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Uudne ehitusmaterjal ristkihtliimpuit
Jõulupuule antakse vormi punase kammiga
Mikk Link sai loodustunnetuse mere ja metsa piirilt
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VIIO AITSAM
Mikk Linki jaoks on kõige parem
paik metsa ja mere piiril
Läänemaa metsaühistu juht ja praegu
ka erametsaliidu juhatuse esimees Mikk
Link sai oma loodustunnetuse metsast,
mis jääb nii mere lähedale, et seal on
tuulejakk igapäevane asi ja puude vahel
üleval mere lõhn.

14 MERLE RIPS
Kui tarvis, antakse jõulupuule
soovitud kuju ka punase
plastmasskammiga
Osaühingu Picea Grupp eestvedajad
räägivad, kuidas kasvatakse meie mail
jõulupuid. Et kuusest justnimelt jõulupuu saada, tuleb läbida pikk ja küllaltki
töömahukas protsess.
18 VIVIKA VESKI
Kaitsealuse maa pindala muutub
pidevalt – kuskil kasvab, kuskil ka
kahaneb
Range kaitse alla pakutavate salu-,
laane- ja soovikumetsade nimekiri sai
valmis, muidu on aga riigi praegune
prioriteet uuendada pigem juba olemasolevate kaitsealade kaitsekordi.
20 AIN ALVELA
Ristkihtliimpuit võistleb
majaehituses edukalt betooni ja
terasega
Uued teadmised ja tehnoloogia lubavad

20

48
valmistada järjest tugevamat ja üksjagu
parema tulekindlusega ehituspuitu
– ristkihtliimpuitu (Cross Laminated
Timber; CLT). Järgatud liimpuidu ja ehitusotstarbelise saematerjali kõrval jõuab
see üha enam masskasutusse.
24 AIN ALVELA
Koprakütt Jaan Kraav: vaid raudadega on kopraid püüda eetiline
Novembrikuus kaheksakümneseks saanud koprakütt Jaan Kraav pistab aastas
kotti keskeltläbi 70 meie metsakasvatajatele juba parajaks nuhtluseks muutunud agarat tammiehitajat. See on siiski
umbes üks protsent kõigist Eestis aastas
kütitud kobrastest
30 KALLE KAROLES
Vajadus puidu järele sunnib riike
metsa rohkem raiuma, aga ka
paremini säästma
	Maailma metsatoodete impordis ja
tarbimises on juhtivaks tõusnud Aasia ja
Vaikse ookeani piirkond. Raiesurvet troopilistele metsadele vähendab oluliselt
üha kasvav metsaistandikest varutava
puidu osakaal.
40 EGLE SOE, RAGNE OJA, MARET
KALJULAID, HARRI VALDMANN, URMAS
SAARMA, KARLI LIGI, HARDI TULLUS
Kiskjatel, aga ka metsseal on väga
oluline roll metsise suremuses
Värske teadusuuring tuvastas, et lisaks
tavapärastele kiskjatele ohustab maaspesitsevaid linde ka metssiga.
46 VIVIKA VESKI
Metsameeste koor Forestalia on

koos laulnud 45 aastat
Metsatöötajate meeskoori Forestalia
proovi Tiigi seltsimajas Tartus leiab
kergesti üles – tuleb minna selles suunas, kust voogab vastu võimsat meestelaulu.
48 TOIVO MEIKAR
Rakvere tammikut taheti omal ajal
muuta reservaadiks
54 Loodusemees pajatab
VAHUR SEPP
Hunti toidavad jalad ja vajadusel
teeb ta lihast „konservigi”
	Teatesse – nägin hunti – tuleb suhtuda
mõningase ettevaatusega. Võimalus, et
võsavillem aetakse segamini hundikoeraga, on suur.
56 Poster
ALEKSEI POLOTNJANÕI
58 Metsamõtisklus
Anneliis Kõiv, Lembe Aasorg
60 Arvamus
JAANUS AUN
Lõppenud aasta kui sild tulevikku
62 In memoriam
Priit Kohava
9. 04. 1938 – 22. 10. 2017
64 Üks küsimus ja üks vastus
Mida olulist toimus teie hinnangul
tänavu looduskaitses ja millised on
uue aasta suunad?
Vastab Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür
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Aasta
metsas

A

asta lõpp on ikka aeg, mil
vaadatakse möödunule
tagasi. Mis siis tänavu metsanduses tooni andma jäi? Seda, et
midagi poleks juhtunud, kindlasti
väita ei saa, erinevaid teemasid kerkis üles nii- ja naapidi.
Mõni neist sai alguse juba 2016.
aasta lõpus. Nii tutvustas keskkonnaagentuur detsembris metsa uut
juurdekasvu arvutamise mudelit, mis põhineb Eestis puude kordusmõõtmisel saadud andmetel. Samaks ajaks oli läinud väga
teravaks ka poleemika raiete üle.
Õhku visati – ja see püsib seal tänaseni – küsimus: kas Eestis metsa
liiga palju ei raiuta?
Uudiseid, mis käsitlesid metsa
ja looduse seisukorda või korratust
avaldati erinevates meediaväljaannetes vaat et iga päev. Näiteks tuli
ilmsiks, et aastatel 1984–2016 on
Eesti metsadest kadunud 60 000
linnupaari aastas.
Pärnumaal alustas
maa-amet läbirääkimisi kinnistuomanikega,
kelle valdustest raudtee
läbi kulgema
hakkab.
Selgeks oli
saanud,
et
suuremalt jaolt
hakkab see läbima metsi. Kõige
metsasem ongi
trassialune
maa
Pärnumaal.
Kohe aasta alguses
tuli Eesti investorite grupp välja
uudisega, et

plaanivad siia rajada miljard eurot
maksma minevat puidurafineerimistehast. Ilmnes ka, et Metsä
Wood ehitab Pärnusse vineeritehase.
Veebruaris said soovijad võimaluse astuda kodanikuliikumise
Eesti Metsa Abiks liikmeks, mittetulundusühingu loomiseni jõudsid
selle eestvedajad juunikuus.
Suve alguses võttis riigikogu
vastu metsaseaduse muudatused.
Kuuskede raievanust viljakates kasvukohtades alandati, vastukaaluks
võtab riik täiendavalt range kaitse
alla laane- ja salumetsi.
Oktoobris valmistasid paljudele pahameelt raadamistööd
Nursipalus, mis algasid enne, kui
olid olemas keskkonnamõju hindamise tulemused. 2. novembriks oli
ligi saja hektari suurune ala lagedaks raiutud.
Nende jaoks, kes igapäevaselt
metsas tööd teevad, on sügis
olnud erakordselt keeruline. Mets on märg ja
paljudesse paikadesse ligi ei pääse.
Puiduvarumine
on takistatud, aga
puiduhinnad seevastu laes.
Igaüks
võtab
möödunud aastast
kaasa oma tähenduslikud hetked. Mis
kellegi jaoks on töövõit,
võib teisele olla kaotus.
Igaühe jaoks meist
on metsal oma tähendus.
Kristiina
Viiron
Foto: sven Arbet
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