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Eesti Mets

Kärp ja nirk  
on kodumajapidamises kassi eest

Eesti puidukoormad on vahel sunnitud Lätti sõitma
Eesti staažikaim metsandusfotograaf Jüri Pere

Metsakasvatus märgalal
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2  Juhtkiri
 Lõppevast aastast laiemas ja isik-

likumas plaanis

3  Uudised

4  ViiO AitsAm 
 Oletatavate vääriselupaikade 

nimekirjad tekitavad kevadest 
saadik puiduturul suurt segadust 

 FsC tarneahela sertifikaadiga pui-
duostjad ei tohi nimekirjadesse 
märgitud metsadest pärit puitu vastu 
võtta. Juba on palgikoormaid siinsete 
sekelduste tõttu ka Lätti müüdud.

8  meRLe RiPs
 Nõmme talu peremees oskab 

noore metsaga ümber käia
 Aivo Voor teeb kõik tööd metsas ise, 

kasvatab ise ka metsataimed. 

12  AiN ALVeLA
 Akso Haus ehitab suurema osa 

majadest valmis tehases
 ettevõte leidis mõned aastad tagasi nii-

öelda nullist uued turud ja piiritaguse 
niši sotsiaalhoonete ehituses, otsides 
nüüd kohta kodumaa elamuehituses.

18  ViViKA VesKi
 Sobivate liikide ja õigete võtete 

puhul kasvab mets ka seal, kus 
vesi liiga teeb

 metsa saab kasvatada samuti märg-
alal, kui valida sobivad puuliigid 
ja kasutada õigeid viljelusvõtteid. 

Kuivendatud metsast kehvema saagi-
kuse korvab kasu keskkonnale.

24  KRistiiNA ViiRON
 Jüri Pere on üles pildistanud suu-

rema osa Eesti metsandusest
 Jürit Peret saab kahtlemata pidada 

eesti staažikaimaks metsandusfoto-
graafiks.

28  tiiA DReNKHAN, ALLAR PADARi, 
mARiLi LAAs, KAtRiN JÜRimAA, 

 ReiN DReNKHAN
 Juuremädanikud levivad männi-

kutes märkimisväärses ulatuses
 Uuritud männi enamusega puistutest 

oli juuremädanikega nakatunud üle 
70%. Valdavalt leidus männi-juure-
pessu, arvukalt külmaseent, vähem 
kuuse-juurepessu.

34  iRJe mÖLDRe
 Bioajastule üleminekuks peame 

puiduvaru kasvatama

40  Liis KUResOO, LiiNA Remm
 Ungarlased rakendavad 

julgelt püsimetsandust

44  meRLe RiPs
 Metsamehed pidid näitama üles 

suurt ettevõtlikkust
 Nõukogude ajal ja enne sedagi oli 

tavapärane, et metsmeestel tuli lisaks 
metsa raiumisele ja istutamisele 
koguda ravimtaimi, teha vihtu või 
kasvatada roosegi.

48  tOiVO meiKAR
 Kuidas Eesti metsa riiklik 
 juhtimine käima lükati

52  PAUL eRiK
 Võitlus intriigidega 
 metskondades
 Audru, Alatskivi, Väätsa ja Kastre met-

saülemana töötanud Paul eriku ligi 
kaheksakümne aasta vanune kirjutis 
tõestab, et ei ole midagi uut siin päi-
kese all.

54  KARL ADAmi
 Talv paneb metsavärvulised 
 proovile

60  Loodusemees pajatab
 VAHUR sePP
 Eestimaa väiksed kiskjad nirk, 

kärp ja tuhkur
 Kärp ja nirk on kodumajapidamises 

kassi eest, murdes hiiri ja rotte, ent 
tuhkur võib õnneks võtta ka kanad ja 
küülikud.

62  Vahva leid
 KRistiiNA ViiRON
 Puidust ehted, lipsud ja käekellad

63  Üks küsimus ja üks vastus
 Kuidas muutuvad uuest aastast 

metsaomaniku jaoks maa 
 piiridega seotud toimingud?  
 Vastab maa-ameti peadirektori ase-

täitja kinnisvara ja katastri valdkonnas 
triinu Rennu.
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Taas on üks aasta lõpukor-
rale jõudmas ja aeg mõel-
da sellele, mis tänavu teh-

tud sai. 
Metsanduses võeti ette nii mõn-

dagi, millest tulevikus hakkab sõl-
tuma valdkonna käekäik. Näiteks 
alustati järgmise kümnendi met-
sanduse arengukava koostamist, 
kuid sellele eelnenud ettevalmis-
tus ei kulgenud paraku õhkkonnas, 
mida sobiks iseloomustada sõnade-
ga „hea koostöö”. 

Kuna arengukava ettevalmistuse 
esimeseks osaks saigi probleemide 
kaardistamine, siis võib-olla oligi 
palju loota, et säärase sisuga töö 
üksmeeles toimuda saaks. Liiatigi ei 
nähta probleeme ju ühe nurga alt. 

Metsatööstuse arengu koha 
pealt tähtsa otsusena tõmbas vaba-
riigi valitsus pidurit puidurafinee-
rimistehase rajamisele. Kas ka lõp-
likult, saame näha pärast valimisi, 
mil poliitikud taas julgemalt otsus-
tada söandavad. 

Samal ajal, kui valitsus oli alus-
tanud tselluloositehase eri-
planeeringu lõpe-
tamise protses-
si, vuras mööda 
Eestimaad ringi 
Eesti metsa-
seltsi rändnäi-
tus „Bioajastu. 
Puidust tule-
vik”, tutvusta-
des muu hul-
gas ka tooteid ja 
materjale, mida 
saab valmistada 
puidust. 

Näitus on nüüd-
seks peatuse teinud 
ja jääb jaanuari lõpuni 
Sagadisse. 

Lõppev aasta jääb 
meelde ka erakordselt 
sooja kevade ja suvega, 
mis võisid küll suvi-

tajale meeltmööda olla, kuid tõid 
kaasa hulgaliselt metsapõlenguid. 
Kõige ulatuslikumaks neist kuju-
nes Aegviidu põleng, mille kustu-
tamiseks kulus 11 päeva ja 260 000 
eurot riigi raha. 

Isiklikumas plaanis on metsan-
duse valdkonnast uude aastasse 
kaasa võtta hulga toredaid kohtu-
misi. 

Nii käisin suvel kaasas parima 
metsamajandaja konkursi žürii-
ga kolme Virumaa metsaomaniku 
tegemisi kaemas ja tulin sealt taga-
si ainult südantsoojendavate mul-
jetega. Kuigi tegemist oli nii suure 
erafirma, keda esindasid palgatöö-
tajad, kui ka väiksemate metsa-
omanikega, ühendas neid kõiki kirg 
tehtava vastu. Samuti suund metsa-
uuendamisele. 

Veel teinegi sarnane pilt on täna-
vusest aastast meelde jäänud ühelt 
metsaühistu õppepäevalt. Eakas 
paar, mees ja naine, kes mõlemad 
olid metsas liikumiseks võtnud 
toeks kepid, kuulasid staažika met-

samehe tõdemust selle kohta, 
et kui kasemetsa alusmet-

sas kasvab kuuske, 
siis ei ole tege-

mist liigniiske 
maaga. 

„Siis me 
tegime ju 
ikka õigesti, 
et sinna kõr-

gemale kohale 
kevadel kuused 

istutasime,” nentis 
naine mehele. See, 

kõrvaltkuuldud vest-
lus kõneleb ise enda 
eest.

 Kristiina Viiron 

Lõppevast aastast 
laiemas ja isiklikumas plaanis
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