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Metsakahjude
eriväljaanne
Torm murrab ja heidab
Ühest bensiiniga kustutatud tulekahjust
Uus elupaik pärast tuld, tormi või üleujutust
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2 Juhtkiri
3 Uudised
4 ViViKA VesKi
Kas suurenev niiskus kahjustab
metsa?
Kas ja mil moel võib liigmärgus metsa
kahjustada?
10 mARi KARtAU
Salapärane juurepess
on väljakutse nii
metsamajandajatele,
teadlastele kui ka poliitikutele
Ühtpidi on juurepess tegelane, kes
metsarahvale tutvustamist ei vaja.
teisalt on tema tegevuses ka nii mõndagi selgusetut – see seen ei anna
end kergelt kätte statistikutele ega
teadlastele.
14 meRLe RiPs
Tuli – metsa suur ohustaja
Ligi saja aasta jooksul on punane kukk
eesti metsades möllanud sagedasti.
16 mARt eRiK
Kuidas ma bensiiniga
tulekahju kustutasin ja
peaaegu kohtu alla sattusin
Kunagine Vihterpalu metsaülem
meenutab 1982. aasta põlengut
Vihterpalus, millele pani piiri vastutule
süütamine.
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22 VeLJO KÜtt
Vihterpalu metsatulekahju
kustutamiseks kulus kaks
nädalat
1992. aastal puhkes Vihterpalus tulekahju, mille kustutamine osutus reorganiseerimiste tõttu tõeliseks proovikiviks.
26 tOiVO meiKAR
Tormituuled on aja edenedes
üha rohkem Eesti metsi
murdnud
30 ViiO AitsAm
Torm murrab ja heidab
Aina rohkem on päevakorral metsamajanduslikud võtted, mis muudaks
metsa tormikindlamaks.
34 AiN ALVeLA
Mida rohkem metsa raiuda,
seda rikkalikumaks
saab põdra toidulaud
erinevalt metsapatoloogide tehtavast põhjalikust ja
suuri eelteadmisi
nõudvast ekspertiisist keskenduvad ulukiseirajad
kevadel tehtavatel
välitöödel eeskätt
ühele liigile – värskele põdrakahjustusele.

38 KADRi RUNNeL, LiiNA Remm, PiRet
LÕHmUs, ANN KRAUt, AsKO LÕHmUs
Häiring võib tõsta metsa
loodusväärtust
Paljude liikide jaoks sünnib just pärast
tormi, põlengut või muud looduslikku häiringut uus elupaik.
46 KARL ADAmi
Surnud puult leiab linnu kodu
50 KALLe KAROLes
Vajadus puidu järele sunnib ka
Euroopa riike metsa rohkem
raiuma, aga samuti paremini
säästma
euroopa riikide vajadus puidu ja teiste metsasaaduste järele on lähimatel aastakümnetel kasvamas eeskätt
taastuvenergia tõttu.
62 Loodusemees pajatab
VAHUR sePP
Ilves katab toidulaua teistelegi
kiskjatele
ilves katab laua nendele, kes paksu ja
sageli koorikus lume alt hiiri kätte ei
saa, aga kitse ise murda ei suuda.
64 Üks küsimus ja üks vastus
Millest räägitakse tänavusel,
19. aprillil, toimuval metsanduse visioonikonverentsil?
Vastab eesti metsaseltsi tegevjuht
Liina Gross.
eesti mets 1/2018

1

Metsakahjudest nii ja naapidi
Toimetus:
PEATOIMETAJA

KRISTIINA VIIRON
tel 5199 1549
faks 610 4109
kristiina@loodusajakiri.ee
VASTUTAV VÄLJAANDJA
RIHO KINKS
riho.kinks@loodusajakiri.ee
KEELETOIMETAJA
MERLE RIPS
merlerips@hot.ee
VÄLJAANDJA:
MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn
www.loodusajakiri.ee

TELLIMINE
610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
www.loodusajakiri.ee
REKLAAMIJUHT
HELEN LEHISMETS
tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee
KÜLJENDUS
RAUL KASK
raul@ww.ee
TRÜKK AS Printall

Ajakiri ilmub
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel

Kaanefoto:
Tarmo
Mikussaar

eelmise aasta
tormimurd
tallinna-tartu
maantee
ääres.
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H

ea Eesti Metsa lugeja!
Ajakiri, mida sa seekord
käes hoiad, on tavapärasest mõnevõrra erineva sisuga, keskendudes metsakahjustustele. Tõsi,
väljend „metsakahju” on mõnevõrra meelevaldne, sõnastatuna ikka
inimese seisukohast. Kahju inimese vaatevinklist tekib ju ikka siis,
kui mingil põhjusel on tema metsaomandi väärtus kahanenud, kui
mitte lausa olematuks muutunud. Või kui kahjude kõrvaldamiseks on vaja teha
kulutusi.
Neid tegureid, mis metsas majanduslikku kahju
põhjustada võivad, on omajagu: tuli, torm, juurepess,
ulukid, liigniiskus. Ühest, teisest ega kolmandast meie metsades puudust ei ole ning nende
tagajärgedest ja nendest hoidumisest ajakirja lood ka pajatavad.
Aga nagu alati, tuleb asju
kaaluda mitmest küljest ja
nii ka metsakahjudest rääki-

CUT CUP

des, ehkki sellisel puhul on asjakohane kasutada sõna häiring.
Inimese meel võib ju mõru olla,
kui torm või tuli tema metsast on
üle käinud, ent paljude liikide jaoks
sünnivad niimoodi hoopis uued elupaigad. Mis tähendab ühtlasi seda,
et näiteks pärast põlengut või tormi
ei peakski kiiresti nii-öelda kahju
tagajärgi likvideerima tõttama. See
arusaam on aga veel visa juurduma. Põhjalikult kirjutavad
sel teemal meie ajakirjas Tartu ülikooli looduskaitsebioloogid.
Kui asja sellisest
küljest vaagida, siis
ehk ei tundugi tuli
metsas, vesi metsa all
või tormi murtud puud
enam ainuüksi majanduslikku kahju põhjustavate nähtustena.
Foto: sven Arbet
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