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Ah et siis hunt. Vabandust, 
susi! Metsa kuldne kunin-
gas. Loom, kes vaatab vastu 

ajakirja kaanelt ja üha enam ka met-
saservalt, põllult või hoopis aiast. 
Vastuoluline, karismaatiline, ohtlik, 
salapärane, tark, ettevaatlik, sotsiaal-
ne, kiire, tugev, julge – need on oma-
dused, millega meie metsade suuri-
mat kiskjat kõige enam iseloomus-
tatakse. Kõlab nagu eduka ärime-
he iseloomustus! Võsavillem tundub-
ki oma olemuselt üdini maskuliin-
ne. Kas olete kunagi muinasjuttudes 
kohanud mõnd emahunti? Ei, met-
sakutsu on ikka mehine, meessoost. 
Villem võsast. 

Mina pole hallivatimeest metsas 
näinud, aga tean, et mu maakodu 
ümber liigub neid ohtralt. Pole ka 
ime, sest mu naaber on lambakas-
vataja, kel on üle 300 lamba. Ja teine 
naaber on mets oma elanikega. Nii 
on täiesti tavaline, et minu magamis-
toa akna taga peetakse mõnel suveööl 
maha ette teada võitjaga võitlus elu 
eest. Meie saame hommikul (või kui 
võitlus on peetud veidi kaugemal, siis 
lõhna järgi alles mõne päeva pärast) 
näha vaid võitluse jälgi:  karvatuuste 
või vahel ka korjust. 

Ega see eluslooduse võit-
lus mind väga lähedalt ei 
puuduta, küll aga paneb 
siiski mõtlema asjaolu, et 
sellesama metsa kaudu 
käivad mu lapsed sõprade 
juurde. Ja me kõik käime 
seenel, marjul ja jooks-
mas. Natuke ebamugav 
on. Siiani olen selle 
ebamugavuse alla 
surunud ja ka 
lapsed pole osa-
nud karta. Tõsi, 
ega siin vist pole-
gi midagi karta, kui 
soel on valida üle 

300 lamba seast. Aga mingi väike 
ürgne osa minust, mingi esivanemate 
hirm ja kollektiivne mälu ütleb, et 
sutt tuleb karta. 

Tänapäeva hundiuurijad lükkaksid 
sellise hirmu muidugi kohe ümber. 
Ehkki eespool iseloomustasin võsa-
villemit sõnaga „julge“, ei kehti see 
soe ja inimese suhete kohta: ini mest 
kardab kriimsilm hirmsal kombel. 
Võimalus jääda langeva puu alla või 
kohtuda metsas karuga on ilmselt 
sadu kordi suurem kui võimalus näha 
püha Jüri kutsikat.

Igatahes on kriimsilm meie naa-
ber ja naabriga on mõistlikum hästi 
läbi saada. Kellele neid sante suh-
teid vaja on! Pealegi, soel on hulk 
häid oma dusi: ta on metsa sanitar, 
sest tavaliselt valib ta saakloomaks 
kõige lihtsamini kättesaadava, seega 
ka kõige nõrgema tervisega looma ja 
aitab nõnda vältida haiguste levikut. 

Eesti ajakirjanduses on metsakut-
sude rünnakute teema praegu met-
sadebati kõrval tähelepanu keskmes. 
Soe jaoks on see kindlasti posi tiivne, 
sest hundiuurijad saavad selle väit-
luse taustal oma sõnumit selgemalt 
edastada. Ühiskonna mõtteviisi muu-
tumise valguses on võsavillem taas-
tamas oma populatsioone Euroopas, 

ka neis piirkondades, kus ta vahe-
peal sootuks hävinud oli. Sellest 
räägibki meie seekordne kaane-
lugu.

Põnevat lugemist! Ja pida-
gem ikka meeles, et rahvausku-

muste järgi ei tohiks meie 
metsakuningat õige 

nimega mai nida, 
sest looma nime-
tamine õige nime-
ga kutsub ta koha-
le.
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