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3  Uudised

10  Debatt
 AIN ALVELA
 Hundid, karud, põdrad ja 

metskitsed – püss palge või 
hoopiski kapinurka seisma? 

  Mitmed jahimehed jagavad sei-
sukohta, et hunte ja karusid on 
metsades liiga palju, aga küttida 
laseb keskkonnaamet neid vähe. 
Metsaomanike meelest on aga 
jällegi põtru ja kitsi üleliia. 

18  Intervjuu
 VIIO AITSAM

Ülo Viilup: iga metsakorraldaja 
puhul on andmed veidi 
erinevad

 Osaühingu Metsabüroo metsakor-
raldaja Ülo Viilup tõdeb, et täna-
päeva metsakorraldajad on met-
sas kui viimsed mohikaanlased.

26  Metsaharidus
 SANDER SILM
 Metsaomanikud tahavad tar-

kust taga nõuda

30  Teadus
 MARTIN TISHLER
 Turberaiel ei pruugi mets uue-

neda piisavalt hästi

34  100 aastat eestikeelset 
metsandusharidust

 TOIVO MEIKAR 
 Vastloodud metsaosakonda 

polnud töötajaid leida sugugi 
lihtne

38  Loodusturism
 VIIO AITSAM
 Preeriakoda avab 

indiaani värava 
Eesti loodusesse

 Raplamaal 
Varbola linnuse 
lähedal tegutsev 
Preeriakoda kannab 
indiaani kultuuri 
märke, aga selle 
ettevõtmise loodus-
tunnetuslik sisu on 
justkui universaalne, 
põlisrahvastele koha-
ne.

44  Käsitöö
 MERLE RIPS
 Puutöömeister seisab hea 

selle eest, et väärt oskused 
unustusse ei kaoks

 Meelis Kihulane on 
võtnud südame-
asjaks õpetada 
puutööd, mida 

vanasti oskas põlvepikku poisike, 
võimalikult hästi teistelegi.

49 Ehituspuit
 AIN ALVELA
 Hea ehituspuit tuleb raiuda 

õigel ajal ja õigest kohast

50  Rahvapärimus
 TIINA VÄHI
 Susi on suur koer ehk metsa-

kutsu ja peni on tema sugu-
lane

56  Loodusvaatlus
 KARL ADAMI
 Meie metsade 

vilkad koputajad – 
rähnid

62  Loodusemees pajatab
 VAHUR SEPP
 Soe talv võib elu heaks teha 

või muuta nuhtluseks

64  Üks küsimus ja üks vastus
 Millest räägib tänavune met-

sanduse visioonikonverents 
„Metsandusharidus 2020”?

 Vastab Eesti metsaseltsi president 
ja Eesti maaülikooli metsakasva-
tuse ja metsaökoloogia professor 
Hardi Tullus.

 Meelis Kihulane on 

vilkad koputajad – 

põlisrahvastele koha-
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Inimene on hunti ajast aega 
kaheti suhtunud. Ühelt poolt 
hinnanud ja tundnud aukar

tust, teisalt peljanud ja põlanud. 
Tean meest, kes pidas oma päeva 

kordaläinuks, kui tal oli õnnestu
nud näha huntide tegutsemisjäl
gi või kuulda nende ulgumist. Nii 
tema kui ka Pimedate Ööde ja hilju
ti Raplas aset leidnud Naiste Ööde 
filmifestivali korraldajad, kes on 
valinud oma sümbolkujuks hundi, 
kuuluvad kahtlemata nende sekka, 
kes hallivatimehest lugu peavad. 

Kui Sindis päästeti pisut enam 
kui aasta tagasi läbi jää vajunud 
hunt, elas rahvas tema käpakäigule 
igati kaasa. Sooviti head toi
bumist ja pikka iga. 

Pärast seda, 
kui loom sai 
G P S s e a d m e 
kaela, kirjutasid 
erinevad väl
jaanded met
sakutsu liiku
mistrajektoorist 
ning jälgiti huviga, 
kuhu loom on välja 
jõudnud. Kuniks sig
naalid lakkasid ja ta 
kadus kui tina 
tuhka. Üsna 

tõenäoliselt lasti Eesti kuulsaim 
hunt lihtsalt maha. 

Aga just sedasama saatust soovi
vad susile need, kes teda kardavad
põlgavad, sest vahel võtab ta varg
si lambakarjast oma osa või viib 
mõnelt koduhoovilt koera metsa. 
Sotsiaalmeedias on levimas isegi 
kahtlusi sellest, et kui pahategi
jaid võimalikult kiiresti ära ei küti
ta, võib mõni võsavillem lapsigi 
õnneks võtma hakata. Ja seda ei 
tohi ju ometi ootama jääda … 

Nii et ühtpidi on hunti justkui 
tarvis ja teistpidi tuleks ta hoopis 
kiiresti looja karja saata. 

Mõneti sarnane vastuolu valitseb 
ju ka praeguses metsasõjas viha

selt kaasalööjate seas. Nii 
mõnigi neist istub ehk 
praegu toas, mis soo
jaks köetud ei muu kui 
puiduga, ja kirjutab 
järjekordset metsa
mehi sarjavat posti
tust sotsiaalmeedias

se. 
Lisab vahepeal kami

nasse mõne halu, et ikka 
oleks hea soe ja mõnus 

olla. Ning saadab seejärel 
teele veel mõne kurja posti

tuse …
Ehk tasuks siiski maha 

rahuneda ning vaadata 
 ümbritsevat keskkonda 
veidi realistlikuma ja 
heatahtlikuma pil

guga. Ei ole hunt siia 
maailma ilmaasjata 

sündinud ega tegutse 
metsamehed metsas 
mõtlematult.

Kristiina Viiron

Vastuolulised 
mõtted ja 
vastuolulised teod

Trükitoode
4041 0820
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