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Kas ajutine raierahu 
päästab linnud?

Perekond Erikute metsamehegeenid
Harvesterimehi ootab kutseeksam

Maailma metsandustrendid
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 Kui suurt osa metsast võime kasutada 
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 monika Hint on ise endale leidnud ja 

üles ehitanud tegevusharu, millega 
ka elatist teenib. Peamine materjal on 
loomade luud ja eriti just põtrade lõua-
luud.

36 KALLe KAROLes
 Maailma metsaressurss on piirkon

niti nii kahanemas kui ka kasvamas 
 maailma metsade pindala on tervikuna 

endiselt vähenemas, kuid õnneks on 
tempo aeglustumas. Kultuurpuistute 
osakaal on kiiresti tõusmas, samuti suure-
nevad üha metsauuendustööde mahud.

44 ANDRes JÄÄRAts
 Kui on valida, siis millist 

kuusetaime istutuseks võtta?
 eesti maaülikoolis uuriti, kuivõrd sarna-

sed või erinevad on eestis eri meetodi-
tel kasvatatavad kuusetaimed. 

48 tOiVO meiKAR

 Valga linn sai oma metsadest küll 
tulu, kuid ka kulud olid päris suured 

 metsade majandamisega seotud kulu-
tused olid metsatuludega võrrelduna 
suured. Oli aastaid, mil kulud ületasid 
tulusid isegi lausa kaks korda.

54 Arvamus
 VeLLO KePPARt
 Tahaks puude taga näha 

täiuslikumat metsaökosüsteemi

56 Mõtisklus
 siLLe mAKsimOV
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Olen viimasel ajal palju 
mõelnud selle üle, mis-
moodi 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 nii-
sugune muutus, kus kunagise met-
samaa asemele on tekkinud mida-
gi muud. Niisuguseid näiteid pole 
palju, ent vähemalt üks ometigi. 
Nõnda ei ole Rapla servas enam alles 
kunagist pimedat kuusikut, kus me 
lapsepõlves mängimas ja jänesekap-
said 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 tahes-
tahtmata silma torkab, on muidu-
gi paigad, kus tehakse lageraiet. Nii 
on juhtunud ka mitme Rapla ümb-
ruse metsatükiga, kus aastate jook-
sul on küll kõndimas-suusatamas või 
seenel käidud. Satun sinna pärast 
raiet praegugi. Ühest langist sai mit-
meks aastaks saagirohke metsmaasi-
kakoht, nüüd võtab aga loodus-
likult uuenev mets maasikate 
üle uuesti võimust. Lokkavad 
sarapuud, hall lepp ja teised 
lehtpuud, ka mõned üksi-
kud kuused paistavad nende 
seast silma. Sihikindel met-
samajandaja vaataks seda 
tükki ilmselt kahetse-
va pilguga, et istu-
tus ja metsahool-
dus kõik tegema-
ta, loodusliku mit-
mekesisuse poolda-
jad aga rõõmustaks. 
Kuigi võib arvata, 
et nii mõnigi sealse 
kasvukoha liik on 
raie tagajärjel huk-
kunud ega suuda 
uutes oludes enam 
levida. Selliste 

muutuste üle arutleme käesolevas 
Eesti Metsaski. Metsabioloog Vello 
Keppart kõneleb tumedast elurik-
kusest – konkreetses kasvukohas 
puudu olevatest karakteersetest lii-
kidest. Vivika Veski viskab metsama-
jandajatele ja ornitoloogidele õhku 
küsimuse, kuivõrd võiks kevadsuvi-
ne raierahu säästa pesitsevaid linde.  

Ent tulgem nüüd muutustest 
kõneledes metsast hoopis välja, sest 
päris mitmed näited sellest, kui-
das 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 aas-
tat 35 tagasi sai õue pealt mõned 
väiksed kuhjad heinagi naabrime-
hele teha. Kui varem kasvas tallata-
vates kohtades teeleht, linnurohi ja 
lõhnav kummel, siis nüüd on need 
liigid aiast praktiliselt kadunud. 

Aastaid karjatati maakodu ümber 
veiseid, nüüd on neist maadest saa-
nud viljapõllud. Lisaks sellele, et 
poollooduslik rohumaa on asendu-
nud monokultuurse põlluga, on see 
kaasa toonud veelgi ühe muutuse. 
Enam ei elutse meie hoovil siilid, kes 
tõenäoliselt on intensiivse põlluha-

rimise 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 hävita-
nud, kuid me lepime sel-

lega. Nüüd on küsimus, 
kui suurt osa metsast 
me võime kasuta-
da tootmismetsana,” 
aruteleb biotoodete 

ekspert Peter Axegård 
puidurafineerimisest 
kõnelevas artiklis. 

Nii ongi – mida 
iganes me teeme, me 
mõjutame loodust. 

Kristiina Viiron
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