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Ajakirja sünnipäevapeol, 
kuhu oli kogunenud mit-
meid metsandusinimesi, 

tekkis seltskondliku vestluse käigus 
arutelu, mis vahe on metsamajan-
dusel ning puidu- ja metsatööstu-
sel. Kõlama jäi igati asjakohane sei-
sukoht: sealtmaalt, kus palgiveoau-
to koorma maha paneb ja minema 
sõidab, algab metsatööstus. 

Eesti Metsa suvenumbrit kokku 
pannes tuli see vestlus mulle meel-
de, tõdedes, kuivõrd laiahaardeline 
tegelikult metsandus on. Alustades 
näiteks vigastatud või inimese mee-
lest väetite metsloomade ja -lindu-

de aitamisest, mis seekordse debati 
teemaks on. On seegi ju osa met-
sandusest, kas või juba seetõttu, et 
tegemist on metsaelanikega. 

Vaidlus selle üle, kas inime-
ne peaks sekkuma, kui loom või 
lind on viga saanud, leiab alati palju 
kaasarääkijaid, kes sageli väga vasta-
kaid seisukohti esindavad. Tundub 
aga nii, et mida rohkem inimesi 
teab, kuidas loodus toimib ja mõis-
tab selle igavest ringkäiku – kes 
keda sööb, kes mida sööb –, seda 
vähem on neid, kes arvavad hea-
teoks konna mao haardest ära kis-
kumise. Ning ei kurjustata fotograa-
figa, kel õnnestub pildistada end 
vastu maad litsuvat põdravasikat, et 
ta looma metsa maha jätab. 

Hoolimine on oluline, aga õigel 
ajal ja õigel kohal ning looduses toi-
muvat tundes.

Metsandusega haakub kind-
lasti ka lugu puidutöötlemissead-
meid tootvast ettevõttest Hekotek, 
kuigi see tõenäoliselt liigitub pigem 
metallitööstuse kildkonda. Ometi 
võiks sellist ettevõtet pidada just-
kui puidutööstuse esimeseks lüliks 
– ilma nendeta ei saa ju puidutööt-
lejad edasi toimetada. 

Siinkohal kerkib muidugi kohe 
pähe küsimus – mida siis pida-

da metsamajandamise esimeseks 
tegevuseks. Kas metsataime-

de kasvatamist, millest juttu 
teeme? Või on selleks hoo-
pis seemnete varumine? 
Või pigem metsauuenduse 
planeerimine enne met-
saraiet? 

Neile küsimuste-
le võiks nüüd ajakir-
ja lugedes omas peas 
vastuseid otsida. 
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