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VIVIKA VESKI
Kas lubada teedele suuremad palgikoormad?
	Metsamaterjali tootjad ja vedajad soovivad, et teedel lubataks sõita raskemate
puidukoormatega, samas ei kannata hulk
teid ja sildu välja praegustki koormust.
15 Eesti kui metsariik
VIIO AITSAM
Eesti kui metsariik: maaettevõtlusel
on oma nägu
	Eesti Metsa jaoks tehtud vaated maavaldadesse, et selgitada metsasektoris
tegutsejate hulka, näitasid, et tegutsejaid on rohkem ja nende tähtsus
kohaliku elu osana suurem kui avalikest
andmetest saab välja lugeda.
20 MERLE RIPS
Metsade sertifitseerimine kogub
jõudu
Arutleme teemal, kas sertifikaadi peaksid taotlema kõik metsaomanikud, ka
need, kelle omandis on mõni hektar,
või ainult need, kelle valdused ulatuvad
tuhandetesse hektaritesse.
25 KRISTIINA VIIRON
Timber võimaldab müüa

28

58
metsa raieõigust avalikul
enampakkumisel
	Toivo Asmer veab teist aastat aktsiaseltsi Timber, mis korraldab veebipõhisel
enampakkumisel metsa raieõiguste
müüki.
28 MART NIINESTE
Peep Männil – ökopunkarist
metsloomade tundja
Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Peep Männil laulab ühtlasi
punkansamblis Ajutine Valitsus.
Keskkoolis tuli tal pungi pärast kooli
vahetada, uus kool aga andis tugeva
põhja bioloogias.
34 VIVIKA VESKI
Rainer Kuuba ujub vastuvoolu ise
oma metsa kaitstes
Kunagine tulihingeline looduskaitseametnik Rainer Kuuba jätab osa oma
metsast meelega puutumata.
40 MARI KARTAU
Metsa põletamine võib olla ka
metsa taastamine
	Soomes taastatakse metsa mittemidagi
tegemise kõrval ka põletamisega, et
põlengualal elavad liigid leiaks omale
elupaiga.
44 KRISTI PARRO, MAREK METSLAID,
ARGO ORUMAA, KAJAR KÖSTER,
KALEV JÕGISTE
Uuring jälgib põlenud metsaalade
taastumist
Loode-Eestis läbi viidud uuringud annavad olulist teavet põlengujärgseks metsamajandamiseks ja

looduslike segametsade
tekkeks.
49 TOIVO MEIKAR
Kuressaare linna metsades
said jalutada puhkajad ja süüa
kariloomad
56 Loodusemees pajatab
VAHUR SEPP
Eesti tammede kasvamapaneku
eest tuleb tänusõnad öelda
pasknäärile
	Enamikku meil kasvavatest tammedest
ei ole istutanud Rootsi kuningas, nagu
legendid räägivad, vaid on mulda sattunud pasknääri nokast.
58 HENDRIK RELVE
Maarjakase selts käis soomlastelt
teadmisi hankimas
60 Huvitav leid
KRISTIINA VIIRON
Piimakärust inspireeritud vineerist
lastekäru
62 Arvamus
YOKO ALENDER
Kõige tõhusam kasutusviis
puidule on ehitada sellest
korrusmaja
64 Üks küsimus ja üks vastus
Millises suunas liigub looduskaitse
aluste maade riigile ostmine ja
kaitsealuste maade eest saamata
jäänud tulude hüvitamine?
Vastab riigikogu keskkonnakomisjoni
esimees Rainer Vakra
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põletamine
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seitsemineni
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Igal asjal on kaks otsa

M

is ühe jaoks on tolm, see
võib olla teise suurim
soov. Teise mehe vana
on teise mehe uus. Niisuguseid
suhtumisi väljendavaid ütlemisi
on mitmeid teisigi. Tõepoolest –
peaaegu igal asjal ongi kaks otsa.
Nõnda ka metsatulekahjul, mida
pigem suureks õnnetuseks peetakse
ja kiiresti ära kustutatakse.
Nii olen mina koos sõpradega
aastaid tagasi Kõrvemaal kibekäh
ku tormanud materdama telkimis
platsi läheduses metsas äkitselt lah
vatanud kahjutuld.
„Õnneks läks,” ohkasime rahul
olevalt, kui saime tule levikule piiri
peale ja kui saabusid pritsimehed,
kes suitseva pinnase veega üle uju

tasid. Siunasime isekeskis hoole
tuid inimesi, kelle mahalennutatud
hõõguvast sigaretikonist tõenäoli
selt tuli puhkeda võis. Asjaolu, et
metsapõleng mingit pidi vajalik ja
kasulik võiks olla, ei tulnud pähegi.
Aga võta näpust. Metsade põleta
mine võib olla lausa looduskaitseli
ne tegevus, sest seejärel mets uue
neb ja põlenud alal leiavad omale
asupaiga mitmed liigid, sealhulgas
need, kes lausa sõltuvad põlengu
aladest.
Eestis metsi sihilikult loodus
kaitselistel eesmärkidel ei süüda
ta, küll aga Soomes. Kuidas ja miks
seda tehakse, saab lugeda käesole
vast Eesti Metsast.
Sellegipoolest põleb Eestiski
mets, märksa harvem ja väiksema
tel aladel küll kui varem, aga ikkagi.
Kuidas põlenud metsad taastuvad,
seda on uurima asunud Eesti tead
lased, kes on rajanud Vihterpallu ja
Nõvale 24 püsiproovitükiga katse
ala. Sellest, mida nad aastatepikku
se uuringuga teada saanud on, saab
samuti käesolevast ajakirjanumb
rist lugeda.
Üks asi, mida nemadki kindlaks
tegid, oli see, et Vihterpalu ja
Nõva aladel on metsa looduslikuks
uuenemiseks vaja häiringut, olgu
selleks siis raie või tuli. Ja et näiteks
puhtmännikutes on soovitav
jätta põlenud alad raiumata, sest
algusaastail looduslikus uuendu
ses domineeriv kask vähendab
põlenguohtu.
Niisugused
teadmised
kuluvad nii looduskaitsjai
le kui ka metsamajandajai
le hädasti ära, sest parata
matult puhkeb metsapõ
lenguid edaspidigi. Ega
seegi aasta erand pol
nud, kevadel põles mets
Valgamaal, Lääne ja
IdaVirumaal.
Kelle
jaoks traagika, kelle
jaoks mitte …
Kristiina Viiron
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