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Olen rott, ainult rott ja mitte midagi muud kui rott. Ja häbeneda pole siin 
midagi. Mul on suur ja väga vana suguvõsa. Sel ajal kui dinosaurused ringi 
müdistasid ja maailma valitsesid, krabistasid põõsastes rotitaolised – just 
nimelt roti taolised! – loomakesed ja ootasid oma tundi. Kiiret neil polnud, 
kasvatasid oma lapsukesi ja tegid neile saurusemunadest kogelmogelit. Ja 
müdistasid need brontosaurused ja tritseeratopsid ja türannosaurused mis 
nad müdistasid, kuid välja nad surid. Ei jäänud siis meil, imetajatel, 60 
miljoni aasta eest muud üle kui maakera oma valdusesse võtta. Ja nüüd 
jõuan ma kõige tähtsama asjani. Nimelt olen mina tänaseni rotitaoline loom, 
millest järeldub, et täiuslik vorm ei muutu! Küll on siin aja jooksul nähtud 
igasuguseid karvaseid ja sulelisi. Näiteks kasvatasid mõned põdrad endale 
üksvahe nii suured ja uhked sarved pähe, et ei jaksanud enam kõndida. 
Siis tulid teised, väiksemate sarvedega sellid ja lõid neilt naised otse nina 
eest üle. Uhkelda siis veel!

Minul on aga uhkustamiseks põhjust küll ja veel. Ma söön kõike. Olen 
kosmopoliit ja elukutseline kutsumata külaline. Kus on viljasalv, seal on ka 
rotid. Me kaevame silmatorkavalt uhkeid mitmekorruselisi urgusid. Me oleme 
karastunud lõputu tagakiusamise tules ja iibe üle me ei kurda. Rotipered ei 
vaja sotsiaalhoolekannet ega looduskaitset. Jah, me põgeneme uppuvalt lae
valt, sest siiani pole me kuulnud ühtegi mõistusepärast seletust, miks, põrgu 
päralt, peaksime sinna jääma. Osa meie hõimust on alustanud koostööd 
inimesega. Paraku on laboriroti töö hirmus eluohtlik, pensionile pole sealt 
veel keegi pääsenud. Meie peal katsetatakse kõike alates uutest arstimitest 
kuni naiste huulepulkadeni välja.

Mina, Krõssu!
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Tegelikult ei ole ma päris kindel, kas inimesed on seda väärt, et meie, 
rotid, nende eest elu peaksime andma. Üks õigustus siiski on: inimestel on 
nimelt komme endale igasugu toidukraami tagavaraks koguda. See komme 
väärib kahtlemata heakskiitu ja mis seal siis ikka, kui mõned miljonid minu 
hõimlased oma elu ohverdavad, et nood kahtlase väärtusega varusid koguvad 
olevused saaksid ninaesise kindlustada miljarditele meie omadele!

Endast oleks mul veel palju pajatada, ja et tagasihoidlikkus pole kindlasti 
see, mis mind kaunistab, siis on minu isik ka järgnevatel lehekülgedel ikka 
ühel või teisel kombel nähtaval. Peategelasteks on aga edaspidi mitme
sugused loomad ja taimed, kellega me praegusel ajal oma koduplaneeti 
jagame. Paljusid nendest me Eestis ei kohta, kui me just ei räägi looma või 
botaanikaaiast. Igaüks neist loomadest ja taimedest on millegi poolest eriline 
või isemoodi – muidu ma neist ju ei räägikski. Aga lähme nüüd pealegi retkele 
kaugetesse maadesse, kus päevad on heledamad ja ööd tumedamad. Usun, 
et kui see reis on seljataga, on sul juures terve trobikond uusi tuttavaid, keda 
järgmisel kohtumisel juba oma semuna tervitada võid! 
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Rändrott Krõssu esitleb: lunn ja teised linnulaadalised

Kui linnuriigis korraldataks kõige kaunima noka konkurss, siis oleks lunni
del päris suured šansid seda võita. Need põhjamerede asukad on õnnis
tatud tõepoolest lausa erakordselt värvika nokaga, mis meenutab pigem 
veidrat peaehet kui lindudele nii omast tööriista. Täisvärvid omandab 
lunninokk pesitsushooajal, mis kestab maikuust augustini. Siis kogune
vad lunnid koos mitmete teiste põhjapoolsetel rannikutel ja ookeanisaar
tel elavate linnu liikidega kõrgetele kaldakaljudele ja rajavad sinna oma 
pesad. Niisuguseid lindude ühiseid pesitsuskolooniaid kutsutakse linnu
laatadeks ja lärmi on seal tõepoolest kõvasti, nagu ühel laadal olema 
peabki. Lisaks lunnidele on linnulaadalised tavaliselt ka tirgud, algid, kalju
kajakad, krüüslid ja kari kormoranid. Eks sa näed neid ka siin piltide peal.

Lunnisid on kutsutud ka Põhjamaade papagoideks.
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Kui vähegi võimalik, siis kaevavad lunnid endale 
pesapaigaks uru. Seepärast eelistavad nad pesit
seda kaldakaljude lael, kus leidub ka mulda. Mina, 
rott, kiidan seda kommet, sest minulegi meeldib 
vahel urus olla. Kohe kuidagi kindlam olek. Lunni
peres tuleb igal aastal ilmale ainult üks tibu, keda 
mõlemad vanemad hoolega valvavad ja toidavad. 
Nagu merelinnule kohane, on neil toiduks ikka kala. 
Lunnid on väga osavad sukeldujad ja kasutavad 
ujumisel jõuliselt ka oma lühikesi tiibu. Nad on 
tuntud oma võime poolest püüda korraga nokka 
kuni 5–6 väikest kalakest. Kui nokavahe on värsket 
kraami täis, lendab lunn vurinal seda oma pojale 
viima. Lend on neil kiire ja nad sööstavad läbi õhu 
nagu väikesed punaste lestadega varustatud suur
tükikuulid. Suured laulumehed lunnid just ei ole, 
kuid toovad siiski vahetevahel kuuldavale rea hau
gatusi ja urinaid, mis sulavad kenasti linnulaatade 
üldisesse melusse. Linnud ise tõusevad aga üldi
sest seltskonnast selgelt esile – kes on korra lunni 
näinud, tunneb selle sulelise kindlasti ka järgmine 
kord ära.

Linnulaadal on huvitav ka see, et kõige hääle
kamad on seal ikka kaljukajakad. Algid, tirgud ja 
karikormoranid toovad tavaliselt kuuldavale urinaid 
ja kraaksatusi ning isegi sisinat. Säärane ürramine 
annab laadal väga omapärase helitausta kajakate 
kriiskamisele. Ja kaljukajakad on ikka igas mõttes 
tõelised kajakad: varavalgest õhtuni jätkub neil jage
lemist, kisamist, suures parves ringi lendamist ja 
igal muul moel kõigile näitamist, et just nemad on 
siin laadal need tõelised tegijad.

Karikormoran oma pojaga.

Kaljukajakad on linnulaada 
kõige lärmakamad asukad. 
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Krõssu küsimus: Milleks võib lunnidele 
nii värviline nokk küll vajalik olla?

Vastus: Kui isased lunnid võistlevad 
omavahel pruutide leidmiseks, siis 
kõige värvilisema nokaga noormeestel 
on eelised kahvatuma nokaga konku
rentide ees.

Lindude laadakalju üldvaade.



154

Rändrott Krõssu esitleb: iibised

Ma olen ikka aegajalt mõtelnud, millised suured linnud on paremad: kas 
need, kellel on sirge nokk, või need, kelle nokk on kõver. Praegu olen küll 
arvamusel, et kõver on parem, sest need sirge mõõganokaga linnud kipu
vad ikka ja jälle meile, närilistele, kallale. Mõõknokaga toonekurgede ühed 
lähedasemad sugulased, kõvera nokaga lõunamaa iibised meie õnneks Eesti 
looduses ei ela, kuigi üliharva on neid kõvernokki siia saabunud. Kord sattus 
siiakanti ka üks Kesk ja LõunaEuroopas üsna tuntud lind, kõvera nokaga 
iibiste sugulane luitsnokkiibis, kelle nokk pole aga kõver, vaid otsast lai 
nagu lusikas.

Iibised on looduses küllaltki silmatorkavad linnud ja pälvivad tihti tähele
panu. Nad on kogukad ja neid leidub kõikides maailmajagudes peale jäise 

Hadada ehk naeruiibis on omalaadne Aafrika äratuskell.
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Antarktika. Kõige ilusam selles 30liigilises sule
liste seltskonnas on kahtlemata punaiibis. Looma
aedades, kus ta juhtub elama, on punaiibis alati 
tõmbenumber, ja paraku on ta tõmbenumber ka 
LõunaAmeerika vihmametsades, kus on selle linnu 
kodu. Kodupaigus tõmbab ta paraku ligi igasuguseid 
salakütte ja loomadega äritsejaid, kes püüavad ja 
vahel ka tapavad neid linde, et imekaunid iibisesuled 
rahaks teha või lindu ennast mõnele kollektsionäärile 
kas topiseks või pargilemmikuks maha sahkerdada. 
Jääb vaid lisada, et säärane tegevus väärib täielikku 
hukkamõistu ja sahkerdajad karmi karistust.

Kui punaiibis on üks ilusamaid oma hõimlaste 
seas, siis kõige tuntum on kindlasti pühaiibis. Vähe 
on linde, kellega on seotud nii palju ja nii iidseid 
legende. Iibiste nimigi pärineb vanade egiptlaste 
keelest ja on meieni üsna muutumatuna jõudnud. 
Nemad ütlesid iibiste kohta hiib, meie veidi pikemalt 
iibis. Ühte vanaegiptuse jumalat kujutati kogunisti 
iibisenäolisena. Nimelt on pühaiibisel pikk sirbi
kujuline nokk ja musta värvi kael, ning just nii
suguse välimusega oli templijoonistel ka suur jumal 
Thot. Thot oli vanade egiptlaste Kuu ja võlu ning 
kirja kunsti valitseja. Legendide kohaselt andis just tema egiptlastele nende 
põneva hieroglüüfkirja ning õpetas preestrid lugema. Kuid see pole veel kõik, 
Thoti hooleks oli ka jälgida, et päikesejumal Ra ikka igal hommikul oma kuld
sel vankril taevasse ilmuks. Seega oli ta skarabeusenäolise jumala Khumbu 
omalaadne kaaslane. Khumbust tuleb juttu siis, kui jõuame skarabeusteni. 
Thot tervitas uut päeva valjude rõõmuhõisetega ja seepärast kujutati teda 
vahel ka paavianina, sest neil reibastel ahvidel on tõesti komme uut päeva 
valju lärmiga teretada. Miks nii tähtsat jumalat just iibisepealisena nähti, ei 
osata tänapäeval päris põhjalikult ära seletada. Räägitakse näiteks, et pikk 
kõver iibisenokk sümboliseerib kuusirpi. Oli kuidas oli, aga tolleaegsetele 

Pühaiibis oli muistsete 
egiptlaste jaoks taevalik lind.
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iibistele läks säärane au küllaltki kalliks maksma, sest egiptlastel, kes soo
visid truult Thoti teenida, oli kombeks pühaiibistest muumiaid teha ja neid 
oma matusetalitustel maha matta. „Igavese au” teenis ära miljoneid iibiseid 
ja ma ei oskagi ütelda, kas nad ise säärase jälitamise põhjustest midagi 
taipasid või mitte. Pigem mitte! Tänapäeva Egiptuses on pühaiibis igatahes 
haruldane külaline ja eelistab ilmselt veidi rahulikumaid lõunapoolseid alasid.

Suures osas Aafrikas elab aga siiski üks iibis, kes tervitab igat algavat 
päeva samamoodi, nagu iidne jumal olevat seda teinud ja nii nagu paavianid 
teevad. See on naeruiibis, keda kutsutakse ka hadadaiibiseks. Tema naer, 
mis kõlab umbes nagu hadadahadadahadadah, hakkab kõlama vahetult 
päikesetõusu ajal.

Krõssu küsimus: Paljud iibised püüavad oma saaki – vähikesi, veeputukaid, 
vahel ka kalakesi – väga sogases vees. Mis aitab neil endale toitu leida? 
Annan ka vihje: vastus on seotud nokaga.

Vastus: Nende lindude noka ots on väga tundlik ja nad ei peagi saaki 
nägema. Nad saavad kohe aru, kui midagi söödavat on nokaotsa läheduses.

Luitsnokkiibis.


