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SAATEKS

Kui vaatan peeglisse, ei taha hästi ära tunda taati, kes sealt vastu 
vaatab. Paraku pean tunnistama, et teised mind sellisena näevad. 
Niisiis paistab, et olen jõudnud küpsesse ikka. See on vanus, kus 
hakatakse elust kokkuvõtteid tegema. Aga kuidas? Päris kindlasti 
ei taha ma kirjutada autobiograafiat. Kuid mingeid kilde ja hetki, 
mis lugejale huvi pakuksid ja iseenda südant soojendaksid, võiks 
ju kirja panna. Mõni minuealine on sedasama tajudes kirjutanud 
võib-olla raamatu „Minu elu helgemad hetked” või näiteks  
„Minu elu elamuslikumad naised”. 

Looduseinimesena on mulle alati tundunud, et inimeste 
maailmast on olulisem loodus. Näen inimest osana loodusest, 
mille seaduste vastu inimene kuidagi ei saa. Nii võttes on 
inimene vaid üks liik teiste seas, ei parem ega halvem. Seepärast 
otsustasingi mälestusteraamatusse koondada eredamaid 
kilde kokkupuudetest mitte inimestega, vaid mõnede teiste 
loomaliikidega peale Homo sapiens’i. Enamasti sattusid raama-
tusse imetajad, kuid natuke on ka roomajaid ja olendeid muudest 
loomarühmadest. Siinsete kaante vahele mahtus vaid väike osa 
loomi, kellest tahtnuks kirjutada, kuid midagi on nüüd ometi 
jäädvustatud. 

Raamatus on koos kimp loomaelamusi maailma eri nurkadest. 
Paigad asuvad Euroopast kaugemal, sest kuidagi on juhtunud 
nii, et meeldejäävamad seigad juhtusid muudes maailmajagudes. 
Valisin välja juhtumid, kus mõnele põnevale olendile õnnes-
tus pääseda tavatult lähedale, nii füüsilises kui vaimses mõttes. 
Neil hetkedel tekkis teatud selgus, lähedustunne teise elavaga. 
Vahel on need hetked olnud meeldivad, vahel mitte. Aga nad on 
olnud kordumatud ja ehedad. Loodan, et midagi sellest raskesti 
sõnastatavast äratundmise tajust on raamatusse kinni püütud ja 
kandub üle ka lugejale.
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INDRI (Indri indri)

SUURUS Pikkus kuni 1m, kaal kuni 9 kg. 

LEVIK Vaid Madagaskari saarel Aafrikas. 

TOITUMINE Peamiselt kohaliku madaliku 
vihmametsa puude lehed, aga ka 
õied, viljad, seemned.

HUVITAV Erakordselt ohustatud liik, keda on 
kokku järel alla 10 000 isendi. Eri
nevalt enamikust teistest leemu
ritest kasutab indri puuvõrades 
kulgemiseks tagajäsemeid, mille 
abil ta on võimeline sooritama 
mitmemeetriseid hüppeid. 

Kohtumine maailma suurima leemuriliigiga

2006. aasta novembris olen Madagaskari loodusreisil kolmandat korda. Saar 
kubiseb harukordsetest loomadest, kelle hulka kuuluvad ka leemurid. Muud 
looduspaigad, kus käime, on uued, aga üks on sama. See on Analamazaotra 
kaitseala, mis moodustab osa Périnet’ ehk Andasibe-Mantadia rahvuspargist. 
Siia tulen, et kohtuda taas erakordselt haruldase loomaga nimega indri, kes on 
tänapäevani säilinud leemuritest kõige kogukam. Kes on üldse leemurid? Nad 
kuuluvad ahvide eellaste hulka, kes elasid maakera paljudes paikades kümneid 
miljoneid aastaid tagasi. Praeguseks on nad mujal maailmas välja surnud ning 
neid saab kohata vaid Madagaskaril ja mõnel üksikul lähisaarel. Leemurid 
on Madagaskaril tänaseni alles tänu sellele, et saar on püsinud aastamiljoneid 
muust maailmast eraldatuna ning ahvid ei ole siia lihtsalt jõudnud. Muidu 
oleksid nad leemurid ka siit saarelt välja tõrjunud.

Madagaskari ja Analamazaotra 
kaitseala asukoht Aafrikas

MADAGASKAR

Analamazaotra 
kaitseala

AAFRIKA
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◄    Tuttsifaka on üks kümnetest leemurlaste liikidest, keda leidub vaid Madagaskari 
saarel.

Madagaskaril on indrisid alles jäänud väga vähe, sest inimene on siin nende 
ainsat võimalikku elupaika, madaliku vihmametsa, pidevalt kahandanud. 
Umbes poole sajandi eest olid nad väljasuremise äärel ja neid oli säilinud 
kõigest mõnikümmend paari. Sealtpeale asuti neid siiski tõsiselt hoidma 
ja nüüdseks on nende arv veidi kasvanud. Sellegipoolest peetakse indrisid 
praegugi maailma suurte imetajate seas üheks kõige ohustatumaks liigiks 
maailmas. 

Madagaskari suurimat leemuriliiki ei ole võimalik pidada üheski maailma 
loomaaias. Selleks et elus püsida, peaks indri iga päev saama toiduks piisaval 
hulgal oma liigirikka kodumetsa puude värskeid lehti. Paraku ei suuda mitte 
ükski loomaaed väljaspool Madagaskarit talle sellist ninaesist alaliselt kind-
lustada. Madagaskari looduses saab indrisid näha peamiselt vaid ühes paigas, 
saare idaosas asuvas Périnet’ rahvuspargis. 

▲   Indrisid saab näha väga vähestel Madagaskari kaitsealadel.
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Indri on armsa välimusega: hele plüüšitaoline kasukas, ümarad tupskõrvad ja 
säravad nööpsilmad.



Indrid on monogaamid, üks paar 
jääb kokku aastateks.

Indride sõnumid käivad üle inimese pea

Oleme varasel hommikutunnil juba pikemat aega jälgimas ühte puuvõras 
toimetavat indriperet. Pidime džunglis ringi rabelema võib-olla paar tundi, 
enne kui nad siit leidsime. Spetsiaalselt indride kaitseks loodud Analamazaotra 
kaitse ala on ikkagi ligi kaheksasaja hektari suurune ning indride perekondi, 
nagu see siin, on kokku ainult umbes 60. Meie giid räägib, et just eile saatis ta 
siit koduteele BBC telekompanii võtte-
rühma, kes oli otsinud indrisid suisa kaks 
päeva, enne kui mõned neist leidis. Nii 
et oleme igati rahul ja jälgime pingsalt ja 
vaikides indripere liikmete iga liigutust. 

Vist on seal koos ema, isa ja kaks 
peaaegu täiskasvanut poega. Veidi rohkem 
kui poolemeetrine loom meenutab mulle 
oma värvidega maailma looduskaitse 
vapilooma pandat. Ta madal plüüšitaoline 
kasukas on sama moodi musta-valgekirju. 
Puulehtede vahelt paistab ka pea, kus 
näha ümarad tupskõrvad ja säravad 
nööpsilmad. Tõepoolest nunnu näolapp! 
Indri pikkade tugevate reielihastega jalad 
sarnanevad mu meelest veidi känguru 
jalgadega. Aga saba asemel on tal näha vaid lühike sabakönt. Nii lühikest saba 
pole mitte ühelgi teisel leemuriliigil. Aeg-ajalt krahmab mõni indridest lähedal 
asuvalt oksalt tumeda karvase kamaluga kimbu lehti, topib neid suhu ja asub 
siis mõtlikul ilmel närima.

Ühtäkki ajab emaindri huuled naljakalt torusse ja laseb kuuldavale kõrvu-
lukustava trompetihüüu. Pikk, kaeblikuvõitu veniv huige sunnib meid taht-
matult mõned sammud puust kaugemale taanduma. Mis siis nüüd lahti, 
kas oleme tõesti pereema ära pahandanud? Peaaegu samaaegselt kuuldub 
kaugelt džunglisügavusest vastu sama sugune pasunahüüd. Nüüd paneb oma 
pasuna hüüdma ka siinse pere isaindri. Sellele kuuldub vastu juba mitu huiget 
ning seejärel läheb ümbritsevas metsas lahti suisa mitu minutit järjest kestev 
vaheldus rikas puhkpilliorkestri kontsert. Tegelikult vahetavad indrid siin para-
jasti igahommikusi värskeid uudiseid. Nad annavad teada oma perede asu-
kohtadest, pereliikmete olukorrast ja muust säärasest. Meie, kes me viibime 
vihma metsa kõige alumisel korrusel, ei puutu üldse asjasse. Üle inimeste 
peade on käimas igahommikune rituaal, mida siin on peetud kauem, kui on 
kogu inimkonna ajalugu ühtekokku. 


