
 

 



 

 



3   



4   



5   



6   



7   



8   



9   



10   



11   



12   



13   



14   



15   



16   



17   



18   



19   



20   



21   



22   



23   



24   



25   



26   



27   



28   



29   



30   



31   



32   



33   



34   



35   



36   



37   



38   



39   

 

 
( Õigesõlm, rehvisõlm. Square knot. Reef knot. ) 

on üks enim levinud sõlmedest, meremehed kasu- 
tavad seda purjede rehvimisel, purjepinna vähen- 
damisel. Rehvisõlm on üks lihtsamaid ja kiiremini  
seotavaid sõlmi kahe nööriotsa kokku sidumiseks.  
Rehvisõlm  sobib  magamismati  rulli  kinni  sidumi- 
seks, kingipaki sidumiseks jne. 
Sõlm  on  õigesti  tehtud,  kui  lõpptulemus  on  süm- 
meetriline. Sobib ka esemete kinnitamiseks, kuna  
sõlme on lihtne lahti harutada. 
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( Libilihtsõlm, kinnijooksevsõlm.  
Running knot, slipknot.) 

Köisredeli  sõlme  -     vaiasõlm  ehk  kinnijooksev  
sõlm - heal lapsel mitu nime.  
Sõlme  kasutamisel  võib  põhiotsale  rakendada  
jõudu kuni trossi katkemiseni, sõlm lahti ei lähe,  
sest mida tugevamalt otsast tõmmata,  
seda tugevamini sõlm  
kokku tõmmatakse.  

Sõlme kasutusel tuleb aga olla küllaltki ettevaatlik,  
sest sõlm hoiab ainult siis kinni, kui põhiotsale on  
rakendatud alaline pinge. Kui aga sõlmele raken- 
dada muutuvat pinget, siis sõlm võib lahti tulla.  
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( Vebling. Clove hitch. ) 

Seasõrga kasutatakse nööri kinnitamiseks vaia  
külge, eriti telgi ja varjendite püstitamisel, koti- 
suude, kubude ja kimpude kokkusidumisel, nööri- 

ehitustöödel jne. Seasõrga karabiinil on mugav  
kasutada enesejulgestuse ja julgestusköie kinnita- 
miseks. Sõlme viga on see, et kui ta kord juba kinni  
on tõmmatud, on teda suhteliselt raske lahti saada. 

 
( Vebling. Clove hitch. ) 

Seasõrga  kasutatakse  nööri  kinnitamiseks  vaia  
külge,  eriti  telgi  ja  varjendite  püstitamisel,  koti- 
suude, kubude ja kimpude kokkusidumisel, nööri- 

ehitustöödel  jne.  Seasõrga  karabiinil  on  mugav  
kasutada enesejulgestuse ja julgestusköie kinnita- 
miseks. Sõlme viga on see, et kui ta kord juba kinni  
on tõmmatud, on teda suhteliselt raske lahti saada. 
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( Larks head, cow hitch. ) 

Lehmasõrg on haakimise  
sõlm,  mida  kasutatakse  
köie kinnitamiseks objek- 
tile.  Seda  kasutatakse  
tavaliselt siis, kui on kasu- 
tada pika nööri lõpp. 
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( Paalisõlm, Surmasõlm, Bownline ) 

Pääste-lenksõlm on silmus, mis ei jookse kunagi  
kokku. Tarvitatakse inimeste allalaskmisel, kinni- 
tades silmuse rinnakorvi ümber nii, et sõlm sel- 
jataha jääks. Hea sõlm päästenööri otsa tegemi- 
seks. Paalisõlme e surmasõlme kontrollsõlmega  
kasutatakse  nööri  kiireks  kinnitamiseks  mingi  
suurema  tugipunkti  külge.  Kahekordset  paali- 
sõlme  kasutatakse  istmena.  Silmused  tehakse  
sellise suurusega, et need parajasti reite ümber  
ulatuksid. 
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( Sheet bend. ) 

Sõlm  sobib  kahe  erineva  kuiva  nööri  tugevaks  
ühendamiseks, need võivad olla nii samasuguse  
kui  ka  erineva  jämedusega.  Sõlme  lahtisidumi- 
seks tuleb lasta nööride pinge vabaks. 
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( Two half hitches ) 

Kasutatakse vähekoormatud nööriotste  
ajutiseks kiireks kinnitamiseks. Liugleval  
aasal on see hea omadus, et seda saab  
eemalt kinni tõmmata. Seega kasutatav  
puuoksa, vaia või posti puhul, millele ise  
juurde ei ulatu. 

Selleks  kas  heidetakse  nööri  jooksev  
haru  üle  puuoksa  või  valmisköidetud  
silmuse osa üle vaia otsa.  
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( Jooksusõlm, Timber hitch ) 

- 
- 

Sellega  saab  nööri  
kiiresti kinnitada puu või 
palgi külge. Seda sõlme  

kasutada  saab  kas  
palkide tõstmiseks või  
vedamiseks.  palkide  
tõstmisel on soovitatav  

täiendada  seda  ühe  
liugleva aasaga. 



47   

Vahemehesõlme kasutatakse matkaja kinnita- 
miseks põhiköie keskele ja köie sisse aasade  
tegemiseks. 

 

Vahemehesõlme kasutatakse matkaja kinnitami- 
seks põhiköie keskele ja köie sisse aasade tege- 
miseks. 
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Peavigastused – Peale tekitatud vigastused 

võivad kahjustada või hävitada ajurakke ja 

põhjustada koljusisest verejooksu või isegi 

koljumurdu. Ohtliku peatrauma tunneb ära 

kannatanul järjest tugevneva peavalu, 

oksendamise, pearingluse, tasakaaluhäirete ja 

silmade ümber  siniste verevalumite 

järgi.Kannatanu tuleks aidata istuma ning 

peavigastusele asetada külm kompress. 

Vajadusel suruda verejooks kinni ning seejärel 

jälgida kannatanu elutegevuse näitajaid, eriti 

kontrollida kontaktivõimet. Kui näitajad langevad 

ja seisund mõne aja pärast ei parane, siis tuleks 

kutsuda kiirabi. 

Seljavigastus – Selgroovigastus, millest ohtlikem 

on seljaaju vigastus, võib tekkida trepist või 

redelilt kukkudes, kõrgelt (2,5 m) kukkumine, 

tugev hoop selja piirakonda, autoavarii, 

sukeldumine pea ees madalasse vette. 

Selgroovigastuse tunnused on surin jäsemetes, 

valu kaelas või seljas, mõne kehaosa tundetus, 

nõrkus ja liikumatus.  Esmaabi andmisel 
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rahustada kannatanu ning põlvitada tema pea 

juurde, toetada oma küünarnukid maha, et käed 

oleksid  
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PÄIKESE JÄRGI 
KELLAAJA 
VAATAMINE 

Sõrmedega – Seisad päikese poole. Sirutad käe 

välja sõrmedega mööda horisonti. Alustad 

pisikese sõrmega horisondilt ja liigud sõrmede 

laiuse jagu ülespoole, kuni tuleb vastu päike. Iga 

4 sõrme laius tähendab, et on  veel jäänud 1 h 

päikest. 

Jälgimisega – Selleks tuleb teada, kui palju on 

just sinu regioonis ja antud hooajal päevavalgust. 

Siis jagad päikese teekonna (kaare) just nii 

mitmeks osaks. Jälgid, kuhu sektorisse päike jääb 

ja siis saad teada, palju aeg on.  

Varju järgi – Kui tead, kus põhi asub, saad ka 

varju järgi öelda kella. Päeval on vari kõige lühem. 
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Päikese tõusu ja loojangu ajal on vari kõige 

pikem. 

MÜRGISED 

TAIMED 
Taimemürgistuste vältimise 

kõige lihtsamaks võimaluseks 

on mürktaimede liikide 

tundmaõppimine. Looduses  

liikudes tuleb vältida tundma- Harilik sügislill tute 

taimede korjamist, parem on neid isegi mitte 

katsuda. Pärast mürgiste või tundmatute 

taimedega kokkupuutumist tuleb alati käsi pesta 

ja neid mitte suhu ega silma toppida. Mitmed 

mürktaimed on silmatorkavate viljadega, näiteks 

ussilakk, mille vili sarnaneb mustikaga, kuid ühe 

taime kohta on üks mari. Sel teel annavad nad just 

kui märku, et neist on parem eemale hoida. Eesti 
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kõige ohtlikemaks mürktaimedeks peetakse 

mürkputke, täpilist surmaputke ja harilikku 

sügislille. Eestis on mürktaimede liike kõige 

enam tulikaliste, sarikaliste ja liilialiste 

sugukondades. 
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SÖÖDAVAD 

TAIMED 
Arvatakse, et maailmas kasvab kokku 75...80 

tuhat söögiks kõlblikku taimeliiki. Inimesed 

tarvitavad neist toiduks vaid umbes 7000 liiki. 

Kõige rohkem tarvitatakse toiduks õistaimede 

lihakaid vilju. Arvatavasti on kõik söönud pohla, 

hariliku jõhvika,  hariliku mustika, hariliku vaarika 

ja metsmaasika maitsvaid vilju. Eestis kasvab 

enamik looduslikke söödavaid taimi metsades.  

Tervislikud on hariliku jänesekapsa, hariliku 

võilille, hariliku nääri, kõrvenõgese, naadi ja meri- 

kapsa lehed. 

Head teed saab hariliku vaarika vartest ning 

viljadest, kibuvitsa viljadest ja hariliku pärna 

õitest. Kohvi asemel või kohviga segatult võib 

kasutada hariliku võilille ja siguri juuri . Kevadel 
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saab arukasest ning harilikust vahtrast meeldivat 

mahedat mahla. 
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MINU 

MATKAKOTT 
Kõige tähtsam on, et matkaline/laagriline on oma 

koti ise pakkinud. Raskemad asjad pane 

võimalikult vastu selga ja mitte liiga kõrgele. Paki 

nõnda, et kõige kergemini pääseks ligi nendele 

asjadele, mida kõige rohkem vaja läheb. Näiteks 

magamiskotti läheb vaja vaid õhtul - seepärast 

paki ta alati koti keskele. Suhteliselt suure 

tõenäosusega on ka hommikuti ilmast näha, mis 

jalanõudega sa päeval käima hakkad - seepärast 

pane magamiskoti kõrvale ka tagavarajalanõud. 

Mitu korda päevas tuleb kasutada sööginõusid - 

seega paiguta nad külje taskutesse. Kuhugi 

välimistesse sahtlitesse pane esmaabipaun ja 

muud hädatarvilikud vidinad, mida tihti vaja läheb 

(nuga, WC-paber kilekotis, sääse tõrjevahend, 

müts jms). 
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Rahakott ja mobiiltelefon pane igaks juhuks 

hoopis koti sisetaskusse, mis ka lukuga kinni käib 

- kindel koht, et need tarvilikud asjad kogemata 

kuskilt taskust välja ei kuku. 
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