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Saateks

S

elle raamatuga jõuab lõpule kolmeosaline sari maailma met
sadest ja metsandusest. Esimene, 2012. aastal ilmunud raamat
oli pühendatud Euroopa ja Aasia metsadele. Teine, 2013.
aastal ilmunud väljaanne käsitles Põhja- ja Lõuna-Ameerika
metsi. Käesolev trükis annab ülevaate kahest seni käsitlemata maailma
jaost. Esimeses osas on juttu Aafrika, teises Austraalia ja Okeaania maa
ilmajaost. Sealsed metsad, puuliigid ja metsanduse erijooned mõjuvad
eestlase jaoks ehk kohati eriskummaliselt. Neis Euroopast kaugel asuvail
aladel on ju väga teistsugune looduslik ja ajalooline taust. Seepärast on
erinev ka nende metsade ilme ja metsanduse areng.
Ülesehituselt järgib raamat eelmistega samu põhimõtteid. Alustatakse
olulisemate ökoloogiliste vööndite ülevaadetega, kirjeldatakse loo
duslikke olusid ja metsi ning nimetatakse peamisi metsapuude liike.
Seejärel võetakse vaatluse alla kummagi maailmajao riikide metsandus.
Tihti tehakse seda üldistatuna, tuues välja peamisi ajaloolisi ja regio
naalseid erijooni. Nii Aafrika kui ka Austraalia ja Okeaania metsade
käsitlus lõppeb isiklike muljete jagamisega retkedelt sealsetesse metsa
desse.
Kui lugejal on raamaturiiulil lisaks käesolevale olemas ka eelnevad kaks
maailma metsi käsitlevat raamatut, on tal koos juba globaalne ülevaade
maakera metsadest ja metsandusest. Emakeelses kirjasõnas ei ole selle
valdkonna kohta siiani sama põhjalikku, faktiderohket ja terviklikku
käsitlust ilmunud.
Hendrik Relve
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