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Sae talu Uuri küla Kuusalu vald



Teemad:

• Maa hooldus

• Maa hooldajad – maalambad

• Maa hooldajate leidmine ja kaitse – karjakaitsekoerad 



Sae talu
• 1807 Madis Adler  tuli Sae veskitallu rentnikuks

• Sae veski esmamainimine 1586

• Kolm veskit – viljaveski, lauaveski ja villaveski. Veskite käitamiseks 
kasutati siinmail ainulaadset pealtvooluratast

• Mõisa renditalu suurusega 110ha, päriseksostmine 20. saj algul. 25 
hoonet sh sepipada, pood, telliselööv, raamatukogu, veskihooned, 
laudad, aidad, (jää)keldrid, elumajad, kolmest tammist veesüsteem

• Toimekas ja edumeelne talupere – uusimad 
põllumajandusvõtted/masinad, kirjandus, Käsmu merekooli, 
„Estonia“ seltsi, kohaliku Uuri kooli asutamine ja viimase ehituse 
korraldamine, jne

• 1990. aastast Taavi Jäetma (1 kelder, 27ha maad)



• Pilt hooldamata põllust

Kas hooldada (niita, karjatada) või lasta võsal võimust 
võtta  ja talul vaid magamistoaks muutuda?



Õige looma otsingud

• Rootsi maalambad

• Eesti maalambad

• Eesti maalamba selts

• Oma lamba otsingud 

• Kokku leiud 17 talust, põhiliselt lõuna ja kagu Eestist ja 
saartelt

• 2005 esimene maalammas Sae talus



Omad maalambad! Tali vald 2005



Kalevi kari Krabis ruhnu (mandri) 2006



Kalevi kari (ruhnu (mandri) liin Krabi küla, 2005 



Ühes tükis kasukas 2006, Krabimuti pügamine



Panda (saare liin) 2010, Pärit Rõuge vallast 2006



Täpi 2005 Saaremaalt



Täpi 2005 Saaremaalt  pügatud ja pestud



Ruhnust 2005 Selma karjast (ruhnu liin) Pärnu lennuväli



Kihnus 2006 Elisabeti kari (kihnu liin)



Viimane leid - Võrust Setomaa poole - 84 aastane 
memm oma imeliste eesti maalammastega



Eesti omad maalambad!

•2006  talus 42 lammast, täna 200

•2006 UNESCO toel, Loodusfondi ja 
maalambaseltsi ühistööna geeniuuringud

•Eestis on tõestatud ruhnu (mandri ja Ruhnu), 
saare, kihnu, hiiu ja viru maalamba liinid. Eesti 
maalammas kuulub Põhja Euroopa 
lühisabalammaste perre

•oletatav arv  700



Maastikuhooldaja











Maalamba eelised 

• Meie kliimaga hästi kohanenud (kahekihiline vill)

• Kasutab maksimaalselt toitu; tark sööja

• Kitsas nina, ligipääs taimedele hea

• Ei vaja lisa toidulauale

• Tugev tervis, kõrge iga 

• Kerged poegimised ja hea ema

• Tark loom



Maremma Abruzzi karjakaitsekoer







Maalammas – meie ainelise kultuuripärandi 
kandja

Kust on tulnud vill meie rahvariideseeliku 
ja – kuue tarbeks, kust meie sukad-sokid ja 
käpikud? 

Eesti maalammas teab! 



Maakana



Maalamba villatuba



Tänan kuulamast!





Maalamba välimik
Väheldane, kerge kere



„Luipu laudjas“



Peen nina, kikkis kõrvad



Kahekihiline vill



Mitmevärviline, värvimuutev  vill



Roheline lammas



Roheline lammas



Sarved nii emastel kui isastel



Villatud pea ja jalad



Parim maalambast on silma eest peidus

• Tugev, terve, elujõuline loom

• Kohastunud meie kliimaga

• Kerge poegimine

• Hea ema

• Ideaalne maastikuhooldaja

• Väärtuslik aretusmaterjal

• Tark loom


