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Seekordses ajakirjanumbris on 
kokku saanud kaks vastand-
likku teemat. Ühelt poolt 

looduskaitse edulugu, tähistame ju 
tänavu Eesti looduskaitse 110. aas-
tapäeva, ja teiselt poolt metsaoma-
nike mured seoses looduskaitse-
aluste maade riigile ostmisega. 

Et eestlased on oma looduse 
suhtes vägagi hoolivad ja kaitsvad 
olnud, saab veenduda igaüks, kes 
võtab ette ajakirjas oleva neljalehe-
küljelise graafiku. 

Kui aastal 1991. kuulus loodus-
kaitse alla 7,3 protsenti maismaast, 
siis mullu oli sama näitaja 19,4 – 
vähem kui kolmekümne aastaga 
peaaegu kolm korda rohkem. 

Kuna looduskaitse tähendab 
üldjuhul erinevaid majandamispii-
ranguid, sealhulgas selliseid, mille 
puhul ei tohi metsast võtta mitte 
üks pirrutikk, kerkib üles ka mit-
mesuguseid probleeme. 

Ühed neist, kel kaitsealune mets 
justkui veskikivi kaelas, on Virumaa 
mees Marko Tumanov ja tema ema. 

Mehe arvutuste kohaselt on mets 
väärt ligi kaks miljonit eurot, kuid 
majandada seda ei tohi. Veelgi 
enam, seda maad ei saa nad isegi 
riigile müüa. Ema ja poeg peavad 
sellist olukorda äärmiselt ebaõigla-
seks, nad on kulutanud kohtuuksi, 
paraku asjata. 

Ent ka nende seas, kellelt riik 
on valmis looduskaitsealust maad 
ära ostma, on rahulolematuid. 
Põhjuseks eelkõige hind, mida 
riik on valmis maa eest maksma. 
Metsatervenduse osaühingu juha-
tuse liige Ants Erik toob välja mitu 
kitsaskohta metoodikates, kuidas 
looduskaitsealusele maale hind 
leitakse. Mõtlemiskohti siinkohal 
jagub. 

Samuti jagub lugemist erineva-
tel teemadel. Kirjutame multšist, 
Viikide metsandusperest, noo-
rendikulindudest, metsahariduse 
algusaastaist, üraskitest ning usut-
leme Hardi Tullust ja Jaanus Auna. 

Head lugemist!
Kristiina Viiron

Nii edulugu 
kui ka probleemid
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