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Nii terava pilgu all, nagu eel-
mise aasta sügisest saa-
dik, ei ole metsandus vist 

varem kunagi olnud. Iga nädal, et 
mitte öelda päev, toob uusi kirjuti-
si, sageli süüdistava sisuga, millele 
siis omakorda järgnevad selgitavad-
kaitsvad lood. Vihane metsaelu keeb 
sotsiaalmeedias ja veebiväljaannete 
kommentaariumites, kus tagasi end 
juba ei hoita. 

Kui metsamajandajad ja loodus-
kaitsjad väljendavad enamasti kind-
laid seisukohti, mis toetuvad faktidel 
ja suuresti on nad ju ka oma vald-
konna asjatundjad, siis muidu sõna 
sekka ütlejad süvenemisega vaeva 
ei näe. Nemad lasevad tulla ikka 
„emotsiooni pealt” ja siis jõuavadki 
kas väljaütlemiste või -kirjutamiste-
ni väited, millele käesoleva ajakirja 
veergudel viitab Kohila metsaselt-
si juhatuse liige Heiki Hepner. Ehk 
siis, et metsaraie on nagu lapsetapp. 
Metsade röövellikust hävitamisest, 
metsa mõrvast ja Eestimaa lagedaks 
raiumisest ei maksa rääkida, need 
on juba nagu käibefraasid. 

Keskkonnakaitsjate aadressil sää-
rasel valimatul moel sappi ei pritsita. 
Või ei ole see mulle eelnevaga võr-
reldavalt silma jäänud. Hiljuti luge-
sin Facebookist väljendit „keskkon-

naekstremistid”, mis ei kõlanud just 
keskkonnakaitset pooldavalt. 

Tavainimene paistab selle sõna-
sõja keskel hoopis segaduses olevat 
ja enamasti ikka raiet keelaval posit-
sioonil. Raievastasus ongi  dominee-
rinud ja optimaalse raiemahu küsi-
tavusest kõik pihta hakkakski. 

Ega arutelu iseenesest ole ju üldse 
halb ja juba see, et sõnavõtud säära-
se mahuni on jõudnud ehk anna-
vadki märku kahtlusest, kas metsas 
ikka on parimal moel toimetatud. 

Kurb on aga see, et inimeste enda 
minast lähtuv pilt metsast kaob seal-
juures ära. 

„Mis puidutehast siia ehitada 
saab, kui metsad on kõik maha raiu-
tud,” kõneleb vanem proua valjul 
häälel rongis, marsruudil Rapla–
Tallinn. Piisanuks tal õue vaadata, 
märganuks ta, et just sel samal het-
kel kulges rong ligi kilomeetrijagu 
läbi metsa. 

„Mis Eesti mets,” nähvab teine 
proua ja jätkab juba eelmainitud 
väitega, et mets on kõik maha 
raitud. Aga edasi läheb tema jutt 
vastuolulisemaks ja selgub, et Eesti 
metsad on hoopis kõik hooldama-
ta ja rägas. 

Ligi kümme aastat tagasi tegi Karl 
Hansson magistritöö teemal „Eesti 
looduslike metsavaadete eelistatuse 
analüüs”, mida lahkas ka 2014. aastal 
Eesti Ekspress. Uuringu kohaselt ei 
meeldinud eestlastele sugugi kõige 
rohkem täiesti puutumatud metsad, 
sest paksud padrikud näivad kas 
ohtlikud või toiduvaesed ja inimene 
tunneb end seal ebamugavalt.

Meeldisid hoopis avarad ja val-
gusküllased metsad, mis pakuvad 
rohkelt toitu ja varju, samas võimal-
davad ohtu märgata piisavalt kau-
gelt. Sellised metsad ilma inimese 
sekkumata ei kasva. 

Kuidas siis ometi saavutada kõige 
selle keskel „hundid söönud, lambad 
terved” olukord?

Mõningaid ettepanekuid saab 
näiteks lugeda käesoleva Eesti 
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pakuvad elu-
paika palju-
dele liikidele.
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