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Sõites tänavu kaasa parima-
te metsamajandajate žüriiga, 
torkas silma, et nii mõnigi 

metsaomanik on asunud või kavat-
seb oma kaasikuid nakatada musta 
pässikuga. Usk selle puuseene kas-
vatamisega tulu teenida on suur, 
nii et ühe metsaomaniku juures 
sai näha niisuguseidki kaski, mis 
esmalt olid laasitud plaaniga kas-
vatada pakupuud, ent nüüd olid 
neisse istutatud juba musta pässi-
ku tüüblid. 

Vineeripakku hiljem niisu-
gusest puust muidugi enam ei 
lõika, ent metsaomanikku see ei 
morjendanud, sest paberipuuks 
ja kütteks sobivad pässikut kas-
vatavad tüved ikka. Kütteks igal 
juhul. 

Ega niisuguseid trende, mida 
paljud hoogsalt järgima hakka-
vad, metsandusest eriti meenu-
gi. Sarnast vaimustust tõi endaga 
kaasa ehk paarikümne aasta tagu-
ne „maarjakasega miljonäriks” saa-
mise õhin, mis lubas tollal noorele 
inimesele kindlustada muretu pen-
sionipõlve. 

Kuidas selle tulupoolega täpselt 
on, pole teada ja ega maarjaka-
se istandikudki ole veel enamjaolt 
raiumisikka jõudnud, nii et maarja-
kase kasvatajad alles näevad, kuidas 
selle pensionipõlvega olema hak-
kab. 

Järgijaid igatahes oli ja Eesti 
maaülikooli andmetel kasvab 
maarjakaski siinmail ligi tuhan-
del hektaril.

Nähes metsaomanike õhinat 
kasvatada musta pässikut, võib 
arvata, et lähimail aastail lisandub 
üha kaasikuid, aga ehk ka lepikuid, 
kus see puuseen arenema hakkab. 

Metsas teadagi käivad asjad 
aeglaselt ja täna tehtu tulemusi 

saab tegelikult hinnata alles pik-
kade aastate pärast. Nii ka seda, 
kuivõrd ulatuslikult pässik puitu 
ikkagi mädandab. Sellele asjaolu-
le viitab ka käesoleva ajakirja tea-
dusartikkel „Majanduslikku tulu 
tõotav must pässik võib kahan-
dada oluliselt puidu väärtust”. 
Kirjutisest selgub muu hulgas, 
et tegelikult on veel päris palju 
pässikut puudutavaid küsimu-
si, mille kohta praegu vastuseid 
polegi. 

Täna tehtud otsuste olulisusest 
kõneleb nüüdses ajakirjanumbris 
teinegi artikkel – „Tormile meel-
divad valede võtetega majandatud 
metsad”. Ehk et kui valgustusraiel 
tulevikumetsa silme ees pole, siis 
võib endale valusalt nii-öelda jalga 
lõigata. 

Ei ole lihtne see õigete otsuste 
tegemine … Ja kas otsus, mis prae-
gu näib õige, ka kolmekümne-nelja-
kümne-viiekümne aasta pärast ikka 
õigeks osutub?

Kristiina Viiron

Trükitoode
4041 0820
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