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Kihnu maalambad Muhu maastikul
STIINA SEPP

Muhu saare Kopli talu
peremehele Erkki
Noorele hakkasid Kihnu
saarel viibides sealsed
maalambad meeldima.
Nüüd ongi talu laut
kummalise välimusega
lambaid täis ja maastik
hooldatud.

tööde algust. Praegu hoitakse
maid kihnu maalammaste ja
Tihuse talu veistega heas korras.
Projektiga liitunuil lasub nüüd
10 aastat karjatamiskohustus.

KRISTEL KIRSS
kristel.kirss@maaleht.ee

Erkki ostis kaks aastat tagasi kümme noort maalammast.
Sellel kaunil jaanuaripäeval,
kui me talu külastasime, ei osanud mees paugupealt öelda, kas
tema laudas on alla või juba veidi üle poolesaja määgija. Nimelt
hakkasid aastavahetusel need
üliarmsad lambad poegima ning
keegi nendest ei piirdunud vaid
ühe tallekese ilmaletoomisega.
“Hommikul ma neid üle lugema ei jõudnud, tallesid oli juba
20 ringis, aga neid peaks pudenema veelgi, ootuspäraselt kuni
25,” muheleb Erkki. Kopli talu
peremees loodab peagi karja kasvatada vähemalt sajapealiseks.
Selgub, et ajal mil Erkki
seda toreda mustavalgelaigulise näoga kihnu maalammast
märkas ning seejärel kümme
lammast oma aeda tõi, ei olnud see veel tõuna kinnitatud.
“Toona polnud selle tõu esindajad PRIA mõistes ka veel midagi

Hunt kavaldas mehed üle

Kopli talu peremehe lemmikud – kihnu maalambad.

väärt, nagu prügikalad. Kuulsin
Kihnus, et just need lambad on
väga head pinnasehooldajad.”

Võsa võttis võimust
Kopli talu asub Koguva külas,
mis on tervenisti muinsuskaitse
all, samas ümbritsev maa, puud
ja taimed oma eri vormidega
Natura ala. Siin on puisniidud,

loopealsed, rannaniidud ja vanad karjamaad ehk alvarid.
Paraku aegade muutumises
vähenes koduloomade pidamine ja põllusaaduste kasvatamisega tõmmati koomale, ning see
muutis nii mõndagi. Vanasti käis
igast perest laps karjakuks – ikka
kivide, kadakate, põõsaste ning
üksikute lehtpuude vahel. Tänu
karjapidamisele püsisid ranna-

raske läbi minna. Hävimas olid
kõik nendele maastikele omased
kaitsealused taimed ja liigirikkus,” räägib mees tõsiselt.
Siis sai 2014. aastal elujõuliseks projekt “Elu alvaritele” ehk
loopealsete karjamaade taastamine. Kahe aastaga on Koguva
külas 200 hektarit risust puhtaks
tehtud. “Karjatamisvõimalusi
õieti polnud,” meenutab Erkki

niidud ja karjamaad heas korras. Siis aga hakkasid männid
võimust võtma.
Erkki teab, et Muhus ammustel aegadel mände polnud, esimene istik toodi saarele 1870.
aastal ning siis hakkas see ajaga
jõudsalt levima. “Kuna Natura
alal ei tohi midagi teha, muutusid mitmed kaitsealad selliseks
rägastikuks, et inimestel oli sealt

Erkki kiidab, nagu õige peremees ikka, enda karja ja peab
oma maalammast selles töös
parimaks abiliseks. Need tragid
loomad mahuvad kõikjalt läbi ja
suudavad ära süüa ka peenema
võsa. “Tegelikult saaks maastikul parima tulemuse siis, kui
hobused, veised ja lambad koos
oleks,” märgib ta.
Vaid üks hirm istub paljudes
peremeestes, ka Erkkis. Mõne
aasta eest nähti saarele tulevat 5–6 hunti, pärast nähti neid
üle Kesselaiu ka tagasi minevat.
Kuid üks jäi saarele ja on lambapidajatele palju meelehärmi valmistanud ning hulga villakandjaid maha murdnud.
Hunt on seni kõik talle jahti
pidanud mehed üle kavaldada
suutnud. Õnneks pole susi Kopli
talu karja külastanud.

Nikal Travel tagab kõrgkvaliteetse teeninduse ning soodsaimad hinnad!

149,-

8 päeva
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Meknès

KÜPROS
Vahemeri
"Roheline liin"

Kyrenia
Bellapais
Salamis
Nikosia


Famagusta

"Roheline liin"

KÜPROS

Teie reisiprogramm
1. päev: Saabumine Nikosiasse
Transpordipaketi soetajatele.
2. päev: Famagusta – Teile HINNA SEES!
Peamised vaatamisväärsused nagu Othello torn, Püha
Nikolause katedraal ja kaunid sadamad.

... kus jumalad puhkavad!

3. päev: lisatasuga ekskursioon Karpase poolsaar –
Kantara kindlus – lõunasöök hinnas!
Kogu päeva kestev väljasõit Karpase poolsaarele. Suurepärane floora ja fauna, unelmate liivarannad!
4. päev: Salamis – Püha Barnabase klooster – Teile
HINNA SEES!
Küprose juveelid nagu Püha Barnabase klooster, iidne Salamise linn ja selle varemed.

6. päev: Kyrenia – Teile HINNA SEES!
Külastate fantastilisi vaatamisväärsusi: Püha Hilaroni kindlust, Bellapaise kloostri varemeid. Järgneb Laevavrakimuuseumi avastamine sadamas. Võimalus külastada kohalikke
kauplusi.

Kui Teil on küsimusi, helistage meile julgelt!

…avastame !
üheskoos rohkem

200 €!

Kõige päikselisem saar Vahemeres!

5. päev: lisatasuga poolepäevane ekskursioon:
Küprose maa ja rahvas + Küprose õhtu (sh folkloor
ja joogid)!
Vabatahtlik lisaekskursioon lisatasu eest, kus tutvute kohaliku eluga. Õhtune taverna.

Vahemeri

✔ 4 ekskursiooni
TASUTA!

Broneerige kohe ja säästke kuni

Reisi tipphetked: NIKOSIA ❙ KYRENIA ❙ SALAMIS ❙ FAMAGUSTA
Karpas

€

Infotelefon: ☎ 61 60 107

Parima ilmaga päi kesesaar!
Küprose kliima
Päevatemperatuur (°C)
Päikesepaiste (h/päevas)
Veetemperatuur (°C)

149,-

Kõik see on juba hinna sees:

€

✓ 7 ööd 4-tärnihotellides
al
✓ 7 hommikusööki Rootsi lauas
✓ Väljasõidud vastavalt programmile mugava
turismibussiga
✓ Broneerimistasud on hinna sees!
✓ Eesti ja vene keelt kõnelev reisisaatja
UUS! 4 ekskursiooni hinnas:
✓ Famagusta linnaekskursioon!
✓ Salamise linnaekskursioon – Püha Barnabase
kloostri külastus samuti hinnas!
✓ Kyrenia linnaekskursioon!
✓ Nikosia ekskursioon!

✔ 4 ekskursiooni
TASUTA!

Teie
reisikuupäevad

Tavahind

Lugeja
ERIHIND

22.02 – 01.03

349 €

149 €

01.03 – 08.03

379 €

179 €

veebr

märts

aprill

okt

08.03 – 15.03

399 €

199 €

20°

21°

24°

28°

15.03 – 22.03

429 €

229 €

449 €

249 €

8

8

9

9

22.03 – 29.03

19°

20°

21°

26°

29.03 – 05.04

479 €

279 €

05.04 – 12.04

499 €

299 €

04.10 – 11.10

499 €

299 €

11.10 – 18.10

499 €

299 €

7. päev: Nikosia – Teile HINNA SEES!
Võtke osa vabatahtlikust ekskursioonist lisatasu eest ajaloolisse pealinna. Linnas, mis on eraldatud„rohelise liiniga“, näete kohalikku elu ning vaimustavat kultuuri ja arhitektuuri.
8. päev: Tagasilend
Pärast hommikusööki toimub
transfeer lennujaama ning Teid
ootab ees mugav lend Tallinnasse
(transpordipaketi soetajatele).

li soovitus:
Nikal Trave
alik
e rikk
Broneerig söök!
h
buffet-õ tu

Hind € inimese kohta kaheses toas.

Võimalikud lisateenused inimese kohta:
❚ Üheinimesetoa lisamaks
al 99 €
❚ Transpordipakett (sisaldab edasi-tagasi lendu ning transfeere) 150 €
Soovitame:
❚ 7 õhtusööki buffet-lauas
inimese kohta
99 €
❚ Reisikindlustuse täispakett
inimese kohta
al 32,87 €

Külastage meie kodulehte aadressil:

www.nikal-travel.ee

Teie reisikorraldaja: NIKAL Travel OÜ Ehitajate tee 114 • 13517 Tallinn

Detailse reisiprogrammiga palume Teil tutvuda meie kodulehel, kus leiate ka kõigi lisateenuste hinnad. Hind on € ühele inimesele majutusega kaheses toas.

Broneerimiskood
telefonis + Internetis:

EE 17 MAA 106

