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len viimasel ajal palju
mõelnud selle üle, mismoodi on loodus mu
ümber inimtegevuse tõttu aastate
jooksul muutunud.
Kõigepealt metsas. Olles oma
elu jooksul seotud peamiselt kahe
paiga, Rapla ja Noarootsiga, siis
on ka mu tähelepanekud just neist
kandist pärit.
Kõige suurem on muidugi niisugune muutus, kus kunagise metsamaa asemele on tekkinud midagi muud. Niisuguseid näiteid pole
palju, ent vähemalt üks ometigi.
Nõnda ei ole Rapla servas enam alles
kunagist pimedat kuusikut, kus me
lapsepõlves mängimas ja jänesekapsaid söömas käisime. See mets tuli
loovutada värvitehasele. Muutuse
olemuse üle siinkohal palju vaagida
ei olegi – oli mets, nüüd on maja(d)
ja nii see jääb veel pikaks ajaks.
Teine suur muutus, mis tahestahtmata silma torkab, on muidugi paigad, kus tehakse lageraiet. Nii
on juhtunud ka mitme Rapla ümbruse metsatükiga, kus aastate jooksul on küll kõndimas-suusatamas või
seenel käidud. Satun sinna pärast
raiet praegugi. Ühest langist sai mitmeks aastaks saagirohke metsmaasikakoht, nüüd võtab aga looduslikult uuenev mets maasikate
üle uuesti võimust. Lokkavad
sarapuud, hall lepp ja teised
lehtpuud, ka mõned üksikud kuused paistavad nende
seast silma. Sihikindel metsamajandaja vaataks seda
tükki ilmselt kahetseva pilguga, et istutus ja metsahooldus kõik tegemata, loodusliku mitmekesisuse pooldajad aga rõõmustaks.
Kuigi võib arvata,
et nii mõnigi sealse
kasvukoha liik on
raie tagajärjel hukkunud ega suuda
uutes oludes enam
levida.
Selliste

muutuste üle arutleme käesolevas
Eesti Metsaski. Metsabioloog Vello
Keppart kõneleb tumedast elurikkusest – konkreetses kasvukohas
puudu olevatest karakteersetest liikidest. Vivika Veski viskab metsamajandajatele ja ornitoloogidele õhku
küsimuse, kuivõrd võiks kevadsuvine raierahu säästa pesitsevaid linde.
Ent tulgem nüüd muutustest
kõneledes metsast hoopis välja, sest
päris mitmed näited sellest, kuidas loodus muutub, on tuua hoopis
aiast, põllult ja karjamaalt.
Näiteks niitmine. Tänapäeval
niidab ju iga enesest lugupidav
majaomanik oma hoovil muru vaat
et igal nädalal. Nii paraku kipub ka
minu Noarootsi aias olema, ent aastat 35 tagasi sai õue pealt mõned
väiksed kuhjad heinagi naabrimehele teha. Kui varem kasvas tallatavates kohtades teeleht, linnurohi ja
lõhnav kummel, siis nüüd on need
liigid aiast praktiliselt kadunud.
Aastaid karjatati maakodu ümber
veiseid, nüüd on neist maadest saanud viljapõllud. Lisaks sellele, et
poollooduslik rohumaa on asendunud monokultuurse põlluga, on see
kaasa toonud veelgi ühe muutuse.
Enam ei elutse meie hoovil siilid, kes
tõenäoliselt on intensiivse põlluharimise eest mujale kolinud.
„Mida iganes me teeme,
mõjutame me loodust.
Küsimus on selles, kas me
aktsepteerime seda või mitte.
Näiteks põllumajandus on toitu
tootes tohutult loodust hävitanud, kuid me lepime sellega. Nüüd on küsimus,
kui suurt osa metsast
me võime kasutada tootmismetsana,”
aruteleb biotoodete
ekspert Peter Axegård
puidurafineerimisest
kõnelevas artiklis.
Nii ongi – mida
iganes me teeme, me
mõjutame loodust.
Foto: Bertha Vilms
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