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Fakt, et Eesti Metsa ajalu-
gu on ligi sajandi pikkune, 
on metsandusringkondades 

üldteada. Aga kui vana on ta võr-
reldes kõigi teiste eestikeelsete 
ajakirjadega, mis ilmuvad sama 
nime all tänase päevani  välja? 
Sellele intrigeerivale küsimusele 
otsib vastust Tartu ülikooli aja-
kirjanduse ajaloo teadur Rosmarii 
Kurvits (vaata lk 48). Ilmneb, et 
vanim on baptistide häälekandja 
Teekäija, kuid juba vanuselt järg-
mine on 1921. aastast ilmuv Eesti 
Mets. Ühtlasi on Eesti Mets meie 
vanim loodusajakiri. Vanuselt 
järgmine, Eesti Loodus, hakkas 
ilmuma alles tosin aastat hiljem, 
1933. aastast. Arvestades asja-
olu, et tuleval aastal hakkab Eesti 
Mets pidama oma 95. sünnipäe-
va, on neid tõsiasju tore teada. 
Muuhulgas on siinses ajakir-
ja numbris korrastatud veel üks 
Eesti Metsa ajalooga seotud tõik. 
Päisesse on pandud korrigeeritud  
aastakäigu number – 49 (vahepeal 
oli sellega segadust). 

Millest kõneldakse Eesti Metsa 
värskeimas numbris? Teema-
devalikus on lähtutud põhimõttest: 

igale metsandushuvilisele midagi. 
Avaloos kõneldakse Eesti-Vene rii-
gipiiri puhastamisest, mida RMK 
riikliku ülesandena parajasti tege-
mas. Looduskaitse vallas antakse 
teada hiljuti lendoravale pühenda-
tud arutelust, kus osales rohkes-
ti erinevaid metsanduslikke huvi-
rühmi. Erametsanduse teema-
line reportaaž valgustab seekord 
Eesti suurimat erametsaomanikku. 
Selleks on osaühing Tornator Eesti, 
kellele kuulub üle 50  000 hekta-
ri maad, millest metsa üle 40 000 
hektari.

Metsateadust on esindamas 
teadlaste rühm, kes annab ülevaa-
te uusimatest puu kõrguse mõõt-
mise meetoditest. Metsaharidust 
puudutavad kaks artiklit. Üks 
neist kõneleb võistlusest „Noored 
Euroopa metsades” ja teine kva-
lifikatsioonitasemetest metsandu-
ses. Metsanduse ajaloo huvilistel 
on kindlasti põnev tutvuda valuu-
talangi eraldamise tagamaadega 
1925. aastal. Eesti kroon oli just 
käibele tulemas ja riigimets pidi 
tagama uue rahaühiku usaldus-
väärsuse.
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