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Eesti Mets

Ükski teine loom ei muuda 
oma elukeskkonda nii nagu

kobras  
Harvester – kellele looduse hävitaja, kellele arengutee sillutaja

Vääriselupaigad Eesti metsades
Intervjuu Jaak Niguliga
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2  Juhtkiri
 raske valik

3  Uudised

6  Intervjuu
 sANDeR siLm
 metsatööstur jaak nigul: 

peame otsustama, kas 
tahame rikkamaks saada 

 või mitte 
 eesti metsa- ja puidutöös-

tuse liidu juhatuse esimehe 
Jaak Niguli sõnul läheb eesti 
puidutööstussektoril tervikuna 
hästi, kuid ühe ohuna näeb ta 
kõikvõimalikke populistlikke 
piiranguid, mis võivad sektorile 
anda tõsise hoobi.

12  Looduskaitse
 ViViKA VesKi
 Pärast pikka pausi 

on vääriselupaikade 
inventeerimine hoogsalt 

 ette võetud 
 Pärast 15aastast vaikust otsivad 

loodusetundjad eesti metsades jälle 
hoolega vääriselupaiku, täpsemini 
riigimetsas, samal ajal kui eramaa-
del on kaitse vabatahtlik.

18  ViViKA VesKi
 Sulgjas õhik, haava-
 tüügas ja kännukatik ehk 

metsas vääriselupaiku 
otsimas 

22  Debatt
 AiN ALVeLA
 Harvester – kellele looduse 

hävitaja, kellele arengutee 
sillutaja 

 Üha enam on hakanud kõlama 
arvamusi, et harvester tuleks meie 
metsades üldse ära keelata. On 
see masin tõesti siis niisuguse 
kohtlemise ära teeninud?

30  Arvamus
 mARi KARtAU
 uus valitsus lahendab 

vähemalt ühe suure 
metsamure 

 Parlamenti pääsenud parteide 
programme vaadates näib metsan-
dus üsna ebaoluline teema olevat. 
siiski paistab lubadusi arvestades 
kindel päästetee habemega prob-
leemile – piirangute hüvitamine.

34  RAUL ROseNVALD, KAtRiN 
ROseNVALD

 metsa majandamise võtetest 
ja puidukasutusest sõltub 
mõju kliimale ja elurikkusele 

39  Ajalugu
 HeiNRiCH KÜHNeRt
 ainult statistikale ei saa 

raieid planeerides tugineda

42  LemBit mAAmets
 inimene planeerib, jumal 

naerab

44  Liisi seiL
 Hundi jäljed juhatavad 

omapärase saagini 
 Hallivatimehe jäljerida ja selle kõr-

vale poetatud väljaheited valmis-
tavad suurt rõõmu meestele, kes 
hundi arvukuse geneetilise uuringu 
käigus eesti metsi läbi kammivad. 

48  Loodusvaatlus 
 KARL ADAmi
 kevad paneb linnud rändele – 
 talvitajad lahkuvad ja 

suvitajad saabuvad

56  Poster
 LemBe AAsORG

58  Loodusemees pajatab
 VAHUR sePP
 Ükski teine loom ei muuda oma 

elukeskkonda nii nagu kobras 

60  Nõuanne
 AiN ALVeLA
 Ehituspuitu tuleb valida 

niiskuse ja tugevuse järgi

62   In Memoriam
 Valdor-erich Kuiv, Liilia Raid

64  Üks küsimus ja üks vastus
 kuidas saada aru, kas puid 

on kahjustanud põder, 
metskits või hoopiski hirv? 

 Vastab metsatervenduse OÜ metsa-
ülem Anti Rallmann
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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, 610 4105
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TELLIMINE

www.tellimine.ee
617 7717, tellimine@expresspost.ee
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KÜLJENDUS

RAUL KASK
raul@ww.ee

TRÜKK AS Printall
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Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
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Kunagi 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

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

Raske valik

Kaanefoto: 
Remo 
Savisaar
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