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Hea lugeja! 

Selles raamatus on kokku kümme lühemat või pikemat populaar-
teaduslikku lugu, millest osade algversioonid on varem ilmunud 
perioodikas (vt märkus lk 213), mõned põhinevad loengutel, mida 
olen pidanud laiale kuulajaskonnale, ja mõned näevad trükivalgust 
esimest korda. Neid lugusid ühendab asjaolu, et kõik nad selgitavad 
inimeste käitumuslikke iseärasusi ja viimase aja probleeme loodustea-
duslikust, evolutsiooniteoreetilisest vaatevinklist. Kuigi olen loetavuse 
ja põnevuse huvides kohati kasutanud üsna värvikat ja kujundlikku 
keelt ja ka illustraator on oma humoorikal fantaasial üsna vabalt len-
nata lasknud, võib lugeja olla kindel, et kirjutatu pole lihtsalt fantaasia 
vili, vaid lähtub nüüdisaegse teaduse seisukohtadest. Igal lool on oma 
kindel fookus, ehkki mõne kõige põhilisema teadusliku kontsept-
siooni osas, millele raamatus kirjeldatud asjade ja nähtuste seletused 
tuginevad, esineb juttudes teatud korduvust. Olgugi et olen varem 
ilmunud lugusid raamatu tarvis mõnevõrra kohendanud ja muut-
nud, ei ole ma neid kordusi teadlikult täielikult kõrvaldanud. Ja seda 
sellepärast, et keeruliste ja abstraktsete asjade mõistmiseks on väga 
kasulik nendega kokku puutuda korduvalt ja erinevates kontekstides. 

Loodan, et naudite lugemist ja mõistate pärast raamatu käest pane-
mist meid ümbritsevat loodust ja selle osana inimest pisut paremini 
kui enne.

Lugupidamisega
Raivo Mänd
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Huvide konflikt

Juhtus see just nii või teisiti, kuid tänapäeva elusolendeil toimub 
suguline sigimine enamjaolt spermide ehk isassugupoole ja muna-
rakkude ehk emassugupoole abil. Emase isendi ainus võimalus lõigata 
kasu seksi eespool kirjeldatud eelistest on lasta end viljastada mõne 
isase isendi parasiitse spermiga. Asja pisut karikeerides võime kogu 
emassugupoolt pidada investoriks, isassugupoolt aga parasiidiks, kes 
levitab oma geene emaste munarakkudes leiduvaid ressursse tõhusalt 
ära kasutades. See oleks nagu iidne needus, mis meie ainu raksele 
ürg emale juba sadu miljoneid aastaid tagasi peale pandi, ja seda 
mineviku taaka on pidanud kandma loendamatute liikide „õrnem” 
sugupool loendamatute põlvkondade jooksul. Iseenesest mõista on 

investorite ja nende töövilja kasutajate vahel 
teatav huvide konflikt.
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Kuna seemnerakud on tillukesed nagu parasiidid harilikult ikka, 
on nad ühtlasi ka odavad ja isased suudavad neid valmistada erilise 
pingutuseta hiigelkogustes. See annab neile potentsiaalse võimaluse 
parasiteerida tohutu suurel hulgal emassugurakkudel. Isase peamine 
bioloogiline huvi ongi viljastada võimalikult palju emaseid. Sekspart-
nerite arvust sõltub ju enamasti isaste bioloogiline edukus. Kui isane 
ei püüdle selle huvi realiseerimise poole, jääb ta teistele isastele alla 
ja tema geenid kaovad elu areenilt.

Seevastu emase jätab võimalus vastu tulla tuhandete tiiraste isaste 
paarumissoovile võrdlemisi külmaks. Erinevalt spermidest on muna-
rakud suured ja kallid. Nende küpsemine võtab aega, nii et sper-
midega võrreldes jõuab emane neid elu jooksul toota masendavalt 
vähe. Partnerite arv järelikult emase bioloogilist edukust kuigivõrd 
ei mõjuta, sest peamine piirav tegur on tema enda munarakkude 
hulk. Ühesõnaga, munarakk pole raisata. Seepärast on emase huvides 
paaruda pigem väheste, kuid see-eest võimalikult kvaliteetseid geene 
kandvate isastega.

Mõistagi ei jää selline huvide erinevus kajastumata eri sugupoolte 
käitumises: ühelt poolt isaste suhteline läbematus ja hoolimatus 
sigimispartnerite otsingul ja viljastamisel, teiselt poolt aga emaste 
seksuaalne vaoshoitus, tõrksus ja valivus. Kõrvutagem sokkude paa-
rumisaegseid turniire malbelt rohtu näksivate kitsede käitumisega 
või isaskärbeste kobaras tunglemist emase otsas viimase jõuetute 
püüetega tüütuid kavalere kukilt maha raputada. Või miks muidu 
lendlevad õistaimedel tuules või rändavad kimalase karvade küljes 
õielt õiele just tolmuterad, sel ajal kui emakad õie keskel rahulikult 
oma õnnehetke ootavad.
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Ka isastel on oma needus

Isastel organismidel poleks oma ambitsioonikast erihuvist hoolimata 
vaja partnerite pärast omavahel nii kangesti võistelda ja kakelda, kui 
emased poleks nii valivad ja kui neid sünniks ilma isastest palju-palju 
rohkem. Kui see nii oleks, siis võiks munarakke jätkuda kas või igale 
spermile. Kuid paraku on ühe liigi piires isaseid ja emaseid harilikult 
enam-vähem võrdselt. Põhjus on taas evolutsioonilist laadi: kui min-
gil liigil juhtuks millegipärast olema emaseid tunduvalt rohkem kui 
isaseid, soosiks loomulik valik eelkõige poegi sünnitama kalduvaid 
isendeid, sest nemad saaksid lapselapsi rohkem kui tütarde vanemad. 
Nii omandaks sugude suhe teatud arvu põlvkondade möödudes para-
tamatult jälle tuttava 1 : 1 vahekorra. 

Niisiis jääb emaste munarakke tublisti vajaka ja isaste viljasta-
mispotentsiaal seetõttu suuresti kasutamata. Kõigil liikidel läheb 
enamik toodetud spermidest lihtsalt raisku. Ajakirja Playboy sümbol 
küülik, kelle seksiisu on märkimisväärne, tõenäoliselt kahvatuks 
häbist, kui teaks, et isane kanakull kargab oma kaasat 400–600 korda 
iga munetud muna kohta. Umbes 300 miljonist seemnerakust, mis 
mees ainuüksi ühe suguühte ajal oma naispartnerisse paiskab, on 
enamasti vaid ühel õhkõrn šanss munarakk viljastada. Ja tuules hõl-
juval sarapuu õietolmuteral on vahest rohkemgi lootust kellegi ninas 
allergilist nohu põhjustada kui sobival emakasuudmel maanduda.

Pealegi on emased eespool mainitud põhjustel üksjagu „piparda-
jad” ja iga isane neile kaugeltki ei kõlba. Eriti tugevalt varieerub õnnes-
tunud viljastamiste arv ühe isase kohta neil liikidel, kes korraldavad 
pulmaturniire erilistel mänguplatsidel (tedred, tutkad ja mitmed 
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teised linnu-, kala-, imetaja- ja putukaliigid) või kes peavad tõelisi 
haaremeid (hülged, sebrad jt). Näiteks linnuteadlased on täheldanud, 
et ühel sellisel linnul, pujupüül, sooritab kuni kolmveerand kõigist 
mänguaegsetest paaritumistest üksainus tõeline macho-kukk. Kuid 
isegi neil liikidel, kes sigivad püsipaaridena, nagu enamik linde või 
inimene, on üksjagu vanapoisse, samal ajal kui teised vahetavad elu 
jooksul küll abikaasasid, küll armukesi. Koguni mõnede õis taimede 
juures on leitud, et nende emakad võtavad vastu üksnes teatud kind-
late omadustega taimeisendeilt pärit õietolmuteri.

Millised on siis emaste võimalused valida paarituda soovivate 
isaste seast välja parimaid? Esiteks võib selle valiku jagada passiiv-
seks ja aktiivseks. Isegi neil liikidel, kelle isased lahendavad tekkinud 
„armastuse kolmnurki” või „hulknurki” jõumeetodil ja võitja saab 

paarumisõiguse, ilma et emaselt endalt küsitakski, 
toimub tegelikult passiivne valik: kõiki 

emaseid pääsevad ju viljastama 
kõige tugevamad ja osavamad 

isased. Seega ei pruugi 
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niisugune „jõuga võtmine” sugugi olla emase huvide vastane. Näi-
teks emased vaalad lausa provotseerivad enda vägisivõtmist – peab 
ju olema kindel, et tulevaste laste isa ei oleks mingi tossike. 

Niisugustel liikidel aga, kelle emased aktiivselt valivad, toimub 
valik omakorda kas avalikult või varjatult. Avaliku valiku puhul 
nõustub emane anduma vaid sellele isasele, kes talle endale meel-
dib: näiteks isaslinnule, kes ilusamini laulab; isaskrabile, kes korra-
pärasemalt sõrga viibutab; isasämblikule, kes tugevamini rindmikule 
trummeldab; või noormehele, kes kõige ilusamaid luuletusi loob või 
kõige vingema sportautoga uhkeldab. Kuid paljude liikide emased 
ei suuda või ei leia otstarbeka olevat tõrjuda soovimatute kavaleride 
lähenemiskatseid, vaid lasevad neil lahkesti oma paaritumiskihku 
rahuldada. Need emased on leidnud diskreetsema võtte – varjatud 
valiku. See seisneb selles, et emased koguvad partnerite seemne oma 
suguteedes paiknevatesse erilistesse spermahoidlatesse (sellised hoid-
lad on näiteks lindudel ja putukatel) ja kasutavad munaraku viljasta-
miseks vaid neile sobivana tunduva, enamasti viimasena suguühtes 
olnud isase spermat. Sel juhul ei saa kavalerid (näiteks sinikaelpardid) 
ise enamasti teadagi, kes grupiseksis osalenutest just isaks sai.

Nagu eelöeldust ilmnes, on isastelgi oma needus: kuigi nende 
viljastamispotentsiaal on ülisuur, peab enamik neist ometi kõvasti 
ponnistama, et üleüldse kas või ühtainustki õrnema soo esindajat 
endast käima peale saada. 
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Elumehed ja gigolod

Eeltooduga pole isaste arsenal kaugeltki ammendunud. Ilueedi-
deks võib piltlikult tituleerida neid paljude eri liikide isaseid, kes 
eputavad emaste ees kirevate suletuttide, värviliste mustrite, kauni 
laulu, filigraanse tantsuoskuse, surmapõlgavalt riskantse käitumise 
või muude ekstravagantsete tunnuste või oskustega. Sellesse kate-
gooriasse kuuluvad osalt ka putuktolmlejate taimede kaunid õied, 
kuigi nad ei uhkelda otseselt mitte emaste, vaid neid külastavate 
kullerite – õietolmu emakasuudmetele edasi kandvate tolmeldajate 
ees. Kuna ebaharilike sootunnuste väljaarendamine on tavaliselt kas 
füsioloogiliselt või energeetiliselt kulukas, või on nende demonstree-
rimine aeganõudev või lausa ohtlik, siis saavad neid endale lubada 
vaid tõeliselt kvaliteetsed heade geenidega isendid. Sellega arva-
taksegi seletuvat emaste nõrkus niisuguseid esmapilgul mõttetuna 
näivaid ekstravagantsusi üles näitavate isaste vastu, kuigi nad ei 
paku emastele mingit otsest kasu, näiteks ei too praktilisi kingitusi 
ega kaitse territooriumi.

Seevastu isased, kellele saatus ei ole andnud võimalust emaste 
ees silma paista ei erilise ilu ega jõukusega, võivad kergesti asuda 
petturluse teele. Konnadel võib juhtuda, et väikesed ja äbarikud 
isased, kes vaikides ja kannatlikult varitsevad suurte krooksujate 
läheduses, võtavad poolel teel rajalt maha emased, kes tõttavad 
lootusrikka õhinaga vastupandamatult krooksuvate isaste poole. 
Troopika meredes elava kirevahvena emased koevad oma marja tühja 
teokarpi, kus nende välja valitud suur ja ilus isane selle viljastab. 
Mõnikord poevad aga sellistesse karpidesse ette pisikesed isased 
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ja viljastavad marja enne, kui oodatud peigmees oma toiminguga 
pealegi jõuab hakata. Ämblikel kasutavad mõned isased kurjasti 
ära asjaolu, et pulmakingiks toodav kärbes peab olema mähitud 
võrguniitidest pakendisse: nad pakivad sinna väikese kivi, ja enne 
kui emane selle niitidest lahti harutab ja pettuse avastab, jõuab isane 
sageli juba natuke paarituda.



32

Nokk kinni, saba lahti

Isahool varjutab oluliselt isaste parasiitset algloomust ja mahendab 
sugupooltevahelist huvide konflikti. Kui mõlemad kaasad võrdselt 
järglaste heaks rassivad, vähenevad ka nende erinevused välimuses 
ja käitumises. Paljude lindude emaseid ja isaseid on peaaegu võimatu 
eristada. Mõnel liigil on asi kaldunud üle sugude võrdsuse tasakaalu-
punkti koguni teisele poole: neil on just isased võtnud oma õlgadele 
vanemliku hoole põhikoorma. Sellist soorollide ümberpööratust tuleb 
üpris ohtrasti ette kaladel, kellel erinevalt kehasisese viljastamisega 
imetajatest, lindudest või putukatest viljastatakse munarakud väljas-
pool mõlema partneri keha: kõigepealt koeb emane marja, mille isane 
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seejärel niisaga viljastab. Nii on emasel tekkinud ahvatlev võimalus 
lasta tulevaste järglaste juurest esimesena jalga, ja mitmel liigil nii ka 
juhtub. Näiteks ogalikul on just isane see, kes ehitab pesa ja kaitseb 
ning õhustab sinna koetud marja. Samal ajal kogunevad aga emased 
ogalikud hoopis röövkampadesse ja ründavad võõraste isaste pesi, et 
seal olev mari nahka panna. Eriti hell isa on merihobuke, kellel on 
maimukeste kaasastassimiseks koguni eriline haudetasku koos seal 
leiduva platsentalaadse moodustisega.

Kuigi mõlemal juhul – nii vanemhoole võrdse jagunemise kui 
ka soorollide ümberpööratuse korral – on emantsipeerunud emas-
tel, mida nautida, tuleb ometi selle eest ka tasuda. Kui isane inves-
teerib jõuliselt järglaste kasvatamisse, muutub ta emaste suhtes 
väga valivaks. Ning nüüd võib kergesti juhtuda, et üksnes parimad 
(ilusamad, tervemad, viljakamad) emased saavad kvaliteetse paa-
rilise, kehvemad peavad leppima luuserite ja petistega või koguni 
„vanatüdruku põlvega”. Seda ei juhtu aga peaaegu kunagi neil liikidel, 
kellel isassugupool on täielikult vaba vanemlikest muredest ning 
kvaliteetsed isased on meelsasti valmis paarituma mis tahes emasega, 
kinkides talle elujõulisi järglasgeene. Nokk kinni, saba lahti.

Niisiis on emaste jaoks omad varjuküljed ka selles, kui isastest 
saavad head lapsevanemad. Seetõttu on paljudel liikidel õnnestunud 
parasiitse isassugupoole nuhtlusest vabaneda seksist vähemalt ajuti-
selt hoopis loobudes. Nii teevad paljud taimed panuse vegetatiivsele 
paljunemisele, osa putukaid, kalu, kahepaikseid ja roomajaid aga 
neitsisigimisele ehk partenogeneesile. Eriti leidlik on olnud hõbe-
kogre emane, kes sigib küll partenogeneetiliselt, kuid vajab selleks, 
et tema munarakust areneks järglane, siiski isase spermi. Kuid 
loobunud täielikult oma liigi isastest, kasutab ta spermidoonorina 
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sugulasliigi isaseid. Seda võib samuti käsitleda omapärase seksuaal-
parasitismina, kusjuures nüüd on parasiidiks emane, kes parasi-
teerib mitte oma vastassugupoolel, vaid hoopis sugulasliigil. Kuigi 
suguta sigimine tundub mitmes mõttes kasulik ja täiesti võimalik, 
pole käesoleva loo alguses vihjatud põhjustel siiski tõenäoline, et 
ükski liik saaks seda väljasuremisriskita kuigi kaua nautida. Seksil 
on siiski omad eelised.

Needus kestab

Sadade miljonite aastate jooksul on loomulik valik arvutu hulga 
liikide kummalgi sugupoolel välja kujundanud hulgaliselt kohas-
tumusi, mis aitavad neil oma soospetsiifilisi huve rohkemal või vähe-
mal määral teoks teha. Paraku on igal saavutusel hind: vanemhoole 
võrdsem jaotus on kärpinud emaste valikuvabadust ja tekitanud kon-
kureerimisvajaduse, isastelt nõudnud aga arvukatest sekspartneritest 
loobumist. Suurem valikuvõimalus seevastu on pannud vanemliku 
hoole põhiraskuse emaste õlule, isaseid õhutanud aga pidama veriseid 
pulmaturniire või ehtima end tobedate ja eluohtlike kaunistustega. 
Seejuures ei pruugi paljud isased sel moel sigimises üldse „kätt val-
geks” saada, halvemal juhul võivad aga kaotada elugi. See, millisesse 
tasakaalupunkti on emas- ja isaspoole evolutsiooniline võidurelvas-
tumine ühel või teisel liigil parajasti jõudnud, sõltub nii kohalikest 
keskkonnatingimustest kui ka liigi enda omadustest. Nagu nägime, 
valitseb eluslooduses siingi vormikirevus lausa seinast seina.



35

Ka meie oma liigil näib sugupooltevaheline huvide tasakaal olevat 
ajutiselt paigast ära, tüürides jõudsalt naiste suurema emantsipeeru-
mise poole. Mis täpselt on selle muutuse peamine tõukejõud, võime 
ainult spekuleerida, ja kuhu see välja jõuab, on veelgi raskem ennus-
tada. Teistel liikidel paistavad tasakaalupunktid asuvat kõikvõimalikes 
asendites. Selge on aga see, et meie õnnelik kooselu saab jätkuda vaid 
juhul, kui mõlema sugupoole huvisid rahuldatakse võrdselt – hooli-
mata sellest, et needus kestab.


