härra Pulaks!”
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voolasid siia kokku nii Okavango kui ka mõned praeguse Zambezi lisajõed. 
Ent umbes 10 000 aastat tagasi vähenes vee pealevool Makgadikgadit toitva-
test jõgedest ja järv kuivas. Kuid Botswana põhjaosas voolavad ikka veel 
aastaringselt jõed, mille lähted on Angola mägedes. Seal sajab vihmaperioodil 
maha ligi kolm korda suurem kogus vett kui kogu Botswanas ning suur osa 
sellest valgub Okavango jõkke, mis ei suubugi merre, vaid hargneb Botswanas 
suureks lehvikukujuliseks deltaks, mille harud sumbuvad Kalahari liiva. Jaa-
nuaris Angolas allasadanud veel kulub umbes kuu, et läbida umbes 1000 km 
ja jõuda Botswanasse ning luua seal maailma suurim oaas. Okavango delta on 

Okavango, maailma suurim oaas
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tasandik – kõrguste vahe on siin peaaegu olematu ning nelja kuu jooksul voo-
lab vesi delta hargnemiskohalt aeglaselt veel kuni 250 kilomeetrit edasi delta 
harudesse ja kaob pinnasesse või hoopis aurustub; suur osa veeaurust lendub 
õhku läbi taimede. Veetase on deltas kõige kõrgem külmadel ja kuivadel talve-
kuudel juuni ja augusti vahel. Kohalikule vihmaperioodile järgnev tulvavesi 
paneb taimed uuesti kasvama. Deltasse vee äärde kogunenud loomadel jätkub 
seetõttu rikkalikult toitu kuni septembrini, mil vesi taganeb ja taimed taas 
kuivama hakkavad.

Kogu Okavango delta ida- ja siseosa on jaotatud kontsessioonialadeks, 
mis on välja renditud safarifirmadele – sinna pääsevad vaid nende kliendid. 
Delta läänepoolses osas paikneb Moremi jahiala (game reserve). Praegu eksi-
tavalt kõlav nimetus pärineb aegadest, mil kaitseala moodustati: Moremi III 
oli tavana hõimupealik, kelle lesk pärast mehe surma sõlmis lepingu Ngami-
maa Loomastiku Kaitse Seltsiga hõimu põliste jahialade kaitseks. Praegu on 
Moremi sisuliselt rahvuspargi staatuses. Kõige kuivemal ajal on Moremis või-
malik mööda Okavango delta servaala autodega liikuda, pärast vihmaperioodi 
saabuvate tulvade ajal on see piirkond aga mõnda aega peaaegu läbimatu, 
ehkki kõigil siinsetel maasturitel ulatavad summutite snorklid auto katuse-
tasandini. 

Oma esimese reisi teeme renditud maasturitega ja täiesti omal käel. Meie 
marsruut on hoolikalt ette valmistatud ja kulgeb mööda rahvusparke ja kaitse -
alasid. Ehkki me saadame suurema osa öid mööda autode katustele 
paigal datud telkides ja hotellides enamasti ei ööbi, tuleb Botswanas kõik 
magusamad laagrikohad Okavango piirkonnas ja Chobe rahvuspargis 
broneerida juba aasta enne reisi, sest neid on vähe ja need napsatakse lihtsalt 
ära. Teistsugused reisivõimalused on siin olemas üksnes miljonäridele. 
Botswana loodusaladel paiknevad safarikülad (lodžid) on maailma kalleimad – 
naljalt ei leia sellist, kus üks ööpäev maksaks alla tuhande dollari, enamasti 
aga veelgi rohkem. Neisse lennatakse lennukiga ja sageli sinna maad mööda 
ei pääsegi. Botswana ametliku turismipoliitika lööklause on „suur tulu väikese 
keskkonnamõju hinnaga” („Low impact, high income!”). Sellise hoiaku tõttu 
ei näe Botswanas enamasti suuri safarituristide horde – umbes ühetunniste 
vahedega vurab mõni auto vastu või mööda ja Tansaania rahvusparkides nii 
tavalisi autoummistusi lõvide või leopardide juures siin ei teki. Erandiks on 
selles suhtes ainult Kasane linna lähiümbrus Chobe rahvuspargis, kuhu tuleb 
lühisafarile palju Victoria juga külastavaid turiste.

Enne kaitseala väravani jõudmist loomi näha ei ole ja iga elevandipabul või 
suurem loomajälg teel tekitab meis üksjagu elevust. Väravas registreerime 
end kaitsealale sisse ja kuulame ühtlasi lühiloengut sellest, kuidas me end ülal 
pidama peame. 
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Nxai pan on üks Makgadikgadi kuivamisel tekkinud soolajärvedest. Kuulsad 

Bainesi baobabid Nxais näevad tänapäeval täpselt samasugused välja kui 

1862. aastal, mil Briti maadeuurija ja kunstnik Thomas Baines nad esimest korda 

üles joonistas
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Moremi kaitsealal sõidame esialgu 
pikalt läbi monotoonsete mopaani-
metsade – see ala, mis tungib mastaap-
sema maakeelena Okavango lammide, 
jõekeste ja laguunide vahele, kannabki 
kaardil nime Mopaanikeel (Mopane 
Tongue). Mopaanid on värskelt lehte 
puhkemas – ehkki sadanud ei ole Bots-
wanas veel piiskagi, on aeg sealmaal, 
et kaheksa kuud kestnud kuivaperiood 
peaks kohe-kohe lõppema ja päris 
paljud puuliigid lõpetavad vihma ootu-
ses puhkeperioodi ning avavad sügaval 
juures peituvate veevarude arvel oma 
lehepungad. Lõuna-Aafrikas ja ta naaber-
maades nimetataksegi seda aastaaega 
kevadeks. Mopaanipuu lehevars hargneb 
kaheks eraldi leheks – kui vihmaperiood 

lõppeb, panevad puulehed palaval ajal lehepooled kokku, just nii nagu libli-
kas sulgeb oma tiivad, ning vähendavad sellega veekadu. Siinse „talve” hakul 
värvuvad mopaani lehed punaseks, seejärel kuivavad pronkspruuniks. Põua-
perioodi lõpupoole laseb mopaan lehed maha ning need moodustavad puude 
all vaksapaksuse klõbiseva vaiba. Mopaanipuu lehed on väga valgurikkad ja 
neid söövad hea meelega nii paljud neljajalgsed kui ka mopaani-paabusilma 
röövikud, keda inimesed siinmail hulgi korjavad, röstivad ja söövad. Mopaani-
liblika röövikut on kujutatud isegi Botswana viiepulasel mündil. Praegu ei ole 
see hooaeg, kus röövikuid mekkida saaks, kuid lehtede tärgates on hakanud 
lendama esimesed ilusad alustassi-suurused paabusilmad. Esimeses ööbimis-
kohas tiirlevad nad pilvedena ümber duširuumi lampide ning osa neist tahab 
maanduda otse meie märjale 
nahale. 

Kevad on Lõuna-Aafrikas 
kõige palavam aastaaeg. 
Keskpäeval tõuseb tempera-
tuur üle neljakümne kraadi. 
Kuiva õhuga pole seda 
lõõska siiski ülearu raske 
taluda, seda enam et kaitse-
alade reeglid ei jäta meile 
võimalustki sportlikumaks Mopaani-paabusilm on tulnud duši alla

Mopaanipuu tiivulised lehed
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jalasirutuseks. Kui tuletada meelde veel seda, milline kaamos valitseb paras-
jagu Eestis, muutub see väike leitsak lausa meeldivaks. Kevad tähendab aga, 
nagu ikka, uue elu algust. 

Niipea kui kaitseala väravad läbitud, kohtame esimesi loomi – kümne- ja 
rohkemapealisi impalade karju ja tüügassigade perekondi. Impalade kõhud 
on punnis – kõik emasloomad on talle- ja vihmaootel. Impalad ja Kalahari 
kuivemates osades elavad hüpikgasellid on võimelised sünnitust seni tagasi 
hoidma, kuni vihma sajab juba iga päev ning rohi lokkama lööb. Kogu haarem 
sünnitab siis enam-vähem samaaegselt ja talled on ühishoiul. Nad on tragid 
ja kiired ning neid valvab hoolega tosin silmapaari. Aga McDonald’si logo 
kujuline eraldusmärk pole neil tagumikul ilmaasjata – leopardi nädalamenüüs 
on impala vähemalt neljal päeval seitsmest. Impalade isasloomad valmistuvad 

Hüpikgasellid suudavad elada väga veevaestel aladel. Pildil on sokk ja viimaseid 

päevi tiined emasloomad
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juba praegu uueks innaajaks. Noored sokukesed kaitsevad kindlaid territoo-
riume, mida tähistavad nende keskmes paiknevad pabulahunnikud. Konku-
rendid püüavad hunnikusse ka oma pabulaid jätta, või veel mõjusam, hunniku 
peale urineerida, ning see lõppeb alati suurema pusklemisega.

Mida kaugemale kaitseala südamesse, seda enam neljajalgseid meie teele 
satub. Põhjus on lihtne – kuival aastaajal hoiab neid deltajõgede läheduses 
joogi vesi, mida nad mujalt kätte ei saa. Okavangos ei pea loomi kaitsealal 
kinni tarad nagu paljudes teistes Musta Mandri rahvusparkides. Tänases kii-
relt kasvava rahvastikuga Aafrikas on üldiselt paljud rahvuspargid ja kaitsealad 

Impalade lasteaed: kõik bambid peaksid olema ühe isa lapsed
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Noored impalasokud selgitavad välja, kes neist peaks peatselt haaremi valitseja 

välja kutsuma

tarastatud, et kaitsta seal elavaid loomi salaküttimise ja kaitseala ümbruses ela-
vaid inimesi loomade rünnakute eest. Aafrika lõunaosas on üksjagu väikeseid 
taraga ümbritsetud looduskaitsealasid, mis tunduvad mitmel põhjusel pigem 
loomaaedadena. Kuid tarastatud rahvuspargid võivad olla ka nii suured, et 
loomaaia tunnet ei teki (Krügeri rahvuspark Lõuna-Aafrika Vabariigis on näi-
teks pindalalt peaaegu poole Eesti suurune). 

Botswanas on küll palju loomatarasid, aga need on püstitatud mõnevõrra 
teisel otstarbel – nad peavad ära hoidma metsloomade liikumise aladele, kus 
kasvatatakse lihaveiseid ja tõkestama loomataudide levikut. Kalahari veiste 
liha on maailmaturul, sh Euroopas, hinnas ning Botswana majandus seisab 
siiamaani kolmel elevandil – teemantidel, turismil ja veiseliha ekspordil. Kuigi 
Botswana tarad lõikavad metsloomadel ära vaid võimaluse liikuda teatud 
suundades, jäävad mõned neist loomade vanadele rändeteedele ette. Näiteks 
nn Khuke tara taga, mis eraldab Kesk-Kalaharit Okavangost, kärvas janusse ligi 
pool miljonit gnuud ja äraarvamatu arv sebrasid. Praegu on Botswanas alles 
umbes kümnendik kunagisest gnuupopulatsioonist. Nn pühvlitara eraldab 
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Variku vaim – suurkudu mopaanisalus
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Okavango lääneosa, mida kutsutakse rahva-Okavangoks, 
looduslikust Okavangost. See tara näib olevat häda vajalik 
takistusriba inimasustuse ja metsiku looduse vahel. On täiesti 
võimalik, et vaatamata oma kõigile vastuolulistele mõjudele 
on just see tara Okavango päästnud. Tsetsekärbse tõrje osutus 
Okavango piirkonnas edukaks, koos tsetsega kadus ka uni-
tõbi, mis on kogu Aafrikas pikka aega kaitsnud kõige metsiku-
maid paiku inimeste ja kariloomade sissetungimise eest. See 
oligi tsetsekärbse tõrje algne eesmärk – teha Okavango oaas 
inimestele ja kariloomadele kättesaadavaks. Õnneks taibati 
pärast kärbestest lahtisaamist, et Okavango turismipotentsiaal 
võib olla suurem kui pudulojuste kasvatamisest saadav tulu. 
Pühvlitara on ehitatud nii, et joogivesi on kättesaadav ka 
sellest lääne poole jäävatele rändavatele loomadele.

Siin-seal lasevad värsketel mopaanilehtedel hea maitsta 
suurkudud. Ida- ja Lõuna-Aafrikas laialt levinud suurkudu on 
üks suurimaid antiloope. Kudupulli õlakõrgus on 1,5 meet-
rit, lisaks sellele tuleb üle poole meetri kaela ja pead, mida 
kroonivad omakorda pooleteise meetri pikkused keerdus, 
otsekui mahagonist voolitud sarved. Zimbabwes elavad šonad 
ütlevad, et kui jumal sai kudu loomisega ühele poole, oli ta 
tehtuga nii rahul, et puudutas looma koonu oma pöidla ja 
nimetissõrmega nii, et sinna jäid valged laigud. Suurkudu 
sarved on olnud läbi aegade üks hinnatumaid Musta Mandri 
jahitrofeesid. Jeemeni juudid valmistasid oma püha sarve 
šofari, mida puhutakse Rosh Hashanah’ alates ja Yom Kippur’i 
lõppedes*, just kudu sarvest ning praegu on kudusarve oma-
mine auasjaks ka mujal elavate juutide seas. Seal, kus kudu-
sid kütitakse, on nad äärmiselt perud ega anna end kergesti 
jahimeestele kätte. Kudu toitub peamiselt metsas ja suudab 
selle valguse ja varjude mänguga suurepäraselt ühte sulan-
duda – teda hüütaksegi variku vaimuks (ghost of  the bush). Kui 
emaskudu kuuleb või näeb ohtu, annab ta karjakaaslastele 
sellest haugatusega teada, isaskudu aga kaob täiesti vaikselt. 
Ernest Hemingway raamat „Aafrika haljad künkad” on täis 
luhtunud kudujahtide kirjeldusi. Rahvusparkides, kus loomad 
inimest kartma ei pea, pole kudu üldse raske näha. 

* Sel ajavahemikul on juutidel võimalik parandada jumala antud 
hinnangut nende tegude kohta. 
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Buuridel oli komme kudu oodates või ka kudujahi nurjumist tähistades 
kudupabulaid sülitada. Põhimõtteliselt ei erine see spordiala, mida nimeta-
takse bokdrol spoeg, oluliselt kirsi- või ploomikivide kaugussülitamisest. Tõsi-
semad sportlased võtavad enne pabula suhupistmist tavaliselt lõuatäie džinni 
või viskit ja leotavad kugara selles veidi pehmemaks. Praegu korraldatakse 
pabulate sülitamises isegi maailmameistrivõistlusi. Nagu me kõik teame, on 
pabulate suhupistmine hea treening immuunsüsteemi arendamiseks. Aga nii 
palava ilmaga ei tule mitte mingisugused treeningud ja sport kõne allagi.

Kudud varjuvad enamasti metsades ja varikutes ning toituvad peamiselt 
puude ja põõsaste lehtedest. Lõuna-Aafrika zooloogil Wouter van Hovenil 
paluti eelmise sajandi lõpul uurida, miks suri ühes Transvaali loomafarmis 
üle 3000 kudu. Põhjuste üle juureldes tegi ta ühe olulise tähelepaneku, esi-
algu, tõsi küll, kaelkirjakutega seoses. Van Hoven märkas, et vabalt elavad 
kael kirjakud sõid akaatsiate lehti umbes ühelt puult kümnest ning vältisid 
puid, mis asusid allatuult neist, millest nad olid äsja söönud. Miski sundis 
taimtoidulisi loomi, kes olid mõnda aega ühelt puult söönud, võtma järgmi-
sed ampsud eelmisest söömapaigast piisavalt kaugel. Väikesevõitu ja suletud 
loomafarmides ei olnud kududel erilist valikuvõimalust ning kuivaperioodil 
said nad toituda vaid akaatsiaokstest. Zooloog leidis, et akaatsiate värskelt 
purustatud lehed eritavad tervete lehtedega võrreldes ligi 20 korda rohkem 
etüleeni. Etüleen on taimehormoon, mis reguleerib taimede kasvu, soodus-
tab õitsemist ja kiirendab viljade küpsemist. Lisaks sellele stimuleerib etüleen 
ka tanniinide sünteesi. Tanniinid on parkained, mis muudavad taimed 
loomadele vähem suupäraseks ja põhjustavad organismis kuhjudes tõsiseid 
seedeprobleeme. Juhul, kui loomadel teisi dieedivalikuid ei ole, võivad need 
koostoimes teiste stressiteguritega lõppeda surmaga. Kui akaatsia lehed, 
mida kudu sööb, hakkavad etüleeni eritama, kanduvad selle aurud ka teiste 
ümbruskonna taimede lehtedeni (kerge tuule korral võib söödav taim anda 
ohusignaali kuni 50 meetri kaugusele) ning juba poole tunni pärast hakkab 
tanniinide sisaldus neis kasvama. Nii suudavad taimed ära hoida üksikute 
puude liiga tugeva kahjustamise. 

Siin kasvavate mopaanipuude lehtedes on paljude teiste puudega võrrel-
des rohkem nii valke, mitmeid teisi toitaineid kui ka tanniine. Mopaani 
toiteväärtuse tõttu on tal paljude loomade dieedis kindel koht, aga tanniinid 
sunnivad mäletsejaid vahelduseks tingimata teistsugust sööki otsima. See 
tähendab päris pikki päevaseid toitumisretki rikkama taimestikuga delta lammi 
ja mopaanikeele vahel. Loomadel oleks kõige mugavam püsida lammi- ja 
mopaanimetsade piiril. Paraku saab toit siin kuivaperioodi lõpul otsa. Mopaan 
võib kasvada kuni 20 meetri kõrguseks puuks ning seal, kus elevandid ei ole 
jõudnud mopaanisalu ära räsida, nii ka läheb – kõrgetüvelisi alusmetsata metsi 
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Mõned ampsakad kombreetumilehti on akaatsia- ja mopaanidieedil kudule 

tarvilik vaheldus

kutsutakse katedraalmetsadeks ning seal ei ulatu loomad puude oksi sööma, 
noored mopaanipuud ei saa aga vanade puude tihedalt liitunud võrade all 
eluõigust. Deltale lähemal on mopaanipuud jällegi tugevalt räsitud. Murtud 
mopaan hakkab kasvatama juurevõsusid ja kõrge puu asemel sirgub sarapuu-
taoline mitmetüveline põõsas. Sellise mopaani tüveharusid on elevantidel 
kerge uuesti murda ja mets näeb kohati välja nagu uuem lageraielank Eestis 
või siis nagu trollide sõjatanner. Ja täpselt nii nagu meie raielangid on põdrale, 
hirvele ja metskitsele paremad toitumisalad kui pärismets, leiavad ka siin anti-
loobid elevantide murdmaalt enam toitu kui katedraalmetsast.
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Peatselt märkamegi tegelast, kes on kogu selle segaduse korraldanud. Meie 
reisi esimene elevant seisab mopaanipõõsa taga, murrab üksteise järel selle 
harusid, ajab neid londiga suhu ja joriseb tasa. See jorin tähendab, et kusagil 
mitte väga kaugel on ta karjakaaslased. Suur osa elevantide omavahelisest 
suhtlemisest toimub inimkõrvale kuuldamatus infraheli sagedusribas, mis 
võib seguneda ka kuuldava jorinaga. Infraheli levib kaugele, elevant võib 
praegu vabalt vestelda sugulastega, kes on paari kilomeetri kaugusel. Meil 
kulub omajagu aega otsustamaks, kas söandame tohutust loomast mööda 
sõita – oleme ju mõelnud, et anname teed kõikidele elevantidele, et mitte 
anda neile põhjust meie peale pahaseks saada. Aga elevandil ei näi kiiret olevat 
ja lõpuks kaotame ise kannatuse. Edasi sõites näemegi juba märksa suuremat 
karja – see toimetab veele lähemal, kõrge rohuga lammil. 

Siin, Kalahari ja Okavango põimumise alal muutub maastik oluliselt. 
Ühe taoline mopaanimets asendub vaheldusrikka puislammiga, kus näeb 
kasvamas nii vorsti-, viigi- kui ka eebenipuid, mitut liiki kombreetumeid, 
mangostani ja marulat – kui nimetada vaid mõningaid lihtsamini ära tunta-
vaid puuliike. Siin avaneb ka issanda loomaaed märksa suuremas rikkuses: 
näeme kohe veel ja veel elevante ja nelja liiki antiloope. Umbes hirvesuurused 
vesivohlud on esimesed, kellele päris ligi sõidame. Vesivohlu ehk vesipuki tun-
neb kergesti ära valge sõõri järgi, mis ta sabapiirkonda ümbritseb – justnagu 
oleks antiloop endale tualettruumis prill-laua tagumiku külge istunud. Ernest 
Hemingway kirjutab raamatus „Aafrika haljad künkad”, et vesipukk ei kõlba 
süüa, küll aga saab tema suurte sarvedega peast toreda trofee. Tõepoolest 
annavad vesipuki muskuselõhnalised rasunäärmeeritised oskamatu nülgimise 
korral halva maitse ka lihale. Väidetakse, et lõvidki põlgavad saakloomade 
rohkuse korral vesivohlud ära ja nood näivad seda teadvat – tihti ei vaevu nad 
läheneva lõvi eest plehkugi pistma, vaid vahivad sellele väljakutsuvalt silma 
sisse, trambivad jalgu ja norsatavad, justnagu tsiteeriksid nad lõvile Heming-
wayd. Enamasti see nipp töötab, aga juhtub ka nii, et lõvil on seljataga mitu 
ebaõnnestunud jahti, ta on väga näljane ja vesivohlu halb kirjanduslik maitse 
saab karistatud. 

Lammi lagedamal osal sööb poolesajapealine sinignuude ja sebrade sega-
kari. Tansaania Serengeti svannide gnuurikkuse vastu Botswana muidugi ei 
saa, eriti pärast veterinaartarade ehitamist, mis gnuude endised poegimisalad 
ja suvekarjamaad Okavangost ära lõikasid, kuid enne eurooplaste saabumist 
oli ka Aafrika lõunaosas suuri gnuukarju. Esimesed hollandlastest asukad, kes 
olid Hea Lootuse neemel 17. sajandi keskel kanda kinnitanud, kutsusid neid 
veidraid õhvantiloope wildebeest’ideks. See tähendab metselajat, või täpse-
malt metstõbrast, ja on praegu ka gnuu ingliskeelne ametlik nimetus. Üle 
sajandi hiljem kirjutas arst Anders Sparrman Rootsi Kuningliku Akadeemia 
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Vesivohlu tunneb valgest sõõrist tagumiku ümber

toimetistes, et hotentotid (khoikhoid) nimetavad metstõbrast t’gnu. Sealtmaalt 
tuntaksegi „gnuu” nime paljudes maailma keeltes, ainult khoikhoid ise ei 
paista sellenimelist looma tundvat. Khoisani keeled kuuluvad nn klikikeelte 
hulka, Sparrmani t’ tähistas konsonanti, mis tekib keelt vastu suulage laksuta-
des, kusjuures sedalaadi klikkivaid häälikuid on khoikhoidel õige mitu ja nagu 
ikka, on ka heal jahiloomal mitu nime, millest mõni aja jooksul kasutusest 
kõrvale jääb. Gnuude ümber ongi palju segadust – nad näivad olevat kokku 
pandud loomariigi varuosadest – härja peast, antiloobi jalgadest ja hobuse 
sabast ning lakast. 

Nagu paljudel teistel antiloopidel, hakkab ka gnuudel kätte jõudma aeg 
vasikaid ilmale tuua ja uuesti paarituda. Gnuude käitumine on amüsantne. 
Need kopsakad antiloobid võtavad erinevaid poose, lasevad kuuldavale suure 
valiku möögatusi, löövad vahel kepsu nagu kitsetalled, laskuvad põlvedele, 
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tõusevad taas püsti ja raputavad ägedalt pead, nagu ei suudaks nad ise ka 
uskuda, et üks suur metstõbras end nii lapsikult üleval pidada võib. Indleva 
gnuupulli repertuaaris on kirjeldatud ligi 30 erinevat posituuri. Kuid veid-
ral kombel teevad emasgnuud peaaegu kõike sedasama, enamgi veel, nad 
sarnanevad isegi välimuse kõigi atribuutide osas pullidele, mis on antiloopide 
puhul erandlik. Päris veenvalt selle sarnasuse põhjuseid seletada ei osata. Zoo-
loog Richard Despard Estes on käinud välja hüpoteesi, et tegemist on andro-
mimikriga: sarnanedes pullidele, vähendavad emasloomad suurtes karjades 
isasloomade liigset survet endile, ja mis ehk veelgi tähtsam, jätavad kiskjatele 
mulje tugevamast vastasest. Lisaks sellele suudavad emasloomad võib-olla 
leevendada nii ka vanade pullide agressiivsust täisikka jõudvate pullvasikate 
suhtes, kes muidu karjast välja aetaks – see muudab nood kergeks saagiks 
kiskjatele. 

Gnuude seltsis rohtu söövad sebrad näevad veidi ebaharilikud välja: 
mustade ja valgete triipude vahel on neil heledamad või tumedamad pruu-
nid triibud. Siinkandis ongi sebrad sellised – Botswanas elab tasandikusebra 

Botswanas elavad sinignuud on sageli pigem pruunikad või hallikad kui sinised, 

vanad gnuupullid on sageli mustad
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alamliik, keda nimetatakse burchelli sebraks. Ta ei ole ainuke sebra, kelle 
karvas on pruune toone, ainult et ta lähisugulane kvaga, kes elas Aafrika 
kõige lõunapoolsemas osas, on nüüdseks välja surnud. Kvagade tagumine 
pool oli pruun, pea- ja rinnaosa pruuni-valgetriibulised. Kvagad asustasid 
lopsakaid Ida-, Lääne- ja Põhja-Kapimaa provintse ning jäid buuridest karja-
kasvatajatele jalgu. Viimane kvaga tapeti looduses täpselt sada aastat peale 
tema esmakirjeldamist – 1878 –, viimane loomaaias peetav isend suri neli 
aastat hiljem. Burchelli sebra ja kvaga DNA võrdlus on näidanud, et kvaga 
ei olnud eraldi liik, vaid pigem burchelli sebrale lähedane tasandikusebra 
alamliik. Sellest lähtudes on Lõuna-Aafrika tõuaretuse entusiastid hakanud 
kõige kvagalikuma välimusega burchelli sebrasid ristates kvagat „taaslooma”. 
Pruunide triipudega sebrad on igatahes praegu olemas ja ehkki geneetiliselt 

Lõuna-Aafrika tasandikusebrade mustade triipude vahel vonklevad ka pruunid 

triibud
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pole nad ikkagi identsed kvagadega, kavatsetakse nad peatselt asustada kvaga 
endistele elualadele. 

Loodusteadlased on ikka olnud seda meelt, et sebra ei saa olla lihtsalt asja 
eest teist taga triibuline, vaid sellel peab olema hea põhjus. Juba kaks evolut-
siooniteooria loojat Charles Darwin ja Albert Wallace murdsid pead selle 
üle, miks on sebrad riietatud Auburni vanglasüsteemi univormi. Kui Wallace 
arvas, et ööhämaruses teeb see looma kontuuri vähem nähtavaks, siis Darwin 
oli seda meelt, et kontrastselt triibuline loom on liigagi nähtav, eriti päeva-
valges. Sealtmaalt üle sajandi kestnud arvamusfestival sebra triibulisuse üle 
on keskendunud põhiliselt sellele, kuidas triibulisus aitab või ei aita sebradel 
keskkonda sulanduda või siis kiskjaid segadusse ajada. See vaidlus toimus 

Karjas üksteise suhtes liikuvad sebrad suudavad silma üksjagu eksitada küll


