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unagi varem ei ole avali
kult nii suures ulatuses dis
kuteeritud Eesti metsade
kasutuse üle. Eks ühelt poolt on
oma mõtete kiireks ja avalikuks väl
jendamiseks ju ka palju võimalusi.
Kasvõi üks lause Facebooki ja juba
jõuab see tuhandete lugejateni.
Kui varem tavatseti öelda, et
paber kannatab kõike, siis sama
kehtib sotsiaalmeedia kohta. Ei ole
märganud seal erilist tsensuuri näi
teks sõimu ja räuskamise ohjamisel.
Oma arvamust võib avaldada
muidugi igaüks. Eks iga arvaja ise
tea, kas ta oma seisukohti ka kui
dagi põhjendab või tulistab emot
siooni pealt.
Järgmise aasta alguseks tuleb
selgeks saada, millist kurssi Eesti
metsandus uuel kümnendil hoid
ma hakkab. Eks siingi ole roh
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keid mõtteavaldusi kuulda olnud.
Küsimusteks peamiselt ikka, kui
palju ja kuidas raiuda, kuidas puitu
kasutada või kas üldse raiuda ning
mil määral metsi kaitsta.
Dilemmasid on palju. Ühelt
poolt peaksime näiteks loobu
ma fossiilsete kütuste kasutami
sest, seega küllalt loogiline oleks,
et Eesti võtab suuna bioenergiale
ehk puidu põletamisele. Kuid klii
mamuutuste kontekstis võib puidu
aktiivne põletamine muutusi lühi
ajaliselt hoopiski kiirendada.
Ja alati jääb kellelgi üles kaht
lus, et ahju aetakse ju lausa palki
ja kas neist ei võiks midagi mõist
likumat teha. Näiteks maja, kuigi
küttepuidust maja ju ei ehita ...
Inimkond vajab ka taastuvaid
materjale ja Eestil on siin taaskord
võimalus vaadata puidu poole. Aga
jällegi – kas see ei kasvata liigselt
raiesurvet ja kannatada saab met
sade elurikkus?
Üks on selge – mõistlike
otsusteni ei jõua teisiti,
kui kõik, kes metsanduse
tulevikustsenaariume kir
jutama hakkavad, lähtu
vad sellest, et arvestada
tuleb erinevaid nüansse.
Majanduslikke, ökoloogilisi,
klimaatilisi ja sotsiaalseid.
Eestit ei saa muuta reser
vaadiks, seega ei ole võimalik,
rusikad püsti, nõuda lageraiete
lausalist keelustamist. Tee või
tina, aga puitu vajab isegi kõige
tulihingelisem looduskaitsja.
Nagu vajavad kasvavat metsa
elupaigaks tuhanded ja tuhanded
liigid. Ka need, keda silmaga ei
näegi.
Leida tasakaalu, nii et päriselt
ükski aspekt riivatud ei saa,
on raske.
kristiina
Viiron

