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Juhtkiri

Paradiisimets
See, et ilm ja turg meie tööd
mõjutavad ning seda igal aastal
isemoodi teevad, on selge igaühele. Et tänavu asi nii kaugele
läks, et – nagu metsateadlane
Heino Õunap ajakirjas ütleb –
see ka üraskite suhtes teistmoodi
on, oli küll veidi üllatav, aga
tegelikult oodatav. Meeldib see
meile või mitte, Eesti ei ole maailma naba ega muust maailmast
ära lõigatud saareriik, kus kehtiksid oma loodus- ja muud seadused. Meie eelis on väiksus ja
kaugus, mis andis meile võimaluse end paremini üraskikriisiks
ette valmistada ja selle saabudes
kohe ka tegutsema hakata. Ehkki
oli (ja on) muidugi neidki, kes
arvasid, et parim on siiski ootame-vaatame-strateegia. Sõitsin
märtsi alul Praha–Brno kiirteel
ega näinud selle ääres ühtegi
tervet kuusemetsa. Kolleegide
kogemusele tuginedes võin
väita – ei ole parim!
Kui üraskirüüste algust suutsime ette näha ja end aegsasti
valmis panna, siis koroonakevadet ei osanud uneski näha ka
maailma tunnustatuimad epidemioloogid. Prognoosida ei osanud me ka ühiskonna käitumismustreid, mis kehtestatud
piirangutest tulenevalt omaks
võeti. Tagasi vaadates tundub
naljakaski eriolukorra kehtestamise päeval saadetud pressiteade, millega inimesi koroonakolletest välja metsaradadele
kutsusime. Võib vist väita, et see
oli läbi aegade kõige edukam
RMK üleskutse! Aga tähtis on
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Aigar Kallas,
RMK juhatuse esimees

Kuulame ka edaspidi
ikkagi teadlasi ja päriselt
asja tundvaid inimesi.

see, et mets ja metsa majandav
organisatsioon suutis „kõiki
reegleid rikkudes“ välja kannatada ka selle erakorralise surve.
Siinkohal veelkordne siiras tunnustus kõigile RMK töötajatele,
kes kellaajast ja nädalapäevast
hoolimata kümnete tuhandete
metsas käijate heaolu ning tervise enda vastutada võtsid!
Ühiskonna maitse- ja usu
põhine polariseerumine käib
täie hooga ja viib teadagi milleni, aga fakt on see, et metsa
kasvamine ja kasvatamine käivad täie hooga edasi ka inimeste

arvamistest sõltumatult. Metsaandmete olemasolu on juba
väga pikka aega (tänavu on ju
Eesti metsakorralduse 100. aastapäev!) võimaldanud metsas
toimuvale tagasi vaadata ja edasisi prognoose teha. Kevaditi
istutustoru või labida, aga enamasti siiski saega metsa tulevikku kujundavad metsakasvatajad on oma oskusi aastakümneid
lihvinud. Vähetähtsad pole selle
ameti juures ka kõrged kutsetunnistuse nõuded. Viimaste aastate
(ja viimatise RMK struktuurimuudatuse) suurimaks kordaminekuks võib aga lugeda metsakasvatajate töö tulemuste
analüüsivõimekuse tekitamist.
Nii palju kui metsamehi, nii
palju on alati olnud ka metsa
kohta arvamusi, mis on küll enamasti konkreetse piirkonna ja
metsa tüübi põhjal kokku kogutud. Tänane tervikpildi hindamine ja sellest ühtsete järelduste
tegemise võimekus on väga pikk
samm edasi, et tulevikus iga puu
talle kõige paremini sobivasse
kohta kasvama pannakse. Eraldi
teema on puude kasvukiiruse
mõõtmine, aga ka selles on Eesti
Maaülikooli teadlastega juba
kokkulepped sõlmitud ja loodetavasti saab neil teemadel õige
pea ka Metsamehest lugeda.
Head kaasteelised, kuulame ka
edaspidi ikkagi teadlasi ja päriselt asja tundvaid inimesi. Kui ei
tea, küsime järele! Ja hooldame
riigimetsa nii, et see ka tulevikus
paradiisimetsa mõõdu välja
annab!
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levinud müüti metsamajandamisest on RMK kogunud kokku
oma kodulehele, et neile seal samas ka
faktipõhised vastused anda.

Uudised

Sagadi
metsamuuseum
kutsub appi
RMK Sagadi metsamuuseumi fotokogus on ligi 10 000 metsanduse
ajalooga seotud fotot. Paraku napib
nende seas jäädvustusi aastatest
1992–1999 ehk siis metsamajandite
lõpuajast kuni RMK loomiseni.
Sagadi metsamuuseum kutsub üles
kõiki, kel sellest ajast olemas ülesvõtteid metsandusega seotud tegevustest ja isikutest, jagama neid
muuseumiga. Kogusse sobivad
fotod digitaliseeritakse ja
originaalpilt jääb soovi korral
omaniku valdusesse. Täpsem info
sagadi.muuseum@rmk.ee või
telefonil 5334 5849 (Ain Kütt,
RMK Sagadi muuseumi juht).
Aitame koos säilitada meie lähiajaloolist metsanduslikku pärandit!

RMK teadusnõukogu toetab
püsimetsanduse ja kuusepuistute
uurimise teadusprojekte
RMK teadusnõukogu rahastab kahte
väljavalitud teadusprojekti kokku enam
kui 400 000 euroga.

Eesti Maaülikooli professori Veiko Uri juhitavas
teadusprojektis asuvad teadlased uurima valikraiete mõju metsa süsinikubilansile võrreldes
lageraiega ja valikraiete majandustasuvust. Teises
toetust saanud projektis hinnatakse kuuse kaitsevõimet ja kasvu määravaid tegureid puht- ja segapuistutes, arvestades seejuures kliimamuutuse ja
kasvukoha mõjuga. Rakendusuuringut juhib Tartu
Ülikooli ökofüsioloogia vanemteadur Priit Kupper.
„Rahastamise pälvinud teadusprojektid on väga
aktuaalsetel teemadel,“ kommenteeris teadusnõukokku kuuluv RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.
„Püsimetsanduse kohta ei ole Eestis tehtud kuigi
palju teadustöid, mistõttu on püsimetsanduse laiemaks kasutuselevõtuks vaja omandada uusi teadmisi. Kuusega on seotud oluline osa Eesti metsade
elurikkusest, aga kahjuks on kuusk kliimamuutuste
kontekstis üks meie kõige haavatavam puuliik.
Seetõttu otsustasimegi toetada kuusepuistute
teadusuuringut, et teaksime, kuidas ka tulevikus
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tagada tervete ja elurikaste kuusikute olemasolu
Eestis.“
RMK teadusnõukogu andis taotlejatele ette
kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks
ideid oodati. Iga teema kohta taotlust ei esitatud,
kuid lisaks väljavalituile olid arutluse all projektid
säästliku metsanduse, mullahäiringute, süsinikuvarude ja kliima muutumisest tingitud ekstreemsete ilmaolude uurimiseks. „Suur varieeruvus esitatud taotluste teemade seas kinnitab, et teadlased
oskavad ja tahavad kaasa aidata Eesti metsanduse
arengule ning pakkuda teaduspõhist tuge praktikute igapäevatööle,“ ütles Tõnisson. Kokku esitati
RMK teadusnõukogule 11 rakendusuuringu
rahastamistaotlust.
Väljavalitud teadusprojektid kestavad kolm aastat ning RMK rahastab kumbagi projekti selle aja
jooksul ligi 200 000 euroga.
RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Praeguseks on rahastatud
17 rakendusuuringut kogusummas 2,4 miljonit
eurot. Juba lõppenud teadusuuringute tulemustega
arvestab RMK oma igapäevatöös.
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Uudised

Uusi lendorava tegevusjälgi
leiti üheksal metsaeraldisel
RMK looduskaitseosakonna töötajad leidsid igakevadise
seire käigus üheksal metsaeraldisel uusi lendorava
tegevusjälgi. Kuniks Keskkonnaamet otsustab, kas alad
võetakse kaitse alla, rakendab RMK neile ajutist kaitset.
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harivat
animatsiooni valmis
RMK-l sel kevadel.
Klipid tutvustavad
puude tähtsust
kliimamuutuste
vastu võitlemisel,
puidu laialdasi
kasutusvõimalusi
ning meie metsade
elurikkust. Videod on
leitavad lehel rmk.ee/
kliimakangelane ja
Riigimetsa YouTube’i
kanalil.

Uudised

Kuusekäbiaasta kujunes rikkalikuks

Tänu heale kuusekäbiaastale täiendas
RMK sel aastal Eestimaa kuuseseemnete
varu 2300 kilogrammiga. Saabuv sügistalv
tõotab tulla külluslik käbiaasta ka männil.
Kuuskedel esineb rohke käbiaasta keskmiselt 5–8
aasta järel, viimati oli nii palju käbisid 7 aastat
tagasi. „Kuna mullu ei kogutud kuusekäbide vähesuse tõttu käbisid ja eelmisest, veelgi rikkalikumast
käbiaastast on möödunud juba seitse aastat, siis seda
suurem on heameel, et nüüd õnnestus taas Eesti

kuuseseemnevaru üle pika aja kvaliteetse värske
seemnega nõnda suures mahus täiendada,“ kommenteeris RMK taimekasvatusjuht Anneli Laigu.
Sel hooajal koguti RMK eestvedamisel riigimetsast ja seemlatest ehk spetsiaalselt käbide
tootmiseks rajatud istandikest üle 256 000 liitri
kuusekäbisid, millest saadi üle 2300 kilogrammi
seemet. Männikäbide 70 000 liitrist saadi värsket
seemet üle 400 kilogrammi.
Et käbidest seemned kätte saada, tuleb need
kuivatada. Eesti ainus käbikuivati Lääne-Virumaal Kullengal võttis käbikotte vastu mullu
oktoobrist kuni tänavu märtsini. Kuna käbikotte
tuli üle Eesti tuhandeid, siis käbikuivatitöö oli
korraldatud kolmes vahetuses. Et kõik kogutud
käbid õigel ajal kuivatatud saaks, pandi lisaks
nüüdisaegsetele seadmetele tänavu taas tööle ka
vanad nõukogudeaegsed seadmed. Puhastatud ja
sorteeritud seemned säilitatakse seemnepartiide
kaupa Kullenga külmalaos.
Tihe tööaeg jätkub, sest suvel ootab ees veel
kase- ja sügisel sanglepaseemnete varumine ning
juba praegu on näha, et sel sügistalvel on tulemas
arvestatav käbiaasta männil. Männikäbiaastad esinevad keskmiselt 3–4 aasta järel.

Foto: Shutterstock

RMK töötajad käisid Keskkonnaagentuuri koostatud valimi alusel
läbi metsaeraldisi, kus arvatakse, et võib esineda lendoravat ja metsise uusi, seni veel avastamata mängupaiku. „Seire eesmärk on tuvastada uued elupaigad võimalikult vara, et teaksime seal metsa majandamisel rakendada piiranguid,“ ütles RMK looduskaitseosakonna
elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa.
Seire käigus vaadati üle ligikaudu 750 ha lendoravale potentsiaalselt sobivaid elupaiku. Seire tulemused näitavad, et loomake on asustanud uusi alasid – lendorava uusi tegevusjälgi leiti üheksal eraldisel
Lääne- ja Ida-Virumaal. „Lendorava seire tulemused on kahtlemata
rõõmustavad. Lõplikeks järeldusteks tuleb aga ära oodata Keskkonnaagentuuri terviklik analüüs, kuna RMK lendoravaseire on vaid üks
osa riiklikust seirest,“ lausus Pensa.
Selle aasta alguse seisuga olid keskkonnaregistris lendorava elupaigad registreeritud 2438 hektaril. 75 protsenti sellest alast asub RMK
maal. Lendorava elupaikade ala jagunes 137 elupaiga vahel, millest
2017. aastal oli asustatud vaid 40. 2019. aastal täitus aga üle kümne
aasta lendorava kaitse tegevuskava lähieesmärk – fikseerida vähemalt
60 asustatud elupaika aasta kohta. Tegelik arv kujunes mullu isegi
suuremaks – 73 asustatud elupaika.
Lisaks seirati metsist, keda tuvastati 35 alal, millest 29-l nähti ka
metsisekukkesid. Kokku loendati 34–54 kukke, kusjuures kõige suuremas mängus hindas seiraja olevat 7–9 metsisekukke. Metsise seiret
tehti tänavu 80 alal, millest 17 on keskkonnaregistris juba arvel olevad mängupaigad ning ülejäänud Keskkonnaagentuuri metsise elupaigamudeli valitud potentsiaalsed alad, mis võiks metsisele elupaigaks sobida.
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107 000

lõhe noorkala asustas
RMK sel kevadel
Eesti jõgedesse. Osa
kaladest said külge
individuaalmärgised.
Märgisega kala püüdjail palutakse sellest
RMK-le teada anda,
nii saab kasulikku
infot asustatud
lõhede kasvukiirusest, suguküpsusest
ja nende rände
pikkusest.

In memoriam
LEHO JÕGI

18.09.1975–06.07.2020

Meie seast on lahkunud RMK IT-osakonna kindel
alustala, kolleegide jaoks alati olemas olnud Leho
Jõgi. Leho töötas RMK-s selle asutamisest saati
aastast 1999. Võiks öelda, et Leho oli RMK IT-s
olemas juba enne osakonna tekkimist. Tema osalusel, IT-osakonna süsteemiadministraatori ametis, on
üles ehitatud RMK praegune infotehnoloogiline
taristu ehk kogu serveripark ja lahendused. SüsteemiMetsamees nr 2 (139) / 2020
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administraatorina tagas ta, et kõik RMK rakendused
oleksid alati kõigile kättesaadavad.
Kui ikka kuidagi IT-asjadega hakkama ei saanud,
siis Leho aitas alati. Ta oli oma ala tõeline professionaal, positiivne ja toetav, viisakas ja korrektne.
Kui ta ka kohe lahendust ei leidnud, siis mõne aja
pärast ütles ikka: „Kuule, ma tegin selle ära.“ Näiteks meenutab kolleeg: „MIS-i esimese versiooni
käivitudes kujunes Lehost päästja, kelle telefoninumber oli ilmselt olemas igal RMK töötajal. Hiljem
võttis tükk aega, et abi saamiseks ikka abisse pöörduda, mitte otse Leho poole.“ Teine kolleeg lisab:
„Leho oli alati valmis aitama ja ära kuulama. Kui oli
vaja probleemid selgeks rääkida, tegi ta seda väga
põhjalikult ja otsekoheselt, samas kedagi riivamata.
Leho oli väga aus inimene, kes jääb meelde rõõmsa
ja muheda olemisega.“
Sporti suhtus Leho kirglikult. Kui vähegi võimalik,
osales ta kõigil spordi- ja ühisüritustel. Tema hasart
oli nakkav.
Kurva surmateate peale kirjutas üks RMK koostööpartner: „Minu sügav kaastunne Leho lähedastele ja tuttavatele. Kuigi puutusin Lehoga vähe
kokku, oli tegu äärmiselt sümpaatse ja viisaka inimesega, kellega suhtlemine oli esimesest hetkest
erakordselt meeldiv ja vahetu…“ Just nii käitus
Leho ka kõigi meiega. Sügav kaastunne lähedastele.
7
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Peateema

1 küsimus

Võitlus putukaga,
kes ei tunne omandit
ega riigipiire
Selle aasta kevad on RMK metsamajandajail kulgenud suuresti
üraskikahjude likvideerimise tähe all. Osalt linnurahuga kokku
langenud raietööd on avalikkuses palju poleemikat tekitanud, ent ajal,
mil ürask esimest hauet rajab, on tõrjetööd kõige tulemuslikumad.
Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Arno Mikkor
Olavi Andres
Rapla ligidal langil,
mida raiuti üraskikahjustuste likvideerimiseks. Kuuski oli
kahjustanud ka
juurepess.
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RMK metsamajanduse peaspetsialist
Olavi Andres märgib, et tegelikult ei
alustatud üraskiraietega tänavu, vaid
neid on vastavalt vajadusele tehtud
varemgi. Praegune raie on aga kõige
mahukam. „Eeldatavasti 2018. aasta
kuuma suve tulemusena hakkas üraski
populatsioon suurenema ning eelmisel
aastal tegime sanitaarraiet üraskikahjude tõttu ja üraskikahjustusi soodustavate kahjustuste likvideerimiseks 50
protsenti rohkem kui aasta varem,“
märgib Andres. Sel aastal on RMK tei-

nud üraskiraiet esimese viie kuuga juba
peaaegu sama palju kui eelmisel aastal,
nii et aasta lõpuks on tänavune üraskiraiete maht eelmise aasta omast tõenäoliselt poole võrra suurem. „Sanitaarraiete maht on järjest tõusnud,“ tõdeb
Andres. RMK on alates 20. märtsist
sanitaarraiete käigus likvideerinud nii
väiksemaid üraski kahjustuskoldeid kui
ka üraski levikut soodustavaid tormikahjustusi kokku 1300 hektaril.
Lageraiet on üraskitõrje eesmärgil tehtud 450 hektaril.
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Miks langetati üraskikahjusid likvideerides ka mände,
neid kuuse-kooreürask ju ei ohusta?
Kui tervete puude täius oli alla 40, on puistu ju metsaseadusest tulenevalt hukkunud, ja sel juhul me tegime
lageraie. Enamik metsa on meil ju segamets ja kui
oleksime vaid kuused välja raiunud, oleks mets jäänud
liiga hõredaks ja muutunuks tormihellaks. Ka ei oleks
tal pärast kuuskede väljaraiet tegu ega nägu ning
sellist metsa oleks raske uuendada. Siiski moodustas
81 protsenti raiutud sortimendist kuuse metsamaterjal.

„Tõrjetöid tehti kõige suuremate kahjustustega puistutes, kus langetasime
juba kahjustatud kuuski ja üraskite
lõksu meelitamiseks ka püünispuid,“
selgitab Andres. Suuremale osale sanitaarlageraietele lasi RMK teha ka
Keskkonnaameti ekspertiisid. Nende
põhjal tuvastati esimesel poolaastal kuusekooreüraskikahju 395 hektaril riigimetsamaal.

Väikest kollet ei raiuta

RMK on üraskikahjustuste suhtes saanud tunda kahtepidist suhtumist. „Inimesed on öelnud, et miks te midagi ei
tee, ja teise etteheitena, et miks teete,“
vahendab Andres. Väide, et RMK
midagi ei tee, ei pea sugugi paika –
nagu Olavi Andres märgib, likvideeriti
juba mullu agaralt tormikahjustusi, et
ürask ei saaks tormi rüüstatud metsa
Metsamees nr 2 (139) / 2020

tulla, samuti raiuti seal, kus ürask oli
jõudnud kahju teha. Ent Andrese sõnul
oli juba eelmise aasta sügisel näha, et
kahjustuste hulk järjest suureneb, ja kui
teha sanitaarraieid igapäevase metsamajandamise kõrvalt, ei õnnestu üraski
levikule piiri seada. Seetõttu otsustati
üraskikahjustusega kohad spetsiaalselt
välja otsida, kahjustuste ulatus kindlaks
teha ning kahjustuskolded kõrvaldada.
Kirjeldati ja fikseeriti nii mulluseid kui
ka värskeid kahjustusi, nii suuri kui ka
väikeseid kahjustuskoldeid. „Kui kuivanud on mõni üksik puu, siis hoiame paigal lihtsalt silma peal – ehk vaibub
kolle iseenesest,“ märgib Andres.
RMK andis avalikkusele teada, et
alustab üraskimetsades raiet, selgitades,
miks ja millises mahus seda tehakse.
„Tahtsime avalikkust informeerida, et
selline putukas meil metsas on, sest
9
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üraski puhul on selline paradoks, et üks
metsaomanik võib olla väga hoolas ja
pingutada ning üraskiga tegeleda, aga kui
kõrval metsas ei tegeleta, siis pole sellest
suurt kasu. See putukas ei tunne omandit
ega riigipiire,“ nendib Andres, et teavitustöö üks eesmärke oli panna metsaomanikke oma kuusikuid kontrollima ja võimalikke kahjustuskoldeid avastama.
Andrese sõnul andsid paljud inimesed
neile teada riigimetsast leitud kuivanud
puudest, mille kuivamise põhjuseks pidasid nad üraskit. „Lisaks helistati ja uuriti,
mida peaks üraskite kahjustatud metsaga
peale hakkama,” ütleb Andres.

Söödabaas eest ära
Üraskikahjustuste
tõttu kuivanud kuusik
Rapla lähistel.

Kuigi üraskikahjude tõttu tehtud raied
on põhjustanud palju poleemikat, nii et
kohati jääb mulje, justkui oleks tegemist
millegi enneolematuga, on üraskikahjustusi olnud korduvalt varemgi.

Tahtsime avalikkust informeerida, et selline putukas
meil metsas on, sest üraski puhul on selline paradoks, et üks metsaomanik võib olla väga hoolas ja
pingutada ning üraskiga tegeleda, aga kui kõrval
metsas ei tegeleta, siis pole sellest suurt kasu.

„Kui vaadata tagasi eelmisesse sajandisse, siis oli meil 1920. aastatel kaks
suurt tormi, mille likvideerimise käigus
varuti 20 000 tihumeetrit puitu. Kuna
seda ei tehtud aga piisavalt, siis sellele
järgnenud torm soodustas üraskilevikut
ja järgnenud üraskirüüstes sai hukka
kaheksa korda rohkem metsa,“ selgitab
Andres. 1967. ja 1969. aasta tormikahjustused seevastu aga koristati ära küllalt kiiresti ning üraskikahjustused jäid
tublisti tormikahjudele alla – metsaentomoloog Kaljo Voolma andmetel (Metsaleht, veebruar 2020) oli tormikahjustusi
toona 6 miljonit tihumeetrit, ürask suutis kahjustada 2 miljonit tihumeetrit
kuuski. (Loe ka Ain Küti ajaloolist tagasivaadet võitluses üraskiga lk 58–61
– toim.)
„Ajalooline kogemus näitab, et kui
üraskiga tegeleda, on võimalik kahjustuse levikut vähendada. Kas see ka
praegu õnnestub, kliima on ju muutunud ja olukord on teine kui pool sajandit tagasi, aga lootust on,“ selgitab
Olavi Andres, miks ei ole riigimetsa
haldaja jäänud üraski suhtes lihtsalt
ootele, vaid on asunud kahjustuskoldeid
ja ka üraskile sobivat söödabaasi
raiuma. Vastasel juhul ei õnnestu üraski

Kui söödabaas ei ole suure
pinnaga, siis kahjustus ei levi.
Kui aga üraski arvukus on suur,
siis võib ta vabalt asustada ka
terveid puid.
levikut takistada. Seda näitab ka KeskEuroopa riikide kogemus – näiteks
Tšehhis ja Saksamaal raiuti üraskikolletes esialgu pigem ettevaatlikult, jättes
kasvama veel rohelisi kuuski, ent säilitades seega ka üraskile tarviklikku söödabaasi. Hiljem tuli ka need puud maha
võtta, sest nende koore all elu juba käis.
„Kui asurkond on väike, asustab kuusekooreürask üldjuhul nõrgestatud puid,
näiteks põtrade kahjustatud puid, tormis
kannatada saanud puid, ja kahjustused
ei ole enamasti suured. Kui söödabaas
ei ole suure pinnaga, siis kahjustus ei
levi. Kui aga üraski arvukus on suur,
siis võib ta vabalt asustada ka terveid
puid,“ selgitab Andres, miks on raiete
käigus maha võetud ka kahjustamata
kuuski. Enamjaolt on kahjustusi likvideeritud siiski aladel, kust on torm eelnevalt üle käinud või on torm metsa
murdnud kõrvaleraldistel. „Raiusime
seal, kus kuused olid juba üraskite tõttu
kuivanud, aga raiuti ka söödabaasi eest
ära,“ selgitab Andres. „Kaljo Voolma
andmetel jääb 60 protsenti üraskitest eelmise aasta kahjustustest saja meetri raadiusse. Ja 90 protsenti jääb 500 meetri
raadiusse. Meie loogika oli selline, et
seirasime eelmise aasta kahjustatud
puid ja tegime raie nende ümbruses.
Lähtusime sellest, et üraskid talvituvad
kahjustuskoha lähedal mullas, tulevad
kevadel välja ja asustavad just äsja
langetatud püünispuid.“

Ei kulgenud päris
nii nagu õpikus

Olavi Andrese sõnul on üraskikahjude
avastamiseks antud suunised metsamajanduse tegevusvaldkonna töötajaile
kahjustusi märgates nendest kindlasti
teada anda ja kahjustused fikseerida.
Selleks loodi ka IT-lahendus. „Kahjustuste hulk, mis selle tulemusena kindlaks tehti, mõjus külma dušina,“ nendib
Andres – kogu Eesti kaart on kahjustuskoldeid tähistavaid täpikesi täis – eriti
tihedalt on neid Pärnu–Rakvere joonelt
10
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Heino Õunap: tänavune aasta on üraskite
suhtes olnud isemoodi
Raiete planeerimisel ning kuuse-kooreüraski kahjustuste
seire ja likvideerimise juhendi väljatöötamisel oli RMK-le
nõuga abiks Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist ja entomoloog Heino Õunap. Koos RMK juhatuse liikme Tavo Uuetaluga selgitas Õunap üraskiteemat
ka ETV saates „Osoon“. RMK rakendatud strateegiat
üraskikoldeid raiuda, sealjuures ka lageraieid tehes, hindab Õunap igati õigeks.
„Kui puistu on selline, et hõredaks raiudes temast
õiget nahka loota pole, siis raiuda ära – kuusikuid ei või
ju hõredaks raiuda, sest nad muutuvad siis tormihellaks. Pole ju mõtet jätta kasvama kuusikuid, mida torm
murrab ja nad niikuinii maha lähevad,“ täheldab ta.
Ka Õunap tõdeb, et tänavune aasta on üraskite suhtes
isemoodi. Esiteks väga hiline lend.
„Pole varem näinud, et lendlus nii hilja oli,“ kinnitab
ta. „Neid jääb veel praegugi püünistesse.“ Juuli alguses
kogus Õunap enda paigaldatud püünistest Tartu lähistel
üle saja mardika püünise kohta. „Sõsarhauete rajamine
ikka käib, kui ilma on,“ lausub ta. Teistmoodi on tema
sõnul ka see, et juuli alguses olid koore all alles nukud,
kuigi noormardikad peaksid juba koorunud olema.
„See on sarnane nagu 40–50 aastat tagasi, aga viimasel paarikümnel aastal on sel ajal juba rohkem noormardikaid olnud, kuna ilmad on soojemad olnud,“ nendib Õunap. „Külm on, tukuvad seal.“
Olavi Andrese mainitud harvesteri langetatud ja järgatud puid, millel üraskid kobaras peal olid, käis Õunap
mõni päev hiljem uuesti uurimas – siis olid mardikad
juba koorevigastuste kaudu puusse sisenenud. „Käigud
hakkasid aukude juurest pihta,“ vahendab Õunap. „Kui
muidu närib isaputukas sisenemisava ja emased järgnevad talle, siis nüüd kasutasid isased sisenemiseks harvesteri tehtud avasid. Ega putukas rumal ole.“ Kuidas
ürask nüüd edasi võiks toimetada, ei oska Õunap prognoosida. „Mullu lendles teine põlvkond juulis ja augusti
alguses. Arvasin juba, et neid ei tulegi, aga tuli agaralt,“
meenutab ta. „Üllatusi ikka on.“
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Nädalaga mannergutäis
üraskeid

Kogu see aasta ei allu tavapärasele loogikale.
Ka Keskkonnaagentuuri metsaosakonna
peaspetsialist ja entomoloog Heino Õunap, kes on
meile palju abiks olnud, on tänavu näinud asju,
mida tema 69 aastat vanad silmad pole näinud.
Olavi Andres Rapla
lähistel, kus ürask on
hulga kuuski
kahjustanud.
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paremale poole jääval alal: Võru-,
Valga-, Tartu-, Põlvamaal, samuti
Jõgeva- ja Järvamaal ehk seal, kus
kuuski rohkem kasvab. Kokku on RMK
enda hallatavas majandusmetsas tuvastanud eelmisel aastal tekkinud üraskikahjustusi ligi 3000 hektaril. Üraskiraietega alustas RMK 20. märtsil,
eeldusel, et ürask alustab lendlust nagu
tavaliselt aprilli lõpus ja mai alguses,
ning ajaaken, mil on paslik üraskite
leviku takistamiseks raiete tegemiseks,
on küllalt lühike. „Aga ilm tegi sel aastal vimka ning külm kevad võimaldas
püünispuid kauem langetada,“ märgib
Andres. „Ürask hakkas lendlema mai
lõpus, saime puud üraskeid täis ja metsast välja viidud.“

Tema sõnul langetati püünispuid
kahel põhimõttel – kohati nii, nagu
õpikus õpetatakse – aluste peale panduna, ent ka raiutud materjali langile
jättes. „Kuna materjali on nii palju, ei
ole kõike vaja aluste peale panna,“
põhjendab Andres. „Aga esimest
korda nägime – ei tea, kas sellest, et
kevad oli nii kuiv –, et neid puid, mis
olid aluste peal, asustati vähem. Ilmselt kuivasid need puud lihtsalt ära
ega sobinud üraskitele enam. Neid
puid aga, mis olid vastu maad ja niiskemad, asustati rohkem. Nii et alati ei
lähe õpikus räägitu ja tegelik elu
kokku.“
Üraskiraied, mille käigus raiuti ka
püünispuid, lõpetas RMK 3. mail, ent
Edala ja Kagu regioonis jätkus tormikahjustuste likvideerimine, et mitte
jätta üraskitele söödabaasi. See töö
lõppes suuremas osas mai keskel.
Kogu raiutud materjal sai metsast
välja ja ka vaheladudest välja veetud
juuni alguseks, et ürask ei läheks raiutud materjalilt kasvavasse metsa.
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Saamaks aimdust, millal lendlus
pihta hakkab, rajas RMK üle Eesti
25 seireala. Igasse paigaldati neli feromoonpüünist, kokku sada püünist üle
Eesti. „Nii ulatuslikku seiret ei ole tõenäoliselt tehtud taasiseseisvumisest
alates,“ ütleb Andres. Seirega alustati
21. aprillil ja see kestab seni, kuni kahe
nädala jooksul ei jää püünistesse enam
ühtegi üraskit.
Igal teisipäeval tühjendavad praakerid
püünised, püütud üraskite kogust mõõdetakse detsiliitrites.
Lendluse kõrgpunkt oli 19.–26. maini.
Selle nädala jooksul kogunes püünistesse kokku ligi 27 detsiliitri jagu
üraskeid. „Püüniste abiga saame teada,
millal ja kaua lendlus kestab, kas
rajatakse sõsarhaue jms,“ selgitab
Olavi Andres.
Juuli alguseks ei olnud mai lõpus
lendlust alustanud üraskite arvukus
märgatavalt vähenenud. Et lendlus nii
kaua kestab, on Andrese sõnul üllatuslik. „Kogu see aasta ei allu tavapärasele
loogikale. Ka Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist ja entomoloog
Heino Õunap, kes on meile palju abiks
olnud, on tänavu näinud asju, mida
tema 69 aastat vanad silmad pole näinud. Kuna langetame püünispuid valdavalt harvesteriga ning harvesteri rullikud muljuvad tüve, olid üraskid nende
rullikute tekitatud aukude juures puntras, nagu oleks tegu küpsussöömaga
pärast paljunemisprotsessi ja haude
rajamist ning mardikad hakkaks puult
lahkuma, aga tollel hetkel oli veel nii
külm, et seda ei saanud olla. Ka seirejaamad ei näidanud seda,“ vahendab
Andres langil nähtut.
Praegu jätkub riigimetsas kahjustuskollete seire, vajaduse korral jätkatakse
ka raietega, et kõrvaldada söödabaasi.
Praegu võiks olla juba ka sõsarhaude
rajamise aeg.
„Selline kahjustuste ulatus on meile
täiesti uus ja annaks jumal, et meil ei
läheks nagu Kesk-Euroopas,“ nendib
Andres. Eestit võib tema sõnul säästa
see, et meil on enamik metsast segapuistud. Puhtkuusikud aga vahelduvad
teiste metsadega.
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Tõusvas joones

 Selle aasta esimesel poolel on Keskkonnaamet tuvas-

tanud metsakaitseekspertiiside kaudu kuuse-kooreüraski kahjustusi kokku 672 hektari ulatuses, sellest
RMK hallata olevates metsades 395 hektari ulatuses.
 Enim kuuse-kooreüraski kahjustusi nii era- kui ka riigimetsades on fikseeritud Valgamaal, Lääne-Virumaal
ja Pärnumaal.
 2019. aastal oli metsakaitseekspertiiside järgi üraskikahjustusi kokku 608 hektaril, 2018. aastal 122
hektaril.
 Metsakaitseekspertiisid on tehtud metsaomanike
teadete alusel, mistõttu ei näita need arvud kuusekooreüraski kahjustatud metsade kogupindala. Metsaomanikul on võimalus kuuse-kooreüraski kahjustusi
likvideerida ka tavapärase lageraie käigus. Kui mets
on raieküps, ei pea kahjustuse likvideerimiseks
tegema metsakaitseekspertiisi, vaid omanik esitab
lageraie metsateatise, või sanitaarraie käigus, kui
kahjustuskolle on väike.
Allikas: Keskkonnaameti
metsaosakonna juhataja Olav Etverk

13

Erametsauudised

Uus tulumaksusoodustus
metsaomanikele

Tekst: Kaljo Voolma,
metsaentomoloog, Eesti Maaülikooli emeriitdotsent

Miks ei võiks üraskeid
jätta rähnide mureks?
Et sellele küsimusele vastata, peame esmalt
küsima: kas me tahame hoida ja kaitsta vanu
kuusikuid? Kui vastus on eitav, võime üraskid
rahumeelega rähnide hooleks jätta – nad saavad
omavahel väga hästi hakkama. Neil mõlemal on
täita metsas oma mitmetahuline ökoloogiline roll.
Üraskite (räägime siin kuuse-kooreüraskist
Ips typographus) ülesanne on vanemate ja nõrgestatud puude kõrvaldamine, millega nad parandavad alles jäävate puude kasvutingimusi ja teevad ruumi uuele metsapõlvele. Kuuskede
esmaasustajana juhatab kuuse-kooreürask sisse
puidu lagunemise protsessi, valmistab ette elupaiga teistele surnud ja kõdunevast puidust toituvatele organismidele, kes selle protsessi lõpule
viivad ning orgaanilise materjali uuesti looduse
aineringesse saadavad. Samas on üraskid ise toiduks teistele loomadele, sealhulgas rähnidele.
Rähnide toidulaud ei piirdu üksnes üraskitega,
vaid on palju mitmekesisem. Seda on Eestiski
uuritud – aastail 1927–1935 analüüsiti seitsme
rähniliigi kokku 164 isendi maosisu. Kuigi mitmed
rähnid toituvad ka üraskitest, on nende meelistoiduks siiski toekamad palad, näiteks siklaste tõugud, ja seda mitte üksnes kevadel poegade toitmise ajal, vaid ka südatalvel. Toitudes koore all ja
puidus elavatest putukatest, aitavad rähnid vähendada nii üraskite liigisisest kui ka liikidevahelist
konkurentsi. Lisaks hävitavad nad üraskite looduslikke vaenlasi – röövputukaid ja parasitoide,
soodustades sellega üraskite arengut.
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Aprillis kinnitas Riigikogu metsaomanikele kauaoodatud
maksusoodustuse, nüüd on metsast teenitud tulu 5000 euro
ulatuses aastas maksuvaba. Eesti Erametsaliidu ettepanekul tehtud seadusemuudatus aitab vähendada väikemetsaomanike metsamaa müüki ja motiveerib omanikke oma
metsi ise majandama. Omandireformi käigus tagastatud
maa müügi korral kehtib metsaomanikele maksuvabastus,
kuid samal maal metsa majandades teenitud tulult pidi seni
tulumaksu maksma. Kevadel Riigikogus vastu võetud
seadusemuudatus annab igal aastal metsa majandamisest
teenitud tulust 5000 euro ulatuses maksuvabastust. Sinna
hulka võib arvestada ka looduskaitseliste piirangute eest
saadud Natura hüvitise. Maksusoodustus kehtestati tagasiulatuvalt 2020. aasta algusest.

Metsamajandajate
konkursil rekordiline
osavõtt
Metsamajandajate konkurss toimub 27. aastat.
Tänavu on konkursile tulnud rekordhulk osalejaid – parima metsamajandaja tiitlile kandideerib
15 metsaomanikku (fotol vasakult paremale):
• Ahto Ülemaantee Hiiumaalt
• Aigar Paas Võrumaalt
• BirchLagoon OÜ Tartumaalt
• Erkki Jõeäär Ida-Virumaalt
• Johannes Nirgi Lääne-Virumaalt
• Koit Paasma Viljandimaalt
• Maie Rebane Valgamaalt
• Mihkel Jürisson, Jürmets OÜ Pärnumaalt
• Orm ja Riin Tammepuu Raplamaalt
• OÜ Peeter ja Pojad Tartumaalt
• Priit Adler Lääne-Virumaalt
• Priit Orupõld Raplamaalt
• Risto Kiisk Tartumaalt
• Ülo Tuvi Viljandimaalt
• Valdu ja Mare Reinaas Raplamaalt

Veel üks aspekt rähnide ja üraskite suhetes
tuleb ilmsiks seoses üraskite talvitumisega.
Põhjamaistes oludes valib reeglipäraselt arenenud üraskipõlvkond aktiivselt oma talvituspaiga, lahkub tüve koore alt ja poeb metsakõdusse või mulda, kus ta on kaitstud ka rähnide eest. Hilinenud sõsarhaude ja teise põlvkonna noormardikad jäävad koore alla, kus nad
külma talve korral hukkuvad. Siin tulevad üraskitele appi jällegi rähnid, kes toksivad koore
suurte tükkidena lahti – nii jõuavad üraskid
maha langevate kooretükkidega passiivselt
talvituspaika maapinnal, kus nad on lumekatte
all talvekülmade eest kaitstud.
Kuuse-kooreüraskil on kaks puude asustamise
strateegiat: turvastrateegia ja riskistrateegia. Esimene toimib siis, kui üraskite arvukus on madal
ja asustamiseks sobivat materjali metsas napib.
Teine ehk riskistrateegia läheb käiku siis, kui
üraskite sigimiseks sobivat materjali on metsas
külluses (näiteks tormide järel), mistõttu nende
arvukus kasvab kiiresti ja nad hakkavad ründama kasvavaid puid. Puude esmaasustajad võivad küll hukkuda, kuid massilise rünnaku korral
saavad üraskid jagu ka kõige tugevamatest puudest. Rähnid selle rünnaku pidurdamisega toime
ei tule, nad on huvitatud eelkõige kuivanud puudel elavatest saproksüülsetest putukatest. Selleks
et säilitada ja kaitsta vanemaid kuuski, on üraskite hulgisigimise korral vaja rakendada nende
arvukuse piiramiseks tõhusamaid meetmeid.
Metsamees nr 2 (139) / 2020

Metsamajandajate konkursi tulemused kuulutatakse välja 15. augustil Tallinnas Männi pargis
toimuval kogu pere metsapäeval, kus lisaks toimuvad töötoad, miniseminarid ja pakutakse kvaliteetset meelelahutust igas vanuses külalistele.
15. augusti ennelõunal on võimalik osaleda ka
ekskursioonil 2019. aasta parima metsamajandaja
Ardi Allikmetsa metsa. Tallinnast saab ekskursioonile sõita bussiga.
Lisainfo metsamajandajate konkursil osalejate
ja kogu pere metsapäeva kohta Erametsaliidu
kodulehelt www.erametsaliit.ee.
Metsamees nr 2 (139) / 2020
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Erakordne kevad
loodusradadel

Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Arno Mikkor

RMK külastuskorraldusosakonna
juhataja Marge Rammo tõdeb, et
koroona aegu tuli hoolt kanda
selle eest, et oma inimesed tööd
tehes haigusest ohustatud ei
saaks, sama tuli tagada ka looduses liikuvale inimesele.
Tänavu algas looduses liikumise hooaeg
koroona tõttu enneolematult vara. Mida see
RMK külastuskorraldusosakonnale tähendas?
Tõsine hooaeg algab tavaliselt mai keskpaigas,
nüüd aga hakkasid inimesed juba 23.–24. märtsil,
eriolukorra väljakuulutamise järel kohe otsima
võimalusi, mida linnas vaba aja veetmise asemel
teha. Eriolukord seadis karmid reeglid ja piirangud
nii külastustaristu hooldamisele kui ka külastuse
suunamisele. Oluline oli korralikult läbi mõelda
oma töötajate ja külastajate täpne, selge ja põhjalik
juhendamine, et luua turvaline töökeskkond oma
meeskonnale ning pakkuda piirangutega raamitud,
kuid samas mõnusaid metsapuhkuse võimalusi
ootamatult suurele huviliste hulgale.
Algatuseks valmis kiiresti veebilehele nõuannete
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pakett külastajatele ja kirja sai hooldustööde erijuhis
oma meeskonnale. Loodusvahtidele turvalise töökeskkonna loomiseks koostatud juhises pöörasime
tähelepanu tegevustele, mida tuli eriolukorras teha
teisiti kui tavaolukorras. Erilist tähelepanu pöörasime prügikäitlemisele. Juhise kohaselt tuli objekti
hooldamisel lisaks tavatöödele desinfitseerida välikäimlad, pinkide-laudade-piirete pinnad ning kasutada nende tööde tegemisel isikukaitsevahendeid.
Loodusvahtide tööriietuse lahutamatuks osaks olid
sel ajal kummikindad, kaitsemaskid, visiirid, kaitseülikonnad, kätised ja põlled. Olukorras, kus nappis
desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendeid, oli tõsiseks
proovikiviks loodusvahtide „koroonavormiga“
varustamine ja desinfitseerimispritside jaoks
desoaine hankimine.
Samal ajal tuli jagada juhiseid ka kõigile loodusesse tulnud inimestele. Kohe esimesel eriolukorra
nädalal valmis meil „Loodusega koos“ lehel Covid19 erileht juhistega targaks looduses liikumiseks.
Vaatamata kogu ettevalmistusele selgus kohe
pärast esimest nädalalõppu, et inimesi tuligi loodusesse väga palju, kuid eelkõige tuntud objektidele.
Ilmselgelt tuli loodusesse ka inimesi, kes seal tavaolukorras ei käi. Neil puudusid teadmised looduses
liikumisest, erinevatest võimalustest ja objektide
paljususest.
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Kuidas see välja paistis?
Tekkisid ülerahvastatud objektid, kus oli probleemiks 2+2 reegli järgimine ja prügiga ringikäimine.
Sellise looduskülastuse kuhjumise põhjuseks ei
olnud see, et inimesed just nimelt nendesse paikadesse minna tahtsid, vaid nad ei teadnud teisi võimalusi. Eriolukorra kehtestamise järel tekkis vajadus linnast välja saada ja loomulikult tulid esimese
võimalusena meelde meediast loetud ning sõpradelt-tuttavatelt kuuldud paigad – Viru raba, Taevaskojad, Kõrvemaa, Meenikunno raba, Tolkuse
raba – ja sinna siis mindigi.
Lisaks rohketele rahvahulkadele tegi eriolukorra
alguses meile muret ka külastusobjektide prügistamine, sest esiteks olid meie prügiveolepingud sõlmitud vastavalt tavaolukorrale ja teiseks oli kindlasti põhjuseks ka esialgu valitsenud üldine
teadmatus viiruse olemusest.
Järgides juhiseid, mis ütlesid, et kasutatud taskurätid ja maskid tuleb iga kasutamise järel kohe ära
visata, sattusid inimesed metsaradadel jalutades kimbatusse. Kuna metsas toimib põhimõte võtta oma
prügi kaasa, ei leidu meie loodusradade ääres ka prügikaste, vaid need on parklates, lõkke- ja telkimiskohtadel. Niisiis poetatigi taskurätik raja äärde.
Esimesel kahel nädalal oli laialipillutud prügi
väga palju. Nädala jooksul muutsime prügi äraveo
kokkuleppeid ning nädal nädala järel täiendasime
ka „Loodusega koos“ lehekülge: suunasime inimesi ülerahvastatud objektidelt teistesse vähem
tuntud kohtadesse, pakkusime välja alternatiivsed
objektid, tutvustasime RMK matkatee võimalusi,
jagasime soovitusi suurematest linnadest väljasõit-

misel suundade kaupa. RMK külastusobjektide
kasutuse muutumine näitas, et inimesed kasutasid
meie kodulehte ja nõuandeid. Jälgisime pidevalt
„Loodusega koos“ kodulehe ja äpi kasutust, mõlemad näitasid pidevat kasvutrendi.
Tasapisi hakkas ka objektide kasutus hajuma.
Inimesed avastasid näiteks Karula rahvuspargi,
nad hakkasid meie soovituste järgi käima jalutamas mererandades – Lemme, Krapi ja Matsirand
muutusid populaarseteks, kasutust leidsid ka seni
vähem tuntud rajad. Aprilli lõpus ja mai alguses,
kui ilmad muutusid aina kevadisemaks, oli selgelt
näha, et kasutuse kese hakkas radadelt liikuma telkimisaladele, lõkkekohtadele. Suunamine toimis ja
kasutus hajutus üha enam.

Lisaks rohketele rahvahulkadele tegi
eriolukorra alguses meile muret ka külastusobjektide prügistamine.

Kas loodusvahid nüüd enam kaitseülikondi
kandma ei pea?
See on praegu sisetunde küsimus ja jääb igaühe
enda otsustada. Siiski soovitame kanda prügikoristusel kindaid ja maski või visiiri.

Marge Rammo juhitava külastuskorralduse osakonna jaoks
algas hooaeg tänavu enneolematult vara, sest rahvas tahtis
piirangute ajal loodusesse.

Kui palju suurem külastatavus eriolukorra
ajal üldse oli?
Külastus algas umbes kuu aega varem ja külastusmaht olid kolmandiku võrra suurem kui tavaliselt
samal ajal.
Missuguseks on olukord kujunenud praegu?
Tundub, et loodusesse on jäänud käima ka neid
inimesi, kes eriolukorra ajal tulid sinna esimest
korda. Küll mitte kõik, sest kui eriolukord lõppes,
siis kahel järgneval nädalal külastus kohe ka vähenes. See inimene, kellele linnakeskkond oli kodusem, läks sinna tagasi. Aga uusi looduses liikujaid
on ilmselt ka juurde tulnud, sest juunikuu kasutus
objektidel oli ikkagi peaaegu poole võrra suurem
kui eelnevatel aastatel. Kuigi juunikuu oli imeliselt
ilusa ilmaga, ei kerkinud juunikuine kasutus siiski
päris juulikuu tasemele.

Kas keegi haigeks ka jäi?
Õnneks mitte. Kahtlusi oli, aga need ei leidnud
kinnitust. Loodusvahtide koormus oli aga väga
suur ja varakevadesse planeeritud jooksvate
remonditööde jaoks neil enam aega ei jäänud. Seetõttu otsisime lisatööjõudu, ehituskogemusega inimesi, kes teeksid ära need tööd, milleks meie inimestel tiheda ja aeganõudva hooldustegevuse
kõrvalt enam mahti polnud. Soovijaid jagus ja
kõik kohad, mis välja hõikasime, said täidetud.
Kas koroona segas ka suuremate, varem
plaanitud tööde tegemist?
Ei seganud. Peame ju alati selleks valmis olema,
et tuleb ootamatult varajane kevad ja inimesed
tulevad loodusesse. Lihtsalt hooldus hakkas
eriolukorra tingimustes nõudma rohkem aega.
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Peateema

Külastuskeskused oleks ju kevadel ka loodusõppeprogramme läbi viinud, kas need jäid ära?
Jah, kevadised programmid jäid ära ja külastuskeskused olid eriolukorra ajal suletud. Keskustes käis
sel ajal kiire arendustöö: valmisid nutimängud,
koostati uusi õppematerjale, täiendati veebilehte.
Eriolukorra ajal käis ka veebipõhine traditsiooniline metsaviktoriin, millest osavõtt oli väga
aktiivne. Nüüd on külastuskeskused töös ja täidavad kehtivaid piiranguid järgides oma rolli, samuti
lepitakse taas kokku ja viiakse piiranguid järgides
läbi loodusõppeprogramme.

Peateema

Nigula laudtee 500-meetrine lõik, Lemme telkimisala uued välikäimlad ning Oru pargis saavad
rekonstrueeritud kalade purskkaev ja trepid ning
Nõiametsa paviljoni põrand ja müürid.

Põhja-Eesti piirkonna loodusvaht Harri Pürjema varustuses, mida tuli eriolukorras
kanda. „Eks see tüütu oli,
aga kannatasime ära, tahtsime terveks jääda,“ märkis
Pürjema.

„Loodusega koos“ koduleht on saanud uue ilme.
Mis on seal teisiti?
Uuenenud on avaleht ja sellel oli üsna lihtne põhjus.
Nimelt on üha rohkem vaja juhtida külastajate tähelepanu erinevatele teemadele ja tegevustele, näiteks
looduses liikumise juhistele, tuleohule, uuetele
loodusõppeprogrammidele või uutele nutimängudele.
Vanal avalehel võimalust olulisi teemasid samaaegselt rõhutada ei olnud. Uuel avalehel leidis esimese uudisena kajastamist ka meie kõige värskem
mäng – prügisorteerimise mäng. See on järjekordne
samm meie aastatepikkusest prügiteemalisest
teavituskampaaniast.

Ka metsa- ja loodusmaju ei saanud eriolukorra
ajal kasutada?
Ei saanud, aga nüüd on see võimalus taas olemas.
Kui me metsa- ja loodusmajad pärast eriolukorra
lõppu avasime, siis kehtis neis kasutajate arvu piirang. Nüüd oleme läinud tavanäitajate juurde
tagasi, aga maja kasutamisel tuleb järgida ikkagi
veebilehel kriis.ee antud soovitusi.
Mis kohad olid eriolukorra ajal külastatavuse
poolest kõige menukamad?
Viru raba, Kaberneeme lõkkekohad, Kakerdaja
loodusrada, Keila-Joa park, Leetse telkimisala,
Valgejärve loodusõpperada, Paukjärve loodusrada,
Käsmu rajad, Loosalu–Paluküla loodusrada,
Selisoo matkarada, Riisa õpperada, Marimetsa
matkarada, Seli–Sillaotsa õpperada, Emajõe õpperada. Palju külastati Elistvere loomaparki. Männikjärve õppe- ja matkarada olid tihedas kasutuses,
samuti Meenikunno matkarada ja Taevaskoja rajad.
Millist tagasisidet saite? Nurinat, nõuküsimisi?
Nurinat me küll ei kuulnud, aga nõuküsimisi teabepunktides oli palju. Vaatamata meie kodulehel
jagatud nõuannetele küsiti siiski sagedasti, kuhu
minna ja mida soovitatust valida. Külastuskeskused olid eriolukorra ajal küll kinni, aga meie teabejuhid jagasid informatsiooni telefonitsi ja e-posti
teel. Väga märkimisväärne oli „Loodusega koos“
äpi kasutuse kasv, pea poole võrra. Ilmselt avastasid inimesed üsna kiiresti ka selle abi, mida saadi
külastusobjektide otsimisel äpist. Eriti neil juhtudel, kui objektil, mida oli plaanitud külastada, selgus, et parkla oli täitunud. Ja ainuke võimalus
mitte tagasi minna oli leida järgmine lähim objekt
ja sellele edasi liikuda.
Kas praegu looduses matkates ja RMK üritusi
külastades kehtib veel mõni piirang?
Kehtib ennekõike soovitus hoida distantsi teiste
külastajatega, käituda prügiga looduses vastutustundlikult ning järgida tavapäraseid looduses liikumise juhiseid. Jätkuvalt kutsume inimesi üles, et
tulles päevaretkele, jaksad kõik, mis sa kaasa
võtad, ju ka tagasi viia.
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Kuigi külastuskeskustes ja meie radadel
korraldatavad sündmused toimuvad taas,
on need kavandatud kohalike väiksemate
ettevõtmistena.
Kuigi külastuskeskustes ja meie radadel korraldatavad sündmused toimuvad taas, on need kavandatud kohalike väiksemate ettevõtmistena, kus
osalejate arv ei ole kuigi suur.
Kevadel oli raske ette kujutada, et saaksime sel
suvel korraldada juba traditsiooniks kujunenud
„Valge ÖÖ“ sündmust, kuid nüüd saame kinnitada, et 14.–15. augustil toimub Toilas Oru pargis
„Valge ÖÖ“, mis sellel aastal on pühendatud looduskaitse 110. aastapäevale. Oleme inimeste hajutamiseks kavandanud sündmuse kahele õhtule ja
plaanime esitleda pargis rohkem kui 25 valgusinstallatsiooni ning pajatada lugusid Eestimaa loodusest ja kultuuriloost. Lisaabinõuks külastajate arvu
kontrolli all hoidmiseks on eelregistreerimine.
Kindlasti juhendame sündmustel osalejaid järgima
hügieeninõudeid.
Mis RMK objektidel praegu toimub? Kus
rekonstrueeritakse ja kas on tulemas mõni
täiesti uus paik?
Uusi objekte rajame üha vähem, sest RMK rajatud
külastustaristu katab hästi kogu Eestit ning vastab
mahult ja võimalustelt kasutajate ootustele ja vajadustele. Senised külastajauuringud ja -seireid ei
ole laienemise vajadust näidanud. Tänavu on aga
uute objektidena valmimas pärandkultuuri lugusid
Metsamees nr 2 (139) / 2020

jutustav rada Oandu külastuskeskuse ja Sagadi
metsakeskuse vahel. See pajatab lugusid Lahemaa
rahvuspargi ja lähiümbruse loodusest, ajaloost,
kultuurist ja kohalikust pärandist. Sellise temaatikaga raja loomisele andis tõuke tänavune aasta,
mil tähistame Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva.
Mõttele andis vormi see, et tänavu on meil ka
Eesti rahvajutu aasta ning loomulikult on meil
soov pakkuda Sagadi metsakeskust ja Oandu
külastuskeskust külastavale inimesele toredaid
elamusi ning uusi võimalusi. Rajal saavad olema
jutupeatused, kus on võimalik lugeda ja kuulata
lugusid kolmes keeles. 13 jutupeatuses saavad
lisaks lugudele olema ka lugusid ilmestavad puuskulptuurid, mis valmivad ühe augustinädala jooksul 35 kujuri kätetööna.
Teine uus objekt on sel aastal taas püstitatav
Venemäe vaatetorn, mis valmib seoses keskpolügooni laienemisega ja koostöös kaitsejõududega.
Koos vaatetorniga valmib ka alternatiivne rajalõik
RMK matkatee Oandu–Aegviidu–Ikla harule, mis
tagab matkajatele võimaluse läbida rada ka uuel
polügoonil toimuvate õppuste ajal.
2020. aastaks planeeritud rekonstrueerimistöödest osa on juba lõpetatud. Tänaseks on rekonstrueeritud lõkkekohad ja maastikuraja väikevormid
Karula rahvuspargis, uuendatud on Kaali jalgradade
katted Saaremaal, rekonstrueeritud Kaleste telkimisala Hiiumaal, Kauksi telkimisalal luiteplatvorm ja
trepid, Pudisoo lõkkekoha paviljon. Peagi on lõppemas tööd Paunküla mägede lõkkekoha ja Tammsaare Järva-Madise lõkkekoha rekonstrueerimisel.
Tööd on käimas Keila-Joa pargis teede rekonstrueerimisel. Aasta lõpuks saavad konserveeritud
Keila-Joal Meremõisa mõisa varemed, valmib
Metsamees nr 2 (139) / 2020

Millist prügi see mäng puudutab?
Jutt käib muidugi looduses liikumisel tekkivast prügist. Oleme aastaid prügiteemat käsitlenud ja rääkinud sellest, et prügi ei tohi loodusesse jätta, vaid see
tuleks võimaluse korral endaga kaasa võtta. Prügi
sorteerimine looduses on järgmine samm sellel teel.
Teades, millised eesmärgid on prügi sorteerimisele
püstitatud, et juba käesoleval aastal tuleb suur osa
prügist sorteerituna ära anda, oleme asunud ka looduses prügi sorteerimise võimalustele mõtlema.
Tundub küll, et see justkui ei haaku meie põhilise
sõnumiga „kui tõid, vii kaasa“, aga väga paljud inimesed viibivad ju looduses kauem kui ühe päeva.
Ja paljud liiguvad jalgsi ning pikalt teel olles tekib
prügi, mis jäetakse meie objektidel olevatesse prügikastidesse. Seda prügi tulebki nüüd hakata sorteerima. Prügi sortimise mängu mõte ongi nn treening
ja teooria omandamine, et siis mõne aja pärast
asuda ka praktikas külastusobjektidel prügi sortima.
Prügi, mida mängu käigus tuleb sorteerida, ongi
valitud selline, mis tekib looduses matkamise käigus. Kui teooria on omandatud, rajame loodusesse
prügisortimise punktid. Sellised võimalused tulevad
kindlasti külastuskeskuste juurde, suurtesse parklatesse ja suurematele telkimisaladele. Prügisortimise
võimalusega objektid saavad vastava märgistuse nii
looduses kui ka veebilehel loodusegakoos.ee.
Mida võimaldate eraldi koguda?
Külastuskeskustes on võetud sihiks võimaldada
kõiki viit sorti prügi eraldi koguda: pappi-paberit,
klaastaarat, biojäätmeid, segapakendeid ja
segaolmejäätmeid.
Millised saavad olema sortimise võimaluse parklates ja telkimisaladel, sõltub eelkõige sellest, milline valmisolek ja millised on meie jäätmeid ära
vedavate lepingupartnerite jäätmeveo võimalused.
Sooviksime seal eraldi koguda vähemalt pakendeid,
klaastaarat ja segaolmejäätmed.
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Kommentaar

Kommentaar

Vanade loodusmetsade

kahest protsendist
Tekst: Veiko Eltermann, RMK metsakorraldusosakonna juhataja

Mis on see müstiline
vana loodusmets,
mille kahanemine
paljudele muret teeb,
ning kas see näitaja
on ikka õige, et kirjeldada meie vanade
metsade olukorda?
Eesti metsade olukorrast rääkides
kõlab sageli murelik tõdemus, et vanu
loodusmetsi on järel vaid 2 protsenti
meie metsamaa pindalast. Sellest tõdemusest on hakanud tasapisi kujunema
oma elu elav kivisse raiutud teadmine,
mille lühemaks kohandatud versioonis
on kaotsi läinud sõna „loodus“ – räägitakse lihtsalt vanade metsade kahanemisest 2 protsendini. Kui vana on aga
vana mets ning miks peaks vana mets
olema tehis- ja mitte loodusmets?
Viimati tõstatas vanade metsade
vähesuse temaatika Eestimaa Looduse
Fondi juht Tarmo Tüür, kes Eesti
Ekspressis ilmunud loos „Riigimetsa
restart“ sõnas järgmist: „Loodusmetsa
on järel veel vaid 2 protsenti Eesti metsadest, kuid endiselt pole seda lõpuni
kaardistatud ja kaitse alla võetud. Väga
napp on info loodusväärtustest majandatavas metsas.“ Vaatame, kuidas need
sõnad tegeliku eluga kokku sobivad.
Näitajal „2 protsenti“ on väga konkreetne allikas: aastaraamatus „Mets
2018“ olev tabel „Metsamaa pindala
looduslikkuse klassides“ (lk 222, tabel
9.1.5). See ütleb, et primaarset metsa
on Eestis 724 600 ha (31,1 protsenti),
millest loodusmetsa on 46 700 ha ja
mis moodustab 2 protsenti metsamaa
pindalast. RMK maadel leidub sellist
loodusmetsa 37 700 ha ehk 3,5 protsenti. Andmed pärinevad 2018. aasta
statistilisest metsainventuurist (SMI).
Primaarseks loetakse metsa, mis on
looduslikult uuenenud kohalike puulii20

kidega ja kus selged majandustegevuse
jäljed puuduvad. Loodusmets peab
vastama neile kriteeriumitele:
3		puistu on eriliigiline ja erivanuseline; põhipuuliikide iga erineb vähemalt 2 vanuseklassi ulatuses (lehtpuu
20, okaspuu 40 aastat) või suhteliselt
ühevanuselise puistu puhul peab
I rinde okaspuude keskmine vanus
ületama 100, lehtpuude vanus
80 aastat;
3		vana metsa häiludes või omaette
rindes kasvab noori puid;
3		lamapuid ja surnult seisvaid puid
on vähemalt 5 protsenti kasvavate
puude arvust; tugevasti kõdunenud
lamatüved moodustavad kas 1/3
kõigist lamatüvedest või leidub neid
proportsionaalselt keskmiselt kõdunenutega või moodustavad keskmiselt kõdunenud tüved vähemalt
50 protsenti kõigist lamatüvedest;
3		raiejälgi pole võimalik tuvastada
või on tegemist üksikpuude raiega,
mis ei ole mõjutanud puistu liigilist
koosseisu.

Paljude kitsendustega valim
Kui nimetatud 2 protsenti on väga
konkreetne kvantitatiivne ja vormilt
objektiivne näitaja, siis edasi on kõik
subjektiivne. Kas üle 100-aastane
okaspuu- ja üle 80-aastane lehtpuumets
peab siis olema erivanuseline või

mitte? Kui vanas männikus jääb kümne
puu puurimise tulemusel vanusevahemik 35 aasta piiresse, kas siis ei ole see
loodusmets või peaks veel puurima?
Kui palju peab vana metsa häiludes
või omaette rindes olema noori puid?
Kas 80-aastane kuuse teine rinne
200-aastases männikus tuleb arvesse
või peab olema noor järelkasv? Eriti
keeruline on tugevasti kõdunenud ja
keskmiselt kõdunenud lamatüvede
suhte määramine ning arvamine, kas
30 aastat tagasi tehtud üksikpuude
raiumine on mõjutanud puistu liigilist
koosseisu või mitte. Kui raiejäljed
puuduvad ning ka lamapuuga on kõik
korras, kuid vana metsa häiludes pole
piisavalt noori puid, kas siis polegi see
vana loodusmets, kuigi vanus ületab
näiteks 200 aastat? Kas siis on muudetud primaarne või poollooduslik mets?
Arvestades SMI proovitükkide paiknemist, saadakse 46 700 ha pindala hinnang 54 proovitükiga aastas ehk keskmiselt 3,6 hinnangut maakonna kohta.
Kui me oleme seadnud ühele valimile
nii palju kitsendusi, siis saabki tulemus
olla vaid väga väike.
Jätame SMI korraks kõrvale ja
võtame ette RMK metsade andmebaasi. Vaatame alustuseks, kui palju
on RMK hallatavates metsades üle
100-aastaseid okaspuu- ja üle 80-aastaseid lehtpuumetsi.

Metsakategooria

Okaspuud
vanusega
üle 100
aasta (ha)

%
metsamaa
pindalast

Lehtpuud %
vanusega metsamaa
üle 80
aasta (ha) pindalast

Kokku
vanad
metsad
(ha)

%
metsamaa
pindalast

Majandatavad metsad

36 724

3,5

18 034

1,7

54 758

5,3

Majanduspiirangutega 11 322
metsad

1,1

3 064

0,3

14 386

1,4

Rangelt
kaitstavad
metsad

83 463

8,1

37 400

3,6

120 863

11,7

Kokku

131 509

12,7

58 498

5,6

190 007

18,3

Metsamees nr 2 (139) / 2020

Selgub, et okaspuuenamusega metsi
keskmise vanusega üle 100 aasta ja
lehtpuuenamusega metsi keskmise
vanusega üle 80 aasta on RMK metsades kokku 18,3 protsenti metsamaa
pindalast, seejuures 11,7 protsenti paiknevad rangelt kaitstavates metsades.
Kuidas on aga takseerandmetes
kajastatud vanade loodusmetsade
määratlemise kitsendused? Metsade
eraldiseviisilise inventeerimise käigus
üritatakse igale puistuelemendile määrata keskmised näitajad, sh keskmine
vanus. Kui esinevad selgelt eristuvad
põlvkonnad, saab need kirjeldada
eraldi puistuelementidena. 20–30-aastase vanusevahemikuga ühe liigi puud
kirjeldatakse üldjuhul ühes puistuelemendis. Tihtipeale on tegemist sujuva
vanusevahemikuga. Nooremad puud
kirjeldatakse teises või järelkasvu rindes alates teise rinde täiusest 10 protsenti või järelkasvu puud alates arvust
500 tk/ha. Lamapuu hinnanguline tagavara pannakse kirja, kuid lagunemise
astmed mitte. Andmed raiete kohta on
olemas, kuid nende jälgede tuvastatavus mitte. Seega pole mõtet andmebaasist kitsendusi pärida, need andmed
üldjuhul puuduvad.

Inventuurile 378 inimaastat
Võtame nüüd ette vanade loodusmetsade erakorralise inventuuri. Hetkel
on RMK-s tööl 63 metsakorraldajat ja
190 000 ha metsamaa inventeerimiseks
kuluks meil umbes 1,5 aastat. Kuid
vanade loodusmetsade inventuur ei
läheks nii libedalt. Vanuselise erinevuse tuvastamiseks tuleks ühel eraldisel puurida vähemalt 20 puud, milleks
kulub koos aastarõngaste lugemisega
minimaalselt 1,5 tundi, seejuures on
vaja lehtpuu puursüdamikke keemiliselt töödelda, et aastarõngad oleksid
loetavad. Kui on tegemist näiteks viie
koosseisupuuliigiga, siis 20 puust ei
piisa. Vähemalt pool tundi kulub lamapuu ja selle laguastmete hindamisele,
raiejälgede otsimisele ning teise rinde
ja järelkasvu kirjeldamisele, kokku
seega kaks tundi. Seda on paraku neli
korda rohkem kui tavapärase takseerimise ajakulu. Seega kuluks vanade loodusmetsade inventuuriks 378 inimaastat. RMK jõududega tuleksime toime
kuue aastaga eeldusel, et tavapärane
metsakorraldus seni ootaks. Ehk siis
Metsamees nr 2 (139) / 2020

tegemist on täitmatu unistusega, mille
eesmärgiks seadmisega kütaksime päevast päeva oma rahulolematust.
Kui SMI annab vanade loodusmetsade pindalaks riigimetsas 37 700 ha
ja vaid vanusekriteeriume arvestades
on tulemuseks 190 000 ha, siis tekib
küsimus, kas 153 300 ha vanu metsi
on tõepoolest nii rikutud ja üheülbalised, et need kuidagi vanaks loodusmetsaks ei klassifitseeru, seda isegi
mitte 120 863 ha rangelt kaitstavates
vanades metsades. Kõik need ju ei ole
eile range kaitse alla võetud. Kui oletada, et rangelt kaitstavatest metsadest
vastavad vana loodusmetsa kriteeriu-

Okaspuuenamusega metsi
keskmise vanusega üle 100
aasta ja lehtpuuenamusega
metsi keskmise vanusega üle
80 aasta on RMK metsades
kokku 18,3 protsenti.
mitele vähemalt pooled, majanduspiirangutega metsadest kolmandik ja
majandatavatest metsadest veerand,
saame tulemuseks ligi 80 000 ha, mis
on 7,7 protsenti metsamaa pindalast.
Ülejäänud 110 000 ha vanu metsi on
aga jätkuvalt suurepärane keskkond
mitmekülgseks olemasolevaks ja kasvavaks elurikkuseks.

Vääriselupaiku
inventeeritakse hoolega
Kuidas seda kõike arvestades suhtuda
Tarmo Tüüri väitesse, et loodusmetsa
on järel veel vaid 2 protsenti Eesti
metsadest, kuid endiselt pole seda
lõpuni kaardistatud ja kaitse alla võetud? Samuti leiab ta, et väga napp on
info loodusväärtustest majandatavas
metsas. Väidetu põhjal tekivad eeskätt
järgmised küsimused: kes ja millal
alustas 378 inimaastat kestvat inventuuri või kaardistamist, mille olemuse
kirjeldus koosneb 637 tähemärgist?
Kuidas saab mingi asi olla lõpetamata,
kui seda pole alustatudki? Ja miks
peaks sellise inventuuri ette võtma,
kui on olemas keskkonnaministri
vääriselupaiga klassifikaatori, valiku
juhendi ja kaitse korraldamise
12-leheküljeline määrus, millele lisan-

dub 5 lehekülge tunnusliikide nimekirju. Kas vääriselupaigad on midagi
sellist, millel puudub igasugune kokkupuude loodusmetsadega?
Vääriselupaiga inventeerimise
ankeedilt leiame bioloogiliste näitajate
alajaotusest sellised tunnused nagu erivanuselisus esimeses rindes, ebaühtlane täius ja struktuur, lamapuit erinevates lagunemisastmetes, järgneb
kümne veeruga tabel õõnsuste, tüügaste ja mahalangenud puude kirjeldamiseks ning 16 veeruga tabel seisvate
bioloogiliselt vanade surnud ja elusate
normaalmõõtmetega, kängunud, päikesele avatud ja lagedal kasvanud puude
kirjeldamiseks. Seda infot on kordades
rohkem kui vanade loodusmetsade
tagasihoidlikes kriteeriumites. Vääriselupaigad kirjeldavad vanadest loodusmetsadest märksa laiema valiku metsi,
kuid hõlmavad täielikult ka neljast
punktist koosnevad loodusmetsade
kriteeriumid.
Kuidas saab info olla väga napp loodusväärtustest majandatavates metsades, kui RMK on ette võtnud
46 000 ha majandatavaid ja 9000 ha
majanduspiirangutega metsi hõlmava
vääriselupaikade inventuuri? Tänaseks
on inventuurist üle poole tehtud. Alates
2017. aastast on juurde tehtud ligi 6000
ha uusi vääriselupaiku, pärast mida
pole need metsad enam majandatavad,
vaid rangelt kaitstud. Eelvaliku inventeerimata osal on majandamine inventuuri lõpuni peatatud.
RMK rangelt kaitstavate metsade
pindala on praegu 305 000 ha (29 protsenti metsamaast). Viimase poole aastaga lisandus 5000 ha. Nende metsade
avastamata loodusväärtused ootavad
pikisilmi loodusuurijaid. Majanduspiirangutega metsade pindala (piiranguvööndid, hoiualad) on 77 000 ha
(7 protsenti RMK metsamaast). Neis
metsades tehakse uuendusraieid umbes
100 ha aastas. Teoreetiliselt saaksime
need metsad raiutud 770 aastaga, praktiliselt ei raiuta valdavat osa neist metsadest mitte kunagi. Majandatavatest
metsadest lisandub rangelt kaitstavate
hulka pidevalt uusi vääriselupaiku,
mille väljavalik tagab kõigi kaitset väärivate vanade loodusmetsade kaitse.
Oleks juba aeg vanade metsade kadumise trummipõrin lõpetada. See kõlab
kui käo jaanipäeva järgne kukkumine.
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Teaduste Akadeemia
peakubjas Tarmo Soomere:

„Hädad ei tule äkitselt!“
Tekst: Juku-Kalle Raid
Fotod: Scanpix, erakogu

ei teegi, kui petavad meid. Tegelikult on puit üks
võrdlemisi sant kütus. Ühe sealt tuleva energiaühiku kohta läheb atmosfääri 20 protsenti rohkem
süsihappegaasi kui kivisöe põletamisel, poolteist
korda rohkem kui diiselkütuse põlemisel ja kaks
korda rohkem kui maagaasi puhul. Mis tähendab,
et kui nüüd kohe asendada fossiilkütused puiduga,
siis läheb alustuseks õhku megakogus kasvuhoonegaase. Seni, kuni uus mets on kasvanud ja nii tüvedesse kui ka metsa alla pinnasesse jälle piisavalt
süsinikku talletunud. Selleks kulub puuistandike
puhul aastakümneid ja põliste metsade puhul isegi
palju rohkem kui sada aastat. Sinna ei saa midagi
parata. Keemia ja füüsika seaduseid ei saa Euroopa
Liidu direktiividega ära muuta. Puidus on lihtsalt
nii vähe energiat peidus ja süsinik talletub metsas
üsna aeglaselt. Aga elu on keerukas ja vahel on just
nimelt puidu põletamine see kõige õigem tegevus.
Metsa roll ökosüsteemis on ju selge. Ainult loll
paneb kogu puidu korraga ahju. Kas sa tahaksid olla hädakuulutajaks ning rääkida, mis
meid siin planeedil selles mõttes ähvardab?
Need hädad ei tule äkitselt. Need toimivad justkui
visisev vananemine. Seni, kuni igal hommikul
ärgates valutab eri koht, saad ju veel arstilt või
halastajaõelt abi või vähemalt mõistvat kaastunnet
norida. Aga kui ühel päeval ärkad ja avastad, et
midagi ei valuta, oled tõenäoliselt surnud.

Kuulehe KesKus peatoimetaja
Juku-Kalle Raid kohtus Teaduste
Akadeemia presidendi Tarmo
Soomerega vabas õhus. Heade
tuttavate kombe kohaselt hargnes
vestlusest lugu. Siin see on!
Tere, Tarmo! Mina olen sind näinud vaid linnas
üha paisuvates kabinettides, aga kuidas sa
ennast puude keskel tunned?
Maru hästi. Pole vahet, kas meie männimetsas,
Austraalia eukalüptimetsas, Kanada kuusemetsas
või Euroopa lõunaosariikide metsalaadsetes toodetes, nagu oliivisalud. Puud ei nõua inimeselt
midagi. Ei viimaseid teadussaavutusi ega seletusi,
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Näeme seda siis, kui liigid kaduma
hakkavad või metsaelanikud end linna
meie külje alla elama sätivad.
oleks tehniliselt võimalik (kuigi kallis) kinni
püüda, siis põllult tulevat väetist oskavad kinni
püüda ja ära kasutada oja- ja jõeäärsed lodud.
Meil on Eestis praegu vägev laupkokkupõrge
inimeste vahel, kes tahaks kogu allesjäänud
metsa kaitsealaks kuulutada, ning teine pool,
kes tahaks seda lageraiuda. Ometi pole ilmselt
kummalgi õigus. Kui lageraie riivab silma ja
puukallistajate soovunelm oleks isekõdunev
kooslus, siis mis võiks olla teaduspõhine tõde
selle vahel?
Eesti on metsa kontekstis peaaegu et paradiislik
koht. Kus iganes inimene vahele ei sega, hakkab
tasapisi kasvama mets. Välja arvatud ehk
mädasoos, liikuval rannaliival ja jõeluhal. Ainult et
üldiselt selline mets enamikule inimestest ei
meeldi, sest üldjuhul tuleb sest välja üks igavene
padrik. Või siis on lihtsalt selline liivane maa, et
peale männi seal midagi ei kasva. Ilus mets tekib
siis, kui mõned kaasteelised seda aastakümneid
hooldavad.
Kui nüüd veidi utreerida, siis erinevalt loomastikust, kus metsa sanitarid hoolitsevad selle eest, et
väetid ja haiged õigel ajal ära süüakse, on puude
sanitari roll jäänud inimestele. Kui inimene ei
sekku, jäävad haiged puud metsa ja see ei pruugi
metsa tervisele enam hea olla. Vähemalt mitte selles mõttes, mida sageli metsa tervise all mõeldakse. Näiteks et üraskeid on piisavalt vähe.
Edasine on lihtsalt raha küsimus. Kas suudame
kinni maksta selle, et nii haiged puud kui ka tarbe-

miks asjad on just nõnda, ja mitte nii, nagu meile
meeldiksid.
Millal sa viimati puid lõhkusid ja riita seadsid?
Sinu iga lubab ju oletada, et oled seda teinud!
Ikka viimasel kümnendil. Isegi järkasin. Läti hõimlastel külas olles tuli järsku hea mõte paar murdunud kaske kaminapuudeks teha ning kaupade ja
teenuste vaba liikumise sildi all oma kamina juurde
toimetada. Muidu oleks need jäänud metsa risustama. Natuke rohkem kui kümnendik ruumimeetrit
õnnestus nõnda väärindada. Teisisõnu, kaks hädist
kasevibalikku.
Ahjuküte on äge. Aga puidupõletamine suurtes
mahtudes on vist pigem kahjulik?
Tundub muidugi, et halutuli on vinge. Aga juba
Blaise Pascal kirjutas, et ega meie tunded ju muud
Metsamees nr 2 (139) / 2020

Metsa ja kõige sellega seonduva puudujääki on
keerukas reaalajas mõõta. See on läveline protsess.
Pikka aega ei juhtu midagi tähelepanuväärset, aga
ühel hetkel läheb midagi teistmoodi. Tavaliselt
sandimaks. Nii nagu spagetti painutades. Natuke
aega võib kenasid kõverusi demonstreerida, aga
siis läheb see makaron järsku tükkideks. Mitte lihtsalt kaheks tükiks. Näeme seda siis, kui liigid
kaduma hakkavad või metsaelanikud end linna
meie külje alla elama sätivad.
Kui nüüd suhteliselt palju metsa peaks ära
kaduma, siis tõenäoliselt läheb esimese asjana
päriselt paigast ära veerežiim. Temperatuurist rääkimata. Siis hakkab üha suurem osa põldudele külvatud ainetest jõgedesse, järvedesse ja merre
jõudma. Praegu tundub, et mahepõllundusega ei
ole võimalik inimkonda ära toita, nii et väetistest ei
saa üle ega ümber. Kui tselluloositehase reostust
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Keelepadrik

Tammed, Kased,
Kuused ja Lepad
ehk nimestatistikat RMK moodi

Tekst: Katre Ratassepp
Foto: RMK / Jüri Pere

Tarmo Soomere lemmipaik on välu Šveitsis selle koha kõrval, kus Reini jõe üks algharu, Vorderrhein, on murdnud läbi
iidse maalihke ja uuristanud sinna mitmesaja meetri sügavuse kanjoni. Üle kuristiku viib sild Versamer Tobelbrücke, uus
sild on tehtud otse üle välu.

puud toome metsast ühekaupa välja ja nii, et tee
peal pinnast ei riku. Sinna juurde ilukategooria.
Mõnele meeldib helges männimetsas jalutada, teisele end pimedasse padrikusse peita. Maitse üle ei
vaielda, vaid kakeldakse, nii et seal ei tule
kokkulepet.
On olemas alternatiive. Alati on.
Metsahuvilistele võiks rääkida vesinikust.
Euroopas põletatakse raiutud puidust selle elukaare
mingis staadiumis ligikaudu 40 protsenti. Üldjuhul
energia saamiseks. Euroopa teaduste akadeemiad
arvavad, et seda on häbematult palju. Võiks olla
poole vähem. Aga puuriit on üks äraütlemata
mõnus ja efektiivne energia ladustamise viis. Leiba
ei küsi ja hooldajat ei vaja. Võtad külmal talvepäeval nii palju, kui tarvis. Ülejäänu võib kas või
kümme aastat oodata.
Elektriga nii ei saa. Mis just praegu generaatorist
tuleb, peab saama millisekunditega ära kasutatud.
Lattu seda ei pane ja puuhalge sellest ei tee. Vesinikku aga küll. Mida siis saab paagist enam-vähem
nõnda võtta nagu punkrist pelleteid. Või nagu maagaasi Läti urbsest liivakivist.
Tehniliselt pole vahet, kas vesinik on tehtud
maagaasist või veest. Ühtemoodi saab seda kasutada ikka. Sisepõlemismootoris suhteliselt kehvasti, sest ega see väga põleda ei taha. Aga kui
seda piisavalt palju saada on, küll siis targad välja
mõtlevad, kuidas sellest energia kõige paremini
ning õigel ajal ja õiges kohas kätte saada.
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Aga puuriit on üks äraütlemata mõnus ja
efektiivne energia ladustamise viis. Leiba
ei küsi ja hooldajat ei vaja. Võtad külmal
talvepäeval nii palju, kui tarvis. Ülejäänu
võib kas või kümme aastat oodata.
Ja veel: on sul kusagil mõni lemmikpuu, kelle
juures käia? Mul endal on üks sihuke vana
männirajakas, samasugune juba 40 aastat, ta
pole üldse muutunud, asub Nõmmel Vanaka mäe
peal ja paljastab nagu Viidingu luuletuses oma
juuri.
Minu lemmik oli hoopis üks kena välu Šveitsis
selle koha kõrval, kus Reini jõe üks algharu,
Vorderrhein, on murdnud läbi iidse maalihke ja
uuristanud sinna mitmesaja meetri sügavuse kanjoni. Bonaduzist Versami külakesse mineval teel
on üks uskumatult kena vana sild üle sadakonna
meetri sügavuse kuristiku. Sillakesele mahtus korraga vaid üks auto, mis ei tohtinud ka kuigi pikk
olla. Selle kõrval pisikesel maaninal oli väike platsike, mis lausa kutsus gaasipedaali vajutamisest
väsinud jalga puhkama. Lausa ideaalne ööbimiskoht maailmaränduritele. Kakskümmend aastat
olen olnud selle külaline. Mitte küll igal aastal.
Nüüd on uus sild tehtud otse üle selle välu. Puud
on alles, aga kogu kooslus lõhutud. Lao-zi oleks
selle peale ehk veel kord tuletanud meelde tühjuse
kasulikkust.
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Eesti enimlevinud perekonnanimesid uurides
selgub, et kui keskmine kaasmaalane on nime
poolest metsa poole kaldu, siis RMK töötajad on
puhta metsikud.
RMK 702-liikmelises töötajaskonnas esineb
perekonnanime Kask, Kuusk ja Lepik kolm korda
sagedamini kui Eestis keskmiselt. Nimesid Tamm
ja Lepp tuleb ette kaks korda sagedamini. Kui
näiteks perekonnanime Kask kannab Eestis iga
462. inimene, siis RMK-s on selle nimega iga
140. Kõige enam – iga 117. inimene ehk 6 inimest –
töötab RMK-s kodanik Tammesid.
Eesti perekonnanimede edetabeli esikoha
hõivab Ivanov/Ivanova, kohe teine on Tamm ja
kolmas Saar. Puudega seotud perekonnanimesid
on viiekümne populaarsema perenime seas tervelt
11, levinuimatest alustades: Tamm, Saar, Kask,
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Pärn, Kaasik, Kuusk, Lepik, Vaher, Lepp,
Mets, Kuusik. Populaarsed on Eestis ka loomadelindude nimed (perekonnanimed Kukk, Ilves,
Rebane, Luik, Karu, Põder, Teder, Kull), ametid
(Sepp, Kütt, Kangur, Mölder, Puusepp) ja
„looduslikud objektid“ (Mägi, Oja, Kallas,
Kivi, Jõgi).
Harvem kui Eestis keskmiselt tegutseb RMK-s
Saari ja Kuusikuid. Täiesti esindamata on perekonnanimi Kaasik ja huvitaval kombel pole ka
mitte ühtegi Metsa, mis on Eesti tervikuna levikult 30. perekonnanimi. See-eest tegutseb aga
RMK-s rohkelt inimesi, kelle perekonnanimi on
mets-lõpuga ja omajagu poeetilinegi: nt Paimets,
Laumets, Lehesmets, Pajumets, Kingumets,
Vahemets, Vihermets, Lillemets, Sulumets,
Soomets ja Murumets.
25

RMK üle Eesti

RMK üle Eesti

Raiebrigaad, kus on oma
A-tiim, V-tiim ja meistrite tiim
Saaremaa raietööline Hannes Arula vaatas kunagi metsaveoauto
soojast kabiinist vihmaga metsa all askeldavat võsakameest ja
mõtles, et sellist tööd ei tahaks tema küll kunagi teha. Ometigi ootas
ta ligi kaks aastat, et üks pensionieas mees koduseks jääks ja tema
lõpuks saare meeste tiimi pääseks.
Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Arno Mikkor

Paarimehed Hannes
Arula ja Vello Õun.
Hannes õpib Luua
metsanduskoolis
metsuriks ja plaanib
edasi metsandusspetsialistiks õppida.
Vello sai kord omale
hüüdnimeks inimharvester. Selle eest, et
talveõhtuti pealambiga metsas tööd
tegi. Metsateid lahti
ajanud traktorist
pidas teda harvesteriks ega hakanud seal
kohas lumelükkamisega väga pingutama,
arvas, et masin pääseb ise välja.

Nüüd ongi ta Saaremaa raietööliste
brigaadi üks liige kümnest, kellest nii
mitugi meest on ametis n-ö uue aja
RMK-st saadik. See tähendab siis, et
pärast 2008. aasta reformi, millega riigimetsa haldaja töö põhimõtted ümber
korraldati ja nimetatud brigaad
moodustati.
„Algusest peale ehk 13. aastat on
raiebrigaadis tööl Andrei Kurta, Agur
Kuusk, Valmar Kauber, Arvi Aulik,“
loetleb meeste ülemus, Saaremaa
metsakasvataja Rainer Roosipuu. Üsna
ruttu tuli meeskonda Vello Õun, kel
jookseb 11. tööaasta, staažikas mees on
ka Vahur Väli 9 aastaga. Sealjuures on
kaks meest – Vahur ja Andrei – näidanud
seda ametit pidades eeskuju ka oma
poegadele Kasparile ja Andreasele, kes
koos isadega saarel riigimetsas hooldusja istutustöid teevad. Veel kuulub meeskonda Margus Müür ja ongi kümme
täis. „Kümme meest on just parasjagu –
jõuame kõik tööd tehtud,“ märgib Rainer. Talvel annab ta mehed praakeri

hoolde alusmetsa- ja valgustusraieid
tegema, aga muul ajal on mehed tema
juhtimisel: istutavad ja teevad kultuurija noorendikehooldust.

Vihm polegi kõige hullem

Sel päeval, mil Metsamees Saaremaal
Kihelkonna kontoris raiebrigaadiga
kohtub, kipub temperatuur 30 soojakraadi ligi. Hannes, kes varem mõningase haletsusega vihmaga töötavat
võsakameest vaatas, teab nüüd, et vihmaga töötada polegi kõige hullem, sest
vastav riietus ei lase märjaks saada.
Hoopis karmim on väljas olla lörtsiga,
mis silmanägemise – olgugi et prillide
või kaitsevisiiri taga – ära hägustab ja
siis on parem pillid kokku pakkida ja
ilmamuutust oodata. Ka lumine metsaalune teeb töö raskeks, aga seda muret
pole viimasel ajal enam olnudki. Kõige
parem on Vello hinnangul tööd teha
kerge miinusega ehk 5–10 külmakraadiga, kui veidi ka lund maas on. Madalama kui 25 külmakraadiga tööle minna

ei tohi, aga temperatuuri ülempiiri
sätestatud pole, seetõttu sätib iga mees
leitsaku aegu oma tööaega ise. Metsa
minnakse varahommikul, valgeks läheb
ju varakult ning kõige läpatavama palavuse ajal saab siestat pidada. Õhtu
hakul, mil kuumus järele andma hakkab, saab uuesti metsa minna. „Kuumus
on sajust hullem,“ ütleb Hannes, kes
hoolimata sellest, et päike paistab otse
lagipähe, tuleb kohtumispaika otse langilt. Palavaga saavat töötada näiteks
vana metsa vilusse hoides, aga kui oled
ikka lageda taeva all, on kuuma raske
taluda. Siis on targem tööpäev kaheks
jaotada. Suve kõige kuumemal ajal juulikuus lubatakse mehed ka puhkusele.

Saepoes saame kokku

Üldse saavad raiemehed Metsamehe
külaskäigu päeval ekspromt näidata, kui
kiiresti nad relvile tõusta suudaks. Nimelt
juhtus kogemata nii, et kokkusaamist
paika pannes sai üksteisest vähekese

mööda räägitud ning seetõttu jõudis ajakirjanikust ja fotograafist koosnev tandem
saarele päev varem. Aga ei hullu, Rainer
asub riburada pidi mehi läbi helistama ja
vähem kui kahe tunniga on kõik Kihelkonna kontori juures kohal. Kes otse metsast, kes lõunapausilt – igaühe tööpiirkonna
on Rainer püüdnud sättida nii, et see jääks
meeste kodu raadiusse ega oleks tarvis
palju sõita. Töökäsud saadab Rainer meestele programmis Metsamees, see juhatab
ka õige koha metsas kätte. Ega mehed
omavahel, hoolimata sellest, et nad on ühes
brigaadis, eriti kohtugi, kui vaid istutamise
aegu taimi maha laadides ja sügisel
regiooni ühisjahil.
„Saepoes saame kokku,“ muigab Hannes.
Rohkem kohtuvad need, kes ühes tiimis
töötavad ja ühe autoga tööpaika sõidavad,

Ülevalt vasakult:
Andreas Kurta,
Vahur Väli, Rainer
Roosipuu, Margus
Müür, Valmar Kauber,
Hannes Arula.
All vasakult: Andrei
Kurta, Kaspar Väli,
Vello Õun, Agur
Kuusk, Arvi Aulik.

Hooaja alguses, kui kultuurihooldus hakkab, siis on
esimesed kaks päeva küll sedasi, et keera end või
voodist maha, kuna lihased on nii valusad.

Kaks
küsimust
Mida teha, et sääsed ei tuleks
kallale?
Pane saag käima!
Mida teha, et metslooma näha?
Pane saag käima!
Allikas: Saaremaa raiebrigaad
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Valmar Kauber.

Poeg ja isa:
Andreas Kurta,
Andrei Kurta.

Arvi Aulik.

Kaspar Väli töötab
saemehena isa
Vahuri jälgedes.

Margus Müür ei ole
lasknud segada end
sellisest „pisiasjast“
nagu borrellioos,
mida ta on põdenud
lausa viis korda.

Raiemeeste brigadir
Rainer Roosipuu.

sealjuures on Saaremaal oma A-tiimgi:
Andrei, Andreas, Arvi ja Agur.
Niimoodi ristis nelja mehe pundi
Rainer, et oleks suurpärasem tööülesandeid jagada.
Vahepeal oli neil ka oma V-tiim: Vello
ning isa ja poeg Välid, aga nüüd on
V-tiim jäänud kaheliikmeliseks, paaris
on isa ja poeg ning Vello on kambas
rohkem Hannesega. Viimati mainitud
kahene tiim võiks kanda ka Eesti meistrite meeskonna nime – kumbki on võitnud maamessil peetava võsasaemeeste
võistluse.
Rainer muheleb, et kui mehed kambakesi kultuurihooldust teevad, siis on
töötempo kiirem kui üksi töötaval
mehel. Kõik on nii ametis, et keegi ei
tõsta peadki, kui ta näiteks autoga signaali annab.

Mets kutsub

Mis on selle ameti juures kõige köitvam,
et seda töökohta tuli Hannesel lausa
kaks aastat oodata ja pojad isa jälgedes
lähevad? „Vaheldusrikkus, hoolitsetakse
hästi, töökorraldus on hea,“ vastab Hannes
ja Vello lisab: „Kontimurdev pole ka.“
Kaspar ütleb, et tema alustas metsaistutamisest, see töö meeldis ja edasi
tulid sujuvalt juba ka hooldustööd. Igatahes on noor mees tööga Saaremaa raiemeeste brigaadis igati rahul. „Mets kutsub,“ täheldab Arvi teema täienduseks ja
Agur nendib, et ei oska teist tööd tehagi.
Kõige rohkem mokkamööda (loe:
tasuvam) töö on meeste sõnul kultuuri28

hooldus, kõige vähem makstakse hooldusraiete eest.
„Raie tasustamine talvel on tasakaalust
väljas,“ hindab Vello. „Talvel teenime
kolmandiku võrra vähem, aga töö ei ole
kolmandiku võrra kergem.“ Selle peale
kostab Rainer, et raietöödele suunatake
mehed talvel seetõttu, et neil jaguks ka
hooajaväliselt rakendust.
Üldiselt on mehed RMK kui tööandjaga
rahul, kiidavad neile antavat varustust ja
töökorraldust, ent mõnevõrra tuska teeb
lisaks eelnevalt mainitud talviste raietööde tasustamisele ka see, et ühekordset
tulemustasu ei maksta keskmise palga
järgi, vaid kindla summana. Agaramate
töötegijate suhtes tundub see ebaõiglane.

Võitlus ulukitega

Raiemeeste hooaeg algab istutamisega, mis
tänavu läks tänu soojale talvele lahti erakordselt vara – saarel juba märtsikuus. Üks
mees jõuab istutada keskeltläbi 50 000
puud aastas. Heas kohas suudab üks istutaja päevas maha panna 3000–4000 taime.
Seejärel algab võitlus ulukitega. „Kui
istutad kuuske, siis on kitsed, ja kui mändi,
siis on hirved kohal,“ ütleb Hannes. Vello
sõnul on kurb vaadata, kui nädal pärast valgustusraiet on puude tüved valgeks kooritud. „Hirv ja põder ka,“ ütleb ta. Seetõttu ei
taha saare mehed valgustusel metsa väga
hõredaks võttagi.
„Eeskirja järgi võiks neli korda neli meetrit mõõdus lapil kasvada neli puud, aga
jätame hirvede pärast rohkem,“ selgitab
Rainer. Ka püüavad raietöölised säästa kasMetsamees nr 2 (139) / 2020

vama jäävat puud näiteks nii, et ei sae seda
ümbritsevaid puid päris maha, vaid jätavad
need püsti. Jala peal kuivades takistavad
need pahategijaid vähemalt mõnda aega
kasvava puu kallale pääsemast.
Ega põdrad näiteks saega töötavat inimest kardagi, vaid asjatavad rahulikult
langi kõrval, teavad mehed. Paned sae
kinni, siis lähevad eemale. Põdrasarvi on
leidnud iga saemees, eriti edukas on selles vallas olnud Arvi.
Ka lõhkekehi võib Saaremaalt leida,
viimasel ajal küll juba vähem. Ette on tulnud näiteks, et laskemoon rippus murdunud puu juurte küljes ning maapinna ettevalmistamisel on traktor padrunid välja
kraapinud. Õnneks ilma õnnetuseta.
Ja maarjakaski leiavad saemehed, keskeltläbi ühe puu aastas. Et need kasvama
jääks, tähistatakse need ära.
Parimad marja- ja seenekohad on muidugi ka teada, nende asupaika küsivad
teisedki.
Veel teavad saemehed neid salajasi
paiku, mida autoaknast juba ei silma –
sõjaaegsed kaevikud, metsavendade
puhkepaigad...
Vello aga nopib Dejevo raketibaasi territooriumilt naisele aialilli. Eks sõjaväelaste naised on need kunagi sinna
istutanud.

Saag peab töötama

Küsimusele, millises metsas on kõige
parem tööd teha, vastavad mehed kui
ühest suust: „Männimetsas!“ Kaasikus
olevat ikka teine tegu. Margusel Sõrves
Metsamees nr 2 (139) / 2020

on hoopis palju madistamist. „Sarapuu,
paju, vanad elektripostid, aiad,“ loetleb
Margus. „Need on RMK-le juurde tulnud alad, vanades riigimetsades sellist
jama pole.“
Raiemehe töö annab paraja füüsilise
mahvi, on päevi, kus sammulugeja näitab, et mees on kõndinud 30 000 sammu.
Hannes rõhutab võsalõikuri kandetrakside õiget paikatimmimist, siis ei tee töö
seljale häda.
„Hooaja alguses, kui kultuurihooldus
hakkab, siis on esimesed kaks päeva küll
sedasi, et keera end või voodist maha,
kuna lihased on nii valusad,“ möönab ta.
Kui heinalistel on päeval palav ja parmud ning öösel sääsed ja poisid, siis kuidas metsameestel sitikate ja satikatega
lood on? Selgub, et nii kaua, kuni saag
töötab, hoiavad nood aupaklikkusse kaugusse. Ja kell neli hommikul ei ole ka
sääski, ütlevad mehed.
Aga puugid? Neid naljalt vältida ei
õnnestu, jagub läkitada Tervise Arengu
Instituudilegi, kes puuke uurib ja neid
endale saata palub. Entsefaliidi vastu on
kõik mehed tööandja kulul vaktsineeritud,
ent borrellioos kipub kimbutama. Margus
on seda tõbe lausa viis korda põdenud.
Ent sellisest „pisiasjast“ ei paista raiemeeste brigaad laskvat end häirida.
Ega saare meeste juttu julge mandrilt
tulnud alati ka tõe pähe võtta, seda enam,
kui Vello räägib loo kohalikust mehest,
kes valetas nii palju, et kui too vastu tuli
ja tere ütles, tuli igaks juhuks küsida:
„Tösi vöi?“

Vahur Väli.

Agur Kuusk.
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ANALÜÜTIKUD

aitavad tagada metsakasvatuse kvaliteeti

MUR 2020

MUH 2019
310

Kontrollitud eraldisi, tk

310

Kontrollitud eraldisi, tk

310

Pindala, ha

423

Pindala, ha

418

Pindala, ha

471

Kvaliteedi keskmine hinne, %

94,5

Kvaliteedi keskmine hinne, %

90,3

Kvaliteedi keskmine hinne, %

92,7

MUH-võte sobib, %

95

NOFp-otsus õige, %

87

Maapinna võtte kvaliteet vastab, % 99
Vastuvõetud puude arv vastab, %

87

MUT-otsus õige, %

92

Nõutud puude arv vastab, %

94

Istutuskvaliteet vastab, %

94

Arvukus vastab, %

97

Eesmärgipuuliik vastab, %

94

Eesmärgipuuliik vastab, %

99

Töö kvaliteet hea, %

91

Kasvama jäetud hunte ei ole, % 99

Kahjustuse kirjeldus õige, %

98

Lahendamata gruppe ei ole, % 98

UA-otsus õige, %

97

Tekst ja fotod: Susanna Kuusik

Analüütikud Annes Välk ja Mihkel
Loks leiavad, et nende ülesanne
on metsakasvatajaid oma tööga
toetada ja viia inimliku vea faktor
võimalikult väikeseks.

Soovime, et istutaja istutaks kõik määratud puud langile kohta, kus hooldaja selle
hiljem saaks üles leida, et ta ei lõikaks
seda maha, ja lõpuks olekski puude kadu
inimfaktori tõttu väikseim.

Analüütikute töö üks osa on andmete kontrollimine
välitöödel metsas, teine andmete analüüsimine.
Sain piiluda mõnda viimastel aastatel valminud
aruannet, kus analüütikud on Exceli numbrikeele
tõlkinud parendusettepanekuteks.
Miks on nii, et metsaseaduses on ühed piirid,
aga oma töös olete metsakasvatajatele seadnud
kõrgemad nõudmised?
Annes: Küsimus ei ole seaduses, vaid pigem töö
efektiivsuses. Kui istutatud 2000 puust suudame
välja kasvatada ainult 1000, mis on seadusjärgne
piir, siis 50 protsenti on liiga suur kadu. Otsime
kohti, kuidas MUR-i (metsauuenduse rajamise) ja
MUH-i (metsauuenduse hooldamise) käigus tekkivaid
vigu vältida. Näiteks taimede hooldamisel välja raiutavate istikute arv sõltub sellest, kuidas taim on istutatud – kui meie kontrollis ei leia taimi, siis on suur
tõenäosus, et hiljem hooldamistöid tehes ei leita neid
samuti. Kõik muu sinna lisaks, kahjurid ja ulukid.
Mihkel: Meie ülesanne on inimlikku faktorit ohjes
hoida. Soovime, et istutaja istutaks kõik määratud
puud langile kohta, kus hooldaja selle hiljem saaks
üles leida, et ta ei lõikaks seda maha, ja lõpuks
olekski puude kadu inimfaktori tõttu väikseim.
Nii saame üle anda sellise metsa, nagu tahame.
Me tegevuse laiem eesmärk on viia metsamaa tootlikkus maksimumini.

Valgustusraie vajadus olemas, % 99
Mittesobivaid puuliike ei ole, % 100

Poolik töö, tk

0

Poolik töö, tk

5

Poolik töö, tk

4

Puudusteta eraldisi, %

80

Puudusteta eraldisi, %

75

Puudusteta eraldisi, %

72

Näiteid analüütikute tööpõllult ehk mida mehed metsas mõõdavad. MUR – metsauuenduse rajamine, MUH – metsauuenduse hooldamine, NOH – noorendike hooldamine MUT – metsauuenduse täiendamine, UA – uuenenuks arvestamine,
NOFp – passiivne noorendike fond.
Allikas: RMK

saada rohkem, aga see on iganenud arusaam, et
kuusk sobib angervaksa kasvukohta tingimusteta.
Tänapäeval teame, et selline planeering nõuab
tõhusamaid võtteid. Lahendus on, et kuusest tühjaks
jäävale alale kasvab lehtpuu. Varem nõuti oksapuukultuurides kuni kümne aasta vanuseni lehtpuu ülepinnalist maharaiumist. Kui me MUH-i puhul
näeme, et oksapuu arvukus on madal, siis soovitame
lehtpuu alles jätta, sest puhtpuistu kasvatamine ei
õnnestu enam niikuinii. Me ei saanud seal 100 protsenti kuuske, aga vähemalt ei ole ala tühi. Alternatiivina oleme kuuse puhul liigniisketes oludes välja
pakkunud MUR-i planeeringuna LUK-IS-e (looduslikule uuendusele kaasaaitamine istutusega) kasutamist, st ainult sobilikele langiosadele istutamist. Nii
saab taimede väljalangevust algusest peale vältida ja
hoiduda ebaotstarbekast täiendamisest.
Mihkel: Mingil hetkel oli suund, et näiteks männikultuuris püütakse kolm-neli aastat täiendada
männikultuuri, mis läheb järjest välja. Kui teisel
aastal MUT (metsauuenduse täiendamine) ei
õnnestu, minnakse nüüdse soovituse järgi lehtpuule
üle. See on ressursi kokkuhoiu koht, teisalt kasutatakse metsamaad maksimaalselt puidu tootmiseks.

Analüütikud
Mihkel Loks (vasakul)
ja Annes Välk.

Kas ülikoolist on viimasel ajal tulnud teadmist,
mis metsakasvatust toetaks?
Mihkel: Metsakasvatuse põhialused on vanad ja
kardinaalseid muudatusi ei saagi tulla, pigem panustab teadus järjest efektiivsema metsanduse arendamisse. Kevadel tegime mineraliseerimise teel kase
looduslikule uuenemisele kaasaaitamise efektiivsuse
analüüsi, mille lähteandmeteks kasutasime üht Eesti

Miks tegite uuenenuks arvestatud alade analüüsis
ettepaneku kasvatada enam segapuistuid?
Annes: Meie jaoks on segapuistu plaan B juhuks,
kui okaspuukultuur ei õnnestu hästi. Näiteks angervaksa kasvukohatüübis istutatakse 2000 kuuske,
millest statistika põhjal jääb alles 1000. Loodetakse
30
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Kontrollitud eraldisi, tk
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Maaülikooli eelmisest kümnendist pärit projekti.
Annes: Me kasvatame nii suures mahus, et riigimets on Eesti Maaülikoolile väärtuslik uurimisallikas, sest ülikoolil endal pole võimalik nii suurt
andmehulka koguda. Erametsakeskus tellis uuringu
algtiheduste kohta, mille tulemusteni olime mitu
aastat tagasi jõudnud ja mida rakendanud.
Mihkel: Teaduslik soovitus algtiheduste kohta on
endiselt kõrgem kui see, mida praktikas rakendatakse. Seda pole pikka aega muudetud. Mulle
tundub see igati õigustatud, et me ei istuta siin nii
palju puid.
Annes: Tehnoloogia on edasi arenenud. Siis ei tuntud
sellist maapinna ettevalmistust kui mätastus –
tehnoloogiliselt pole võimalik teha nii palju istutuskohti. Mätastus aga võimaldab seda, et hooldama
peab vähem ja hooldamise käigus taimede väljalangemine väheneb.
Mihkel: Ajaga on taimed läinud elujõulisemaks, suuremaks. Repellentide kasutamine vähendab sõraliste
kahjustusi, RMK teeb seda juba 3500 hektaril aastas.
Ning ka kärsaka vastu taimede liimimine, vahatamine –
kõik kokku tagab selle, et meil pole vaja nii palju

Mis aitab tagada objektiivsuse?
Annes: Me käime metsakasvatajate tööd hindamas
vaheldumisi.
Mihkel: Et Annes oma sõpradele Ida-Virumaal
häid hindeid ei annaks (Muhelevad – S. K.). Tunnen,
et metsakasvatajad aktsepteerivad meie tööd – kui
on halb hinne, siis enamasti on see põhjendatud.
Kui metsakasvatajal on mõistlik selgitus, siis
saame seda arvestada ja hinnet parandada.
Annes: Meil on kindlad kriteeriumid, põhjendused
ja faktid. Meie ettepanekud on metsakasvatajate
tööd lihtsamaks teinud.
Kuidas analüütiku töö metsakasvatajaid toetab?
Mihkel: Noorendike hindamisel mindi üle kõrgusklassipõhisele hindamisele, mis hoiab tunduvalt
aega kokku. Selleni on jõutud suuresti tänu meie
ettepanekutele.
Annes: Ka arvutiprogrammi algoritmide koostamise taga on meie analüüsid. MKT (metsakasvataja töölaud) korjab andmed üles ja annab metsakasvatajale automaatselt info peapuuliigi,
maapinnavõtte, hoolduste eeldatavate aegade
kohta. Suur hulk andmeid, mille seaduspärasused
me leidsime, on nüüd algoritmides ja aitavad
metsakasvatajat.
Mihkel: Ise näeme oma tööd metsakasvatajat
toetavana.

Mul on alati hea meel, kui käin
objektil ja kõik on korras ega pea
kvaliteedihindeid maha võtma. Me ei
otsi vigu, vaid hindame vastavust.
„kahuriliha“ metsa viia ehk paneme vähem, aga
saame enamuse kasvama. N-ö igaks juhuks panemine
pole RMK mahtude juures mõistlik.
Annes: Näiteks kase loodusliku uuenemise (LU)
ja mineraliseerimise teel looduslikule uuenemisele
kaasaaitamise (LUK-MM) võrdlevast analüüsist
selgus, et maapinna mineraliseerimisel on kase
uuendamisele vähe mõju. Sellest loobumisel vabanenud raha saab hoopis kasutada mätasmaapinna
tegemiseks, mis on hädavajalik kuuse kultiveerimiseks niiskemates oludes.
Olete aastate jooksul kirjutanud mitme
magistritöö jagu aruandeid. Mis nõudmised
see töö teile seab?
Annes: Asi on meetodis. Me käime metsas, meil
on konkreetsed asjad, mida hindame, ja meil on
analüütiline meetod, mis toob välja nii üldpildi kui
ka vead. Kui me midagi ütleme, siis ka põhjendame,
selgitame ja toome näiteid.
Olete mõlemad varem RMK-s töötanud, Mihkel
spetsialisti ja metsnikuna ning Annes metsnikmetsakorraldajana. Mille poolest on praegune
töö lihtsam või keerulisem?
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Annes: Analüütikul on väga vastutusrikas töö,
metsnik-metsakorraldajana vastutasin vaid
oma andmete õiguse eest. Praegu hindame metsakasvatajate tööd nii, et sellel on tagajärjed.
Ka aruannete koostamine on keeruline, nõuab
head analüüsivõimet. Samas ka metsnikmetsakorraldaja amet nõuab spetsiifilisi
isikuomadusi.
Mihkel: Kahe peale käime kuue kuu jooksul
välitöödel ligi 1000 eraldisel, ca 1500 ha, mis
paiknevad lahustükkidena üle Eesti, metsnikmetsakorraldaja käib oma piirkonnas aastas
minimaalselt 1600 hektaril. Meie lähme siis
kontrollima, kui metsakasvataja on oma töö
ära teinud. Läheme justkui tagantjärele targutama, et mida oleks võinud teha nii või naa. Metsakasvatajal on esimese otsuse tegemine keerulisem kui meil hiljem olukorda hinnates.
Annes: Mul on alati hea meel, kui käin objektil ja kõik on korras ega pea kvaliteedihindeid
maha võtma. Me ei otsi vigu, vaid hindame
vastavust. Meie andmete alusel on ju enam kui
90 protsenti väga hästi tehtud, seega kui saad
sõltumatu tagasiside, et sinu planeeritud ja ellu
viidud metsakasvatusvõtted on 100 protsenti
õiged, siis on ju ilmselt ka väga hea tunne.
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Annes: Töö läheb lihtsamaks ja teisalt sisekontroll
motiveerib tegema paremini. Üks kasvataja ütles, et
kui mingi asi on ripakil, analüütik just sinna satubki.
Mihkel: Ometi on objektide nimekirja koostamine
juhuslik. Teeme nimekirjad ära ja siis vaatame
kaardilt, kuhu sattusime.
Metsakasvatuse talituse juht Toomas Väät
märgib, et ei kujuta ette tööd ilma teieta ning
et metsakasvatus on üks paremini sisemiselt
hinnatavaid ja mõõdetavaid üksusi. Kuidas ise
koostööd iseloomustate?
Annes: Arvan, et see on väga hea, et oleme kahekesi, oleme hea kombinatsioon. On väga hea tunne,
kui saad teisele loota.
Mihkel: Annesel on rohkem tahtmist minna detailidesse, mina olen üldsõnalisem.
Mihkel: Aja jooksul on meile samm-sammult ülesandeid lisandunud vastavalt sellele, kuidas ametis
arenenud oleme. Selline usaldus on hästi positiivne.
Mis on analüütiku töös kõige pingelisem aeg?
Annes: Sügisesed välitööd.
Mihkel: Sügisese välitööde aja teine pool.
Annes: Just! Siis kui kella keeratakse, päevavalgust jääb vähemaks, rohkem objekte on vaja kiiremini ära teha, töö läheb pingeliseks ja tuleb end
sundida. Sõitmist on palju.

Metsakasvatustalituse analüütikud
Talituse kahe analüütiku töö on mõõta tehtud
töid kindla metoodika alusel ja hinnata vastavust RMK kvaliteeditingimustele. Nende tulemustele toetudes muudame oma tööprotsesse
ning saame ühtlase ja objektiivse tulemuse üle
Eesti: kas planeeringud on olnud õiged, kuidas
töid tehakse, kas kvaliteet vastab meie ootustele, kas vastuvõetud töö kogus ja andmed on
õiged. Iga metsakasvataja juures hinnatakse
aasta jooksul 30 eraldisel tehtud töö kvaliteeti:
10 istutust, 10 hooldamist ja 10 valgustusraiet.
Hindame ka näiteks planeeringu õigsust, maapinna ettevalmistamise kvaliteeti, täiendamise
otsuse õigsust, kahjustuse kirjeldamise õigsust,
uuenenuks arvestamise tingimustele vastamist,
eesmärgi täitmist ja kvaliteedikriteeriume. Töö
aastaring on järgmine: märtsist jaanipäevani
välitööd, siis aruandlus, augustist kuni novembri
lõpuni välitööd, detsembrist kuni märtsini analüüsid, aruandlused, arendused. Tööpiirkonnaks
on terve Eesti. Nad teevad „lähedase nädala“,
mil jõuavad igal õhtul koju tagasi, järgmise
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nädala aga „kauge nädala“, st kolm-neli päeva
ollakse kodust ära.
Allikas: Toomas Väät,
metsakasvatustalituse juhataja
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Kolme kuu jooksul, mil keskkond
www.rohemeeter.ee on tegutsenud, on
seal tehtud üle 40 000 päringu. Kaardil
on näha metsamaade kohta tehtud
päringuid üle Eesti. Roheline tulemus
on hea, punane paneb aga
muretsema.

Metsade nutika elurikkuse
projektist kasvas välja

ROHEMEETER

RMK toetatud nutika elurikkuse uurimisprojektist välja kasvanud
Rohemeeter aitab igal soovijal välja selgitada, milline on looduse mitmekesisus tema kodukandis ja mida saaks teha selle suurendamiseks.
Tekst: Meelis Pärtel, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanikaprofessor

Ökoloogilise seletuse järgi on elurikkust rohkem sellises maastikus, kus on piisavalt kaua olnud piisavalt
paljudele liikidele sobivat omavahel ühendatud elupaika. Kui ulatuslikku ja pikaaegset loodusmetsaala
on elurikkuse kaitsmiseks vaja, tuleb igas maastikupunktis leida aga eraldi.
Kolme aasta jooksul (2015–2018) uurisid Tartu
Ülikooli ning Eesti Maaülikooli teadlaste töörühmad
RMK loodusmetsadesse loodud püsivaatlusaladel ja
ka mõnes majandusmetsas, kui suur roll metsade elurikkuse hoidmisel on nende maastikus paiknemise
mustril. Samuti otsiti vastuseid, kui palju aega kulub
elurikkuse muutusteks pärast metsasuse suurenemist
ja millised majandamisvõtted aitavad tagada elurik34

kuse püsimise muutuvates oludes. Teadusprojekti
„Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel“ toetas RMK 195 000 euroga ning projekti
tutvustati ka Metsamehe 2016. aasta 3. numbris.

Elurikkus ja mõistlikud
majandamisviisid

Uurimistöö üks eesmärke oli teada saada, kuidas
on metsa elurikkus erinevate majandamisviisidega
seotud, ning pakkuda mõistlikke majandamisviise,
mille puhul metsaomaniku tulu ei pruugi langeda
ja elurikkus saab püsida. Varasemalt oli teada, et
kui osa liike vajab elutegevuseks puutumatust,
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vajavad teised liigid mitmesuguseid metsahäiringuid, mille alla võivad mahtuda ka teatud
raieviisid.
Kuigi elurikkust mõõdetakse enamasti liikide
loendamise teel, on eri metsatüübid ja piirkonnad
looduslikult väga erineva liigirikkusega. Selleks, et
hinnata metsaalade seost elurikkuse jaotusega,
märkisid teadlased kaardile esmalt loodusmetsade
eelvaliku jaoks potentsiaalsed, riigimaal kaitse all
olevad vanad (takseerandmete järgi >80 aastat,
enamasti >100 aastat) Lõuna-Eesti metsad. Kui
ajalooliste metsade aluskaartide saamiseks kasutati
Nõukogude sõjaväe 1 : 50 000 digitaliseeritud
topograafilisi kaarte 1940. ja 1970. aastatest, siis
praeguse metsasuse kaardina kasutati olemasolevat
Eesti põhikaarti. Eelvaliku metsadest omakorda
valiti sada inimmõjust puutumatut uurimisala, millele märgiti looduses maha 10 × 10-meetrine püsiruut. Selles ruudus määrasid valdkonna parimatest
ekspertidest koosnevad töörühmad nii puit- ja rohttaimed (vastavalt 35 ja 115 liiki) kui ka samblad ja
samblikud (maapinnal vastavalt 25 ja 8 liiki, puudel 80 ja 202). Välitingimustes raskesti tuvastatavad liigid määrati laboris mikroskoobi all. Kuna
metsa ökosüsteemis on oluline roll ka mullas elavatel mikroskoopilistel seentel, määrati mullas leiduva DNA järgi ka erinevat ökoloogilist rolli täitvate seente liigirikkus (1555 liiki). Puude hulga ja
suuruse järgi hinnati metsa biomass, kuid analüüsiti ka mullatingimusi.

Rohemeeter aitab mõõta
maastike tuge elurikkusele

Kuigi pärast teist maailmasõda põldudele tekkinud
metsad on oluliselt tõstnud Eesti metsamaa pindala,
peavad sellised metsad n-ö pärismetsaks ehk elurikkuse võrgustiku täieõiguslikuks liikmeks saamiseks
veel liike koguma. Tiheda elurikkuse võrgustiku
moodustanud ja suurema puude liigirikkusega mets
on ka suurema biomassiga ning puitu on selles rohkem, mistõttu on ka sellest metsast saadav majanduslik tulu suurem. Kuna mitmed puuliigid toetavad
mükoriisaseente, alustaimede ning puudel kasvavate
sammalde ja samblike elurikkust, tuleks ka majandusmetsas vältida monokultuuride (millel on lisaks
oht sattuda patogeenirünnakute ohvriks) teket.
Seega ei peaks metsa ökoloogilist ja majanduslikku
väärtust teineteisele vastandama, vaid otsima võimalusi metsa mõlema rolli toetamiseks – mitmekesine
mets võib olla korraga kasulik nii looduskaitsele kui
ka puidutootmisele.
Kuidas aga metsade elurikkust nutikalt kaitsta?
Kirjeldatud projektis arendati ka nutirakenduse
prototüüpi, mille abil leida, kui sobiv on ükskõik
milline Eesti asupunkt metsa elurikkuse seisukohast.
Sellest rakendusest omakorda kasvas Tartu
Ülikooli arendustoetuse toel välja Rohemeeter
(www.rohemeeter.ee), millega saab mõõta maastike

Elurikkust hinnates

Leidmaks, kui palju sellele elupaigale sobivaid
liike oli olemas võrreldes puuduolevate, kuid elupaigale sobivate liikidega – ala n-ö tumeda elurikkusega –, kasutati koosluse täielikkuse indeksit.
See mõõdik võtab näiteks arvesse, et palumetsad
on looduslikult liigivaesemad kui salumetsad, kuid
teades, kui suur osa sinna elupaika sobivatest liikidest – liigifondist – on kohal, saab neid alasid siiski
omavahel võrrelda.
Andmeid analüüsides selgus, et loodusmetsad on
elurikkad siis, kui metsi on olnud alates eelmise
sajandi algusest 2 km raadiuses palju. Sellega saadi
kinnitust, et elurikkuse ja kestliku majandamise
tagab vaid kaitse korraldamine maastiku tasemel
ning ühest-kahest kvartalist loodusmetsast elurikkuse säilimiseks ei piisa.
Sarnasele tulemusele jõuti kõne all olevas teadusprojektis täiesti uute metsakoosluste – vanadele
põldudele istutatud hübriidhaavikute – sambla ja
samblike elurikkust vaadeldes. Ka nende puhul
leiti, et need inimtekkelised metsad olid elupaigaks
üsna suurele hulgale liikidele vaid juhul, kui naabruses oli ka vanu metsi; vaid sealt saavad tulla
samblike ja sammalde levised. Seega on metsal ja
metsal suur vahe ning elurikkuse säilimist toetab
eelkõige pikka aega ühes kohas olnud mets.
Metsamees nr 2 (139) / 2020
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tuge Eesti maismaal asuvate elupaikade elurikkusele
ning teada, mida võib igaüks oma ümbruskonna elurikkuse toetamiseks teha.
Rohemeetrit esitleti avalikkusele aprilli keskel ning
praeguseks on sellega tehtud rohkem kui 40 000
otsingut. Vaadeldava maastiku sobivust elurikkuse
säilimiseks hindab Rohemeeter iga uuritava asupunkti ümbruses poole kilomeetri raadiuses. Rohemeetri sisendandmetena on kasutuses nii nüüdsed,
hiljuti kogutud kui ka ajaloolised andmed Eesti elupaikade ja liikide levikust, mitmed keskkonnatingimusi kirjeldavad kaardikihid ning maastikustruktuuri
kirjeldavad indeksid. Kasutatud andmed on valdavalt
avaandmed, mis on pärit kas Eesti riiklikest andmesüsteemidest, rahvusvahelistest andmekogudest või
Tartu Ülikooli enda välja töötatud. Rakenduses on
kasutatud ka Eesti taimkatte kaardistamise andmeid
aastatest 1930–1950 ning Eesti metsade ajaloolise
leviku andmed, mis tuginevad Nõukogude Liidu
topograafilistele kaartidele ja mida on täpsustatud
ajaloolise taimkattekaardistamise andmetega.

Elurikkamad metsad asuvad
ajaloolisel metsamaal

Rohemeetrit kasutades tuleb silmas pidada juba
räägitud tumeda elurikkuse põhimõtet: näiteks
metsamaa puhul hindab Rohemeeter, kui palju loodusmetsadele iseloomulikust elurikkusest võiks
seal püsida. Kui raiesmikule tulevad rohttaimed ja
valgust nõudvad põõsad, on seal küll liikide arv
suurem kui metsas, kuid metsamaal tahame kaitsta
metsade elurikkust, mitte niitude oma. Neid parameetreid, mis mõjutavad metsade elurikkust ja
ökosüsteemi toimimist, aitab leida arvutialgoritm,

Teadlased rindel

mis teab, kui palju elurikkust ja ökosüsteemi toimimist toetavat just selles kindlas otsitud asupunktis
meil võrreldes kogu teadaolevaga on.
Elurikkamad metsad asuvad ajaloolisel metsamaal
ning tänu eespool kirjeldatud projektile teame, et
elurikkuse säilimiseks on oluline, et ajaloolist metsamaad oleks 2 km raadiuses palju. Samas, kui mets
ei asu vanal metsamaal, vaid endistel niidualadel,
võib metsalagendikel ja hõredamatel aladel leida
siiski taime- ja putukaliike, keda Eesti maastikus on
väheks jäänud. Lisaväärtust elurikkusele lisavad ka
kõrged metsad, looduslikud veekogud, vääriselupaigad, looduskaitsealad ja kaitsealused liigid. Metsade
elurikkusele ei mõju hästi ulatuslikud lageraied,
mida Rohemeeter hindab satelliidiandmete alusel,
aga ka kuivendamine, mis viib mullasüsiniku lagunemise ja kasvuhoonegaaside emiteerimiseni.
Rohemeetri abil saab igaüks, nii erametsaomanik
kui ka riigiametnik, hinnata, milline mets on elurikkuse säilimise seisukohast olulisem, ning nende
teadmiste abil planeerida majandustegevust. Tähtis
roll on ka Rohemeetri tekstilisel osal, mida tasub
põhjalikult lugeda – just see pakub otsitud asupunktis asuva maastiku kohta hinnangule lisaks hulga
soovitusi, mille abil saab igaüks elurikkuse heaks
ning ökosüsteemide püsimiseks midagi ära teha.
Rohemeeter on hea näide selle kohta, kus ühest
teadusprojektist kasvab välja laia kasutust võimaldav rakendus. Rohemeetri pakutud teadmiste abil on
võimalik leida igale piirkonnale sobiv majandamisviis ja kaitsetegevuskava, kuna iga maastiku ja ka
metsade järjepidevus ja struktuur on olulised elurikka looduskeskkonna ning sellega seotud hüvede
säilimiseks.

Kaitstavate metsafragmentide
eesmärgipärasuse suurendamine
Tekst: Kadri Runnel, Tartu Ülikool
Foto: Anneli Palo

Projekti käigus uuritakse, kas loodusväärtuste püsimine kaitsealustes metsafragmentides sõltub sellest,
kuidas majandada neid ümbritsevaid metsi. 2019.
aastal tegi uurimisrühm välitöid ja 2020. aasta
kevadeks oldi nendega umbes poole peal. 2019.
aasta tegevused olid seotud kaitsealuste ja indikaatorliikide otsimisega katsealadelt ja metsastruktuuri
mõõtmisega. 2020. aasta kevadet alustati eospüüdjate väljaviimisega, et mõõta, millised seeneeosed
uuritavates metsafragmentides ringi lendavad. See
katse kestab hilissügiseni. Lisaks on pooleli samblikuinventuurid ja ees ootavad põhjalikumad puiduseente uuringud. Projekti esimesi kokkuvõtteid
hakatakse tegema sel sügisel.

Üks projekti sihtliikidest on korallnarmik,
eripärase väljanägemisega kaunis seen, mis
kasvab enamasti haavatüvedel. Leitud raiesmikuga piirnevast vääriselupaigast Pärnumaal.

Biotõrje efektiivsus ja antagonistlike seente
kasutamine juurepessu tõrjes hariliku kuuse
puistutes ning eri taimetüüpide nakatumine
viljakates kasvukohatüüpides
Saepuruproovi
kogumine.

Rohemeeter on rakendus, mis
mõõdab Eesti maapiirkondade
ja linnamaastike tuge sealsetele ökosüsteemidele iseloomulikule elurikkusele. Viimsi
poolsaarel asuva punkti kohta
tehtud päring toob välja nii
head kui ka muret tegevad
aspektid ning jagab
käitumissoovitusi.

Projekti eesmärgid ja hetkeseis on järgmised.
Eesmärk 1: Välja selgitada juurepessu biotõrjel
kasutatava biopreparaadi Rotstop efektiivsus ning
selle sesoonsed (kevadsuvi ja sügistalv) erinevused.
Hetkeseis: Hariliku kuuse puistutest (38 ala) on
vastavalt sesoonile kogutud enne harvendusraiet
1520 puiduproovi. 12 kuud pärast raiet kogutakse
samadest kändudest sama kogus puiduproove, millest määratakse eelkõige juurepessu ja Rotstopi preparaadi alusorganismi hiidkooriku olemasolu ning
määratakse seente hulk proovides.
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Uues rubriigis
annavad RMK
rahastatavate
teadusprojektide
juhid ülevaate oma
töö käigust.
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Tekst ja foto: Tiina Drenkhan, Eesti Maaülikool

Eesmärk 2: Võrrelda seeneelustikku preparaadiga
Rotstop töödeldud ja töötlemata kändudes ning
testida uusi võimalikke juurepessu biotõrjel kasutatavaid seenetüvesid.
Hetkeseis: Valitud on Rotstopi preparaadiga töödeldud (10 ala) ja töötlemata alad (10). Kogutud
proovidest hinnatakse Rotstopi preparaadi mõju ka
teiste seente mitmekesisusele. Määratakse juurepessu suhtes antagonistlikud seeneliigid, eelkõige
testitakse laboratoorselt hiidkooriku eri tüvesid.
Eesmärk 3: Analüüsida hariliku kuuse, hariliku
männi ja arukase eri tüüpi istikute nakatumist juuremädaniku tekitajatega viljakates kasvukohatüüpides.
Hetkeseis: Rajatud on neli katseala: Tartumaal
Külitses ja Järvseljal, Harjumaal Paunkülas, Järvamaal Roosna-Allikul. Taimede ja kändude asukohad
igal katsealal on kaardistatud, kändudest puiduproovid kogutud. Puiduproovidest analüüsitakse
eelkõige juuremädanike olemasolu, mis omakorda
võimaldab hinnata nakkustsentrite (s.o kändude)
mõju istutatud taimede nakatumisele.
37

Metsaistutus

Metsaistutus

Ajakirjaniku „Roheline laine“

Tekst: Marina Poltavtseva
Fotod: Stanislav Moshkov,
Anna Markova, RMK

Viimsi, 2011,
kaskede istutamine

Kuidas
kasvavad
puud?
Metsaistutamise talgud, kuhu RMK Eesti elanikke igal aastal kutsub,
jäid sellel kevadel koroona tõttu ära. Selle asemel kutsusime
varasemate aastate talgulisi sõitma kohta, kuhu nad kunagi metsa
istutasid, et vaadata, kuidas puud on kasvanud.
RMK peametsaülem
Andres Sepp jagab
Tallinna linnapeale
Mihhail Kõlvartile
teavet selle kohta,
kuidas riigimetsas
majandatakse sel
moel, et mets iial
otsa ei saa.
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Meenutusretkedel oli kaasas RMK peametsaülem Andres Sepp, kes oskas langil kasvava noore metsa kohta rääkida
nii selle tänapäevast kui ka suurejoonelisest tulevikust. Üheksa aasta jooksul,
mil metsaistutustalguid on peetud ka
venekeelse sihtrühmale, on talgutel osalenud üle 3000 inimese. Talgute käigus
uuendati metsi Viimsis, Jõelähtmel,
Jägalas, Kuusalus, samuti Ida-Virumaal:
Auveres, Sirgalas ja Narva-Jõesuus.
Istutatud said kõik põhiliigid, mida riigimetsas enim kasvatatakse: kuusk,
mänd ja kask.
Kui metsaistutamise talgutel on aastast sõltuvalt olnud erinevaid nimesid –
„Roheline laine“, „Metsa sünd“, „Kliimakangelaste kokkutulek“ – on ürituste

eesmärk olnud alati sama: mitte üksnes
rääkida, vaid ka näidata, kuidas tänapäevane metsamajandamine toimub.
Päevakavagi pole aastatega oluliselt
muutunud: metsaistutamine, ekskursioonid retkejuhtidega ümbruskonna
metsas ja ühine lõuna langil. Kuid viimastel aastatel on ekskursioonid asendunud diskussioonidega. Inimestele on
üha enam hakanud muret tegema küsimused „Miks metsa langetatakse?“,
„Miks langetatakse metsa nii palju?“,
„Miks langetatakse metsa minu kodu
juures?“, „Kas mets võib otsa lõppeda?“. Kõigile nendele ja paljudele
teistele küsimustele saavad kokkutulnud
üksikasjalikud vastused metsakasvatajatelt ja metsaülematelt.
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Ühised metsaistutamised hakkasid toimuma just Andrei Titovi vahetul kaasabil. Tolleaegse nädalalehe MK Estonii
peatoimetajana reageeris ta aktiivselt
ettepanekule korraldada need talgud
koos nädalalehe lugejatega. Andrei tunnistab, et ta on läbi ja lõhki linnainimene
(vaadates stiilseid seemisnahkseid kingi,
millega ta metsa tuli, mõistad, et see jutt
on tõsi) ning nimetab end seepärast metsamajanduse küsimustes täielikuks võhikuks. „Ma ei ütle, et minu huvi metsa
vastu on pidev. Kuid nii või teisiti tulen
oma mõtetes metsa juurde tagasi, sest
metsa on palju, seda on meie elus kõikjal,“ arutleb praegune raadio- ja telesaatejuht Andrei. „Muret teevad pidevad
jutud kontrollimatutest raietest ja rahvusliku väärtuse raiskamisest. Millegipärast
ei kipu inimesed uskuma asjatundjaid
ega nende arvestusi. Justkui oleks õigus
alati sellel, kes valjemini kisab.“
Sattusime üheksa aasta taguste talgute
paika päevapealt täpselt: esimene „Rohelise laine“ kampaania toimus 14. mail
2011. aastal. Selle aja jooksul on Andrei
elus toimunud palju sündmusi: „Sündis
teine laps, vahetasin elukohta, vahetasin
ka tööd.“ Muide, maja, kus Andrei nüüd
koos perega elab, tunnistati selle ehitamisaastal Eesti parimaks puitehitiseks.

Andrei Titovile ja veel
ligi sajale talgulisele
näitasid üheksa aastat tagasi metsaistutusvõtteid ette RMK
töötajad Peep Salum,
Andrus Kevvai ja
Ilmar Sirkas.
See kaasik saab
küpseks umbes
2080. aastaks. Kui
puud kasvavad sirgeks ja jämedatüveliseks, siis sobivad
nad tulevikus vineeri
ja spooni tootmiseks,
osa ka paberi valmistamiseks ja kütteks.

„Ma soovin kõigile metsandustöötajatele
tervist. Mets vajab ju head hooldust, haigena on metsas täie jõuga tegutseda aga
väga keeruline!“

Noore vanaema „oma mets“
Jägala, 2012,
kuuskede istutamine

Marina on osalenud kolmel metsaistutamise talgutel, kuid kõige enam jäi talle
meelde just see. „Meil oli suurepärane
seltskond! Võtsin kaasa võileivad, termose, välipudeli – nagu ikka laupäevakule minnes. Kõige suuremaks üllatuseks
oli, et kuuseistikud olid nii väikesed!“
jagab Marina oma mälestusi. „Veel mäletan väga hästi talguliste ühist lõunat – toit
oli maitsev ja kõigil oli lõbus!“
Üllatudes, kui palju on kaheksa aasta
jooksul kasvanud tema istutatud kuused,
loetleb Marina ka muutusi, mis on toimunud sama aja jooksul tema elus: „Ma
Metsamees nr 2 (139) / 2020

Marina Melnik
metsaistutamise
talgutel Jägalas
2012. aastal.
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vahetasin töökohta. Poeg sai täiskasvanuks. Ta töötab samuti restoraniäris ja
mul on selle aja jooksul mitu korda olnud
põhjust tema üle uhkust tunda. Kõige
tähtsam sündmus aga on minu lapselapse
Adeli sünd!“
Kõik Eesti metsauudised leiab Marina
RMK venekeelselt Facebooki leheküljelt
ja kui on võimalik, veedab ta ka vaba aja
metsas. „Olen uhke selle üle, et mets on
Eestis heakorrastatud, viimastel aastatel
on loodud nii palju matkaradasid ja piknikuteks sobivaid paiku. Tuttavatel jahimeestelt kuulen, et ka metsloomade eest
hoolitsetakse meil hästi.“
Jägala, 2020. Selles kuusikus on juba kaks
korda – 2008. ja 2020. aastal – tehtud harvendusraiet, et tugevatele puudele jätkuks
rohkem valgust ja toitaineid. Kuusik kasvab
80 aastat ning kui see saab küpseks, siis
läheb puit laudade ja palkide tootmiseks, majade ehitamiseks.

Metsaistutamise fänn Ida-Virumaalt
Auvere, 2013,
kuuskede istutamine

Niisugune oli see maatükk Auveres 2013.
aasta maikuus.

Metsaistutamise paiga koordinaatide ja
kaardiga varustatud Narva raamatupidaja
Marina Domova koos fotograaf Annaga
ei leidnud otsitavat kohta sugugi kohe.
Koordinaadid näitasid küll täpselt kätte
noore teeäärse metsatuka, kuid Marina ei
suutnud kohe uskuda, et see ongi just see
mets – kuused olid uskumatult palju sirgunud! Marina osales kõigil kuuel metsaistutamise talgutel, mis Ida-Virumaal
toimusid. „Kuid see esimene kord oli

Selline on see maatükk 2020. aasta mais.
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nagu esimene armastus,“ meenutab
Marina poeetiliselt. „See päev jäi meelde
imelise ja pidulikuna, iseennastki sai tunda
otsekui jumalusena, kelle kätesse mahub
terve mets… ühteainsasse ämbrisse!“
„Metsamajandus on nagu huvitav raamat,“
jätkab Marina. „Seda aina loed ja tahad
aeg-ajalt jälle üle lugeda, et midagi uut
teada saada!“ Armastuse metsa vastu andis
Marinale edasi metsavahist isa, teadmisi
praegusest metsamajandusest saab ta aga
just niisuguste ürituste käigus.
Tänu sellele, et nüüd teab Marina metsast palju rohkem, suhtub ta teistmoodi ka
niisugusesse paljude jaoks negatiivsesse
nähtusesse nagu metsaraie: „Pärast metsnikega suhtlemist hakkasin ma raietesse
hoopis teistviisi suhtuma. See võib tunduda imelik, aga ma isegi rõõmustan
raiete ja teedel sõitvate puidulastis metsaveoautode üle. Ma rõõmustan sadade inimeste paljude aastate töö tulemuse üle!
Nüüd tehakse sellest puidust kasulikke
asju, raha selle müügist laekub aga riigikassasse, see tähendab, kõigile meile!“
Peale selle hakkas Marina raielankidel
tähele panema ka istutatud väikseid
kuuski ja mände. „Ja see rõõmustab.
Kurb on aga see, kui metsas vedeleb plast
ja muu praht.“
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Mets, mille istutas linnapea
Kaberneeme, 2013,
männimets

Praegune Tallinna linnapea Mihhail
Kõlvart osales kuusiku istutamisel
Kaberneemes 2013. aastal.
Millisena mäletate metsa istutamise
päeva 2013. aastal?
Kahtlemata oli see väga positiivne
kogemus. Iga üritus, mis on toimunud
looduses ja värskes õhus, tekitab häid
emotsioone. Vaatamata sellele, et ka
enne ja pärast seda olen korduvalt
puid istutanud, siis metsa istutamisel
osalesin toona esimest korda. Seetõttu
on ka kogu protsess ja selle olulisus
jätnud mällu oma jälje. Eelnenud
õhtul vigastasin korvpalli mängides
jalga, nii et tulin metsa longates. Alles
õhtul, pärast metsa istutamist, diagnoosisid arstid EMO-s mul kõõluse
rebendi. Seda on igal juhul raske
unustada… Nüüd aga tuletab sellest
metsa istutamise päevast igal aastal
viisakalt meelde Facebook.
Mis nende seitsme aastaga teie elus
on muutunud?
Puud kasvavad, pea läheb halliks.
RMK üritusest võtsin osa siis, kui olin
haridus- ja kultuurivaldkonda kureeriv
abilinnapea, hiljem sain linnavolikogu
juhiks, nüüd olen Tallinna linnapea.
Iga aastaga on tööd ja ka halli juustes
üha rohkem. Sooviks uskuda, et linnakodanikele on positiivset arengut
näha. Armastan Tallinna kogu südamest ning töötan selle nimel, et linn
pakuks hubast elukeskkonda kõigile –
nii urbanistidele kui ka rohelise mõtteviisi pooldajatele. Muide, Tallinn on
väga roheline linn! Tallinn paistab
Euroopa tasandil välja – maikuu keskpaigas jõudis linn konkursi „Euroopa
roheline pealinn 2022“ finaali, kus
konkureerib tiitlile Prantsuse linnade
Dijoni ja Grenoble’i ning Itaalia linna
Torinoga. Haljastuse maht siin ilmselgelt nii esmatähtis ei ole, vaid palju
olulisem on üldine suhtumine keskkonda. Meie pealinna „rohelised kopsud“, nii nagu ka Eestimaa metsad tervikuna, panustavad terve Maa kliima
kaitsmisse.
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Tulevase metsa
istutamine.

See männik kasvab
110 aastat, seega
saab see küpseks…
2120. aastaks!
Peamine kasutusala –
ehitusmaterjal.

Vaatamata sellele, et ka enne ja pärast seda olen
korduvalt puid istutanud, siis metsa istutamisel
osalesin toona esimest korda. Seetõttu on ka kogu
protsess ja selle olulisus jätnud mällu oma jälje.
Kas kasutate puitu oma
igapäevaelus?
Saun on hea siis, kui see on puudega
kuumaks köetud. Aga tõsiselt rääkides –
puitmööbel ja puittooted loovad kodus
hubasust.
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Päevak = nädala parim päev!
Tekst: Anu Jõesaar
Fotod: Raul Valgiste,
Erko Õunapuu, Mait
Tõnisson, Ivo Kraus

Mait Tõnissoni (keskel)
igapäevatöö on üks
pidev korraldamine,
kureerimine ja ideede
genereerimine.
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Tuhandetele inimestele pole tarvis seletada, mis on
päevak – argiõhtune hasartne kogupereüritus liikumisest
ja loodusest lugupidajaile. Nädala parim päev!
Kaubamärk RMK Eestimaa Orienteerumispäevakud oma ligi 350 päevakuga
aastas on hakanud oma elu elama.
„Osalejad on selle omaks võtnud –
teavad, et need on head päevakud –
ja ka korraldajad on harjunud olema
üheskoos millegi suurema osa. See
lisab motivatsiooni taas ja taas kalender
kokku panna ja päevakud läbi viia,“
ütleb Eesti Orienteerumisliidu liikumisharrastuse projektijuht Mait Tõnisson
(47), tõeline orienteerumisfänn, keda
paljud teavad ka kui Tallinna orienteerumisneljapäevakute peakorraldajat.
Ega vist selle töö kõrvalt ise enam
metsa ei jõuagi? „Viimasel ajal on mu
pere jah suurem osaleja kui mina,“ tunnistab peakorraldaja. „Aastas paar-kolm
korda võtan vabalt ja osalen ka ise koos
perega. Muul ajal aga käib üks pidev

korraldamine, kureerimine, kooskõlastamine, kaardijoonistamine, radade
meisterdamine ja ideede genereerimine.“

Naudib spordialaga
kaasnevat vabadust

Mait Tõnissoni tõi kunagi orienteerumise juurde naabripoiss, kelle isa oli
matkaja ja oskas kaardi abil liikuda.
Koos sõpradega alustati Rakvere orienteerumispäevakutest. Seal jäi noormees
silma Rakvere treenerile Ivar Masingule,
kelle treeningrühmaga hakati üle Eesti
võistlustel käima. „Sport mulle meeldis.
Tegin kõike, mis tol ajal maapoisil võimalik. Jooksime, talved veetsime suuskadel, rattaga käisime 10 km kaugusel
jalgpalli mängimas, meisterdasin enesele staadioni, kus sai loobitud kuuliketast-oda, hüpatud kaugust-kõrgust ja
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isegi teivast, tõkkejooksu tõkked sai ka
tehtud. Orienteerumine aga tõmbas ja
tõmbab siiani sellega, et iga kord on uus
maastik, uus kaart, uus ülesanne, uus
lahendus. Ja kuna juba noorteklassides
tuli ka sportlik edu, siis sai sõrm antud…“
Tõnisson ütleb, et oma nelja last ei
ole ta kunagi metsa sundinud. „Nad on
minuga kaasas käinud, kaardilugemise
selgeks saanud. Olen nendega nöörirajal
maasikaid söönud ja sipelgaid lugenud,
nendega rattaorienteerumise rajal kaasa
sörkinud. Ma arvan, et neilegi meeldib
orienteerumise juures vabadus, kus sa ei
ole kammitsetud staadioniringi või pallisaaliga, vaid saad olla vabalt looduses.
Minu lapsed ei pelga metsa ega põlve
poriseks tegemist. Oleme koos kogenud
vihma ja külma, sääski ja nõgest, aga
see ei peluta meid – see on elu loomulik
osa.“ Üks kiiks nende perel metsaskäimisega siiski on, lisab Tõnisson. „Me
tahame linade vahel magada. Telgis
ööbimine ei kuulu me eelistuste sekka.“

Kuidas päevakud sünnivad

RMK Eestimaa orienteerumispäevakuid
koordineerib Eesti Orienteerumisliit ja
sarja peatoetaja on Riigimetsa Majandamise Keskus. Eesti Orienteerumisliidul
on praegu 32 liikmesklubi, kellest oma
päevakusarja korraldavad 17. Vähemalt
korra aastas käib päevakuil üle 7500
inimese, kes teevad koos umbes 63 000
osaluskorda. Mait Tõnissoni selgitusel
on päevakute korraldamine suures osas
klubide õlul. „Orienteerumisliit on päevakuid pisut kureerinud, korraldanud
koolitusi, jaganud korralduskogemust
ja saavutanud, et päevakud on maakondades võrdlemisi ühetaolised – nii et
Tallinna neljapäevakul osaleja saab hakkama ka Seto- või Hiiumaal. Meil
kehtib ühtne koodisüsteem ja kõik tulemused laaditakse ülesse orienteerumisliidu tulemuste serverisse. See eeldab,
et ajavõtu- ja muud IT- ning korraldussüsteemid ühilduvad omavahel.“
RMK toetus on võimaldanud suurendada päevakute väljapaistvust ja teha
nende korraldust sujuvamaks – et osalejail oleks lihtsam osaleda ja et uued osalejad leiaksid tee päevakutele. „RMK
tuge me rahaliselt korraldajatele laiali ei
jaga, vaid soetame ühiselt varustust, toetame kaardistamisi, teeme ühisturundust,
peame üleval kodulehte päevakud.ee,
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korraldame koolitusi kaardisaajaile,
osalejaile, õpetajaile ja korraldajaile.
Püüame teha nii, et võimalikult palju
kasu saaksid ka väikeste päevakute korraldajad, kel muidu on ehk raske leida
motivatsiooni õhinapõhiselt jätkata.“

Orienteerujaid sunniti
kodus istuma

Viirusega seotud piirangud lõid sel
kevadel kõik orienteerumispäevakute
plaanid segi ja Mait Tõnisson pole
varjanud oma pettumust piirangute
kehtestajates ja otsustajates. „Talupojamõistusega võttes ei suuda üksik orienteeruja keset metsa ka kõige parema
tahtmise juures tõbe levitada. Orienteerumispäevakul osalemine on igal juhul
ohutum kui Viru raba laudteel tunglemine! Värskes õhus tervist taga nõudev
inimene paneb igale batsillile paremini
vastu kui kummikinnastes ja näomaskis
toanurka varjuja. Püüdsime seda ka
ametnikele seletada, aga ei õnnestunud.
Jalgpallurid said loa üksteise otsas väljakul higistada, aga orienteerujad pidid
kodus istuma.“ Ometi leiti lahendused.
Orienteerujad hakkasid valmistama
püsiradasid. Viidi punktid metsa, huviline sai kaardi enesele ise välja trükkida
või võtta see metsaservalt vihmakindlast kastist ja väisata rada siis, kui ise
soovis. Püsirajad said väga populaarseks nii korraldajate kui ka osalejate
hulgas. Üle Eesti pandi paari kuuga
püsti vähemalt 138 püsirada! „Fenomenaalne oli see, et väga paljud püsiraja

Mait Tõnissoni tütred
Astrid Heleen ja
Vibeke Pärl (praegu
11 ja 8) on sellel
kolme-nelja aasta
tagusel pildil alles
nööri abil orienteerumist harjutamas.
Praegu võetakse
koos isa ja vanemate
vendadega ette juba
palju pikemaid radu.
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Uued töötajad

Näed paljusid kauneid paiku, kuhu muidu ei
satuks. See rikastab ja rahustab-lõõgastab.
Seda ei pea võtma kui sporti – võid lihtsalt
metsa vahel jalutada ja igast leitud kontrollpunktist rõõmu tunda.

Orienteerumine on
üks neid unikaalseid
alasid, kus rajal kohtab õnnelikke osalejaid vanuses nullist
sajani.

läbijad tegid ka vabatahtliku annetuse
korraldajaklubi kontole. Orienteerujad
tõestasid end ühtehoidva kogukonnana ja
see annab ka korraldajaile jõudu edasi
teha. Toetasime püsiradade püstitajaid ka
RMK toetusrahast,“ lisab Tõnisson.
Piirangute leevenedes korraldatud esimestel päevakutel tähistati stardis-finišis
2 m jooni, rahva hajutamiseks korraldati
eelregistreerimine, tagati desinfitseerimisvahendid, pikendati stardiaegu jne.
„Nägime palju vaeva, et kõik oleks
osalejaile ohutu ja vastaks määrustele.
Osalejad tänasid osalemisega. Võrreldes
eelmiste hooaegadega on keskmised
osalejaarvud ainult õige pisut langenud.“
Praegu käib hooaeg juba täies mahus.
„Näis, mis sügis toob. Arstid-teadlased
on nakkustõbe üha paremini tundma
õppinud ja üheks võtmesõnaks viiruse
peatamisel on ventilatsioon, mis orienteerumise juures on alati tagatud.“ Igal
juhul vaatab Mait Tõnisson tulevikku
optimistlikult: „Saime kevadest üle,
saame ka sügisest!“

kaarti tunda. „Kui kerge pelg on sees, siis
helistage või kirjutage korraldajale – meil
on alati olemas inimesed, kes teid päevakul vastu võtavad ja algtõed kätte annavad.“ Esimeseks päevakuks võiks valida
asulas või selle lähiümbruses toimuva –
päevakud.ee kodulehelt leiate kindlasti
endale sobiva. Osaleda on lihtne – tarvis
on vaid kohale tulla. Eelregistreerimist ei
ole. Varustuseks on tavaline spordivarustus. Arvestada tuleks, et püksisäär võib
mustaks saada ja tossuga tuleb ka porri
astuda. Hea, kui oleks kompass – selle
saab ka korraldajalt laenuks. Ja algajale
on kompassil vaid üks funktsioon – see
aitab kaarti õigetpidi ees hoida. Igasugu
asimuudid ja suunasjooksud jäägu esialgu militaarsportlaste ja edasijõudnute
pärusmaaks. Kaardi leppemärke on kõik
koolitunnis või GPS-seadmes näinud.
Orienteerumiskaartide märkide põhimõtted on samad. Ja kui mõne märgi tähendust kohe ei tea ja metsas ka seda ei
kohta, siis las ta seal olla!
Orienteerumises on olemas kõik „õige
eestlase ala“ komponendid. Näed paljusid kauneid paiku, kuhu muidu ei satuks.
See rikastab ja rahustab-lõõgastab. Seda
ei pea võtma kui sporti – võid lihtsalt
metsa vahel jalutada ja igast leitud kontrollpunktist rõõmu tunda. Aga ... õige pea
tekib hasart järgmist punkti või rada
paremini läbida, sõbrale või naabrimehele „ära panna“ ja sedaviisi rassides
kaovad minutid ja kilomeetrid märkamatult. Paljudele eestlastele on päevak kujunenud suisa palvuseks, kus koos heade
kamraadidega taas kokku saada, füüsilisvaimne pingutus sooritada ja elust rõõmu
tunda. Oled oodatud seltskonda!

Esimesel päevakul

Esimene samm on alati kõige pikem.
Mait Tõnisson julgustab, et kõigil päevakutel on olemas algajate lihtsad rajad,
millel osalemiseks ei ole vaja üleliia
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Saame tuttavaks!
MARGO MÕTTUS,
metsakorraldaja

HARRY PÜTSEPP,
metsakorraldaja

Margo töötab RMK Kagu
metsakorraldusosakonnas
ja hoolitseb eeskätt Laeva
piirkonna eest. Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli
metsamajanduse eriala.
Hoolimata sellest, et tema
perekonnas metsamehi
pole olnud, tekkis huvi metsanduse ja metsas olemise vastu ning nii langeski valik just metsamajanduse valdkonna kasuks. „Ülikooli ajal käisin
RMK-s praktikal ja sealt jäigi minusse elama
mõte, et kunagi võiks RMK-s töötada,“ ütles
Margo. Enne RMK-d töötas Margo pikalt eraettevõtluses, alguses metsahindajana ja edasi juba litsentseeritud metsakorraldajana. Kui Margo just
kalal pole või looduses ei mütta, võtab ta positsiooni sisse tugitoolisportlasena.

Harry on Kagu regiooni metsakorraldaja. Ta on juba
staažikas RMK töötaja, olles
varem kümme aastat leiba
teeninud Pikknurme metskonna metsnikuna ja viis
aastat metsakorraldajana.
Vahepeal töötas ta erametsaomanike nõustajana ja lükkas käima Vooremaa Metsaühistu. Harry peab kogu Eesti metsandust ja sellega seotud ühistegevust väga oluliseks ning seetõttu
panustab ta ka Eesti Erametsaliidu tegevusse. Harry
on õppinud Luua Kõrgemas Metsakoolis metsamajandust ning Räpina Aianduskoolis keskkonnakaitset
ja aiandust. „Minu tööpiirkond on kodu ümber, kus
olen ka enne töötanud ja jahil käinud. Praegu on
minu kõige suurem hobi maheaianduse talu, mida
vaikselt arendame ühes abikaasaga,“ märgib ta.

JUHO JOONAS,
metsakorraldaja

SANDER SANDBERG,
vee-elustiku spetsialist

Kõik Juho senised töökohad on olnud seotud metsaga. Esimesed kokkupuuted metsandusega sai ta
koolimetskonnas, sellele
järgnes suviti taskuraha
teenimine Kubja metskonnas. Kõige pikemalt, ligi
kümneks aastaks jäi ta pidama Keskkonnaameti
metsarajale. RMK-sse tuli Juho Keskkonnaagentuurist. Vajalikud teadmised metsast omandas ta
Eesti Põllumajandusülikoolis. Juho töö RMK-s on
metsamaa kirjeldamine ja metsaeraldiste andmete
aktuaalsuse tagamine. Lisaks tegeleb ta vääriselupaikade inventeerimisega. Juho ütleb, et ta elab
küll linnas, kuid mets on sisuliselt aia taga. Isegi
maja ümber on puid rohkem kui naabritel, mistõttu märgiti: „Mis sul viga, sul ju oma mets!“
Ühte ja ainukest vaimustavat hetke looduses tal
välja tuua pole. „Mets, loomad, võimsad puud,
avanevad vaated, vana talukoht põlispuude varjus,
paari meetri kõrgune kopratamm – mind inspireerib see kõik,“ ütleb Juho ning lisab, et ka tema
hobid on looduskesksed: suusatamine, jooksmine,
ujumine, rattasõit ja orienteerumine.
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Sander tuli RMK-sse Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnast. Kõrghariduse omandas ta Eesti
Maaülikoolis kalanduse ja
rakendusbioloogia erialal.
Ülikooli ajal tegeles Sander
Eesti väikejärvede kalastiku
seirega, kuid praegu paeluvad teda rohkem jõed,
vee-elustik ja nende ökosüsteem. Sander töötab
valdkonnas, mis on erialane, südamelähedane ja ühtlasi ka hobi eest.Vabal ajal on Sander mõistagi kalal.
Teda paelub raske ja tänamatu jõeforelli püük, mis
pole lihtsalt kalastamine. Sel teekonnal, mis ei kulge
konkreetsel matkarajal, näeb nii vana metsa kui ka
noorendikku, sood ja raba, jõgede eri ilmeid ning
kõikvõimalikke metsaelanikke alates põtradest ja
jäälindudest kuni saarma ja merikotkani. Kui sel teekonnal kala kohata ja suuta ta ka spinningu otsa
meelitada, siis see on lihtsalt kirss tordil. Tegeledes
jõgede ja paisudega ehk inimese rajatud takistuste
vähendamisega meie jõgedes, innustab teda Herakleitose tsitaat „Ükski inimene ei saa astuda teist korda
samasse jõkke, sest teisel korral pole see enam sama
jõgi ja tema pole enam sama inimene“.
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Uus leiutis
päästab planeedi

Tekst: Susanna Kuusik
Fotod: Kärt Kaljuvee

Kui kärbes Jaak tuleb leiutamisvõistlusele igal aastal uue
äratuskellaga ja koer Klaus näitab jälle oma rännukohvrit, siis lapsed
on palju loovamad. Lottemaal esitleti juuni lõpus leiutamisvõistluse
võidutöid ja avati peapreemia saanud leiutaja Emili Matjušenko
täismõõdus ehitatud töö „Päästa meie planeet“.
Võidutöö leidis oma alalise asukoha
Leiutajateküla laadaplatsil laululava
kõrval ning õpetab lapsi hoidma metsa
ja loodust. Kuidas? Emili idee on väga
lihtne: igaüks saab planeedi päästmiseks
istutada puu, ja tema leiutis väljastabki
kolme eri puu seemneid. Seemnetega
tuli appi RMK ja nüüd saabki igaüks
Lottemaalt endaga kaasa võtta ümbriku
seemnetega, millest külvata puu. Leiutisest saab ka juhise, kuidas ja kuhu sobib
kuuse- või männiseemneid maasse
panna. „Lottemaa arvates on see tore ja

vägagi armas mõte, kus iga laps saab
omale ise puu kasvatada ning sellega
koos kasvada,” ütleb Lottemaa tegevjuht Margit Toodu. Emili leiutise kõrvale on rajatud ka 1–3-aastaseid kuuse-,
männi- ja kasepuid tutvustav näidisala
või „lasteaed“.
Margit Toodu selgitab, et kuuse- ja
männiseemneid jagavad väikese tutvustava etenduse juures nii Lätist pärit
putukad, Soome liblikas, vene keelt
kõnelev suslik Sveta ning rebane Julia
kui ka mõni teine värviline lepatriinu
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või liblikas. Ümbrikul on kenasti ära
toodud eesti- ja ingliskeelne õpetus,
kuidas seemnetest taim kasvatada.
„Puude lasteaiast inspireerituna saime
toreda mõtte hinnata ära ka paljude
teiste puude vanused Leiutajatekülas
ning neile vastavad sildid lisada,“ ütles
Margit Toodu. „Pargi vanimateks ja
väärikamateks puudeks on pea 160-aastased potsakad männid.”
Roosi ja Lotte lasteaias.

Lapsed hoolivad keskkonnast

Sel aastal olid väga paljud leiutised seotud kliimamuutuse, keskkonnahoiu ja
prügikoristamise temaatikaga. „Leiutamiskonkurss näitab meile, kuivõrd tabavalt näevad lapsed meie ümber üles kerkinud probleeme. Tänu konkursile saavad
nad väljendada ka oma muret ja toetust.
Sel aastal oli tubli pool kõigist laekunud
töödest suunatud keskkonnaalaste küsimuste lahendamisele, mis on märk nii
Lottemaale kui ka vanematele, et teema
vajab lastega arutamist,“ võttis Lottemaa
tegevjuht kokku leiutamiskonkursi tulemused. Leiutiste seas on olnud
robot-lapsehoidjad, unenägude masinad,
prügisorteerimise masinad, lennumasinad, kõdimasinad, pai- või kallistamise
masinad ning keerukad kodutöödes abistamiseks mõeldud seadeldised.
Sel suvel on RMK töötajatel võimalus
külastada Lottemaa teemaparki soodushinnaga – täpsem info intranetis.

Sel aastal olid väga paljud leiutised seotud
kliimamuutuse, keskkonnahoiu ja prügikoristamise
temaatikaga. Leiutamiskonkurss näitab meile,
kuivõrd tabavalt näevad lapsed meie ümber üles
kerkinud probleeme.

Suure leiutamisvõistluse võitja
Emili Matjušenko.

Koostöös RMK-ga valminud
leiutis "Päästa meie planeet"
jääb Lottemaa teemapargi
püsieksponaadiks.
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Metsaülemad soovitavad:
pärandkultuuri pärlid
Fotod: Alar Süda, Eerik Väärtnõu, Risto Sepp,
Margus Emberg, Triin Kusmin, Jüri Pere, RMK,
Silja Konsa, Tarvi Sits, Kultuurimälestiste register

Praeguseks on neist väga vähe säilinud. Pärnumaal
Saarde vallas Tõitoja–Häädemeeste maantee ääres
RMK maal paiknev „Tööline“
(58.162709/24.815851) on ehe näide nõukogulikust propagandast, mida praegu vaatame hoopis
teise pilguga.

RISTO SEPP,
RMK Valgamaa metsaülem
Tõrva vallas Valgjärve põhjas asuvad ühe-kahe
meetri sügavusel muistse ehitise jäänused
(57.900659/25.871643). Ala suurus on ligikaudu
700 ruutmeetrit, Valgjärvel paadiga õiges kohas
sõites on ehitis nähtav. Järve kaldal asuvad ka
RMK Koorküla Valgjärve lõkkekohad ning lähedal on Eesti sügavuselt kolmas maaliline Udsu
järv (30,25 meetrit).

Siseturismile pühendunud
kaasmaalastele soovitavad
põnevaid pärandkultuuri- või
muinsuskaitseobjekte oma
piirkonnast RMK metsaülemad.

Laatre ristimänd (Rampe ristipettai) oli ristipuu
Rampe külas, mida looduses tähistab infotahvel
(57.882677/26.219449). Puu kasvas Laatre kalmistust paari kilomeetri kaugusel. 2014. aastal võeti
puu maha ja 2016. aastal paigutati tüvi konserveerituna Eesti Rahva Muuseumi.
Taagepera mõisa park ja parunite Strykide
perekalmistu (57.997750/25.669957). Matmispaigani, mis asub künka otsas, viib läbi põlismetsa
RMK Taagepera matkarada.
Sakslaste kaitseliin 1944. aastast. Pärast 1944.
aasta lahinguid oli seal surnuid nii palju, et neid
veeti välja hobustega. Sellest ka koha nimi Surnumets ja samanimeline tee. Tee lõpust 300 m Väikese Emajõe poole on näha sakslaste kaevikuteliinid (58.020273/26.052591).

KOIDU SIMSON,
RMK Alutaguse metsaülem
Soovitan külastada Varessaare metsavahi maja.
Metsaonn on ehitatud soosaarele keset Muraka
raba ürgset loodust ja seal on võimalik väiksema
seltskonnaga ka ööbida (59.170879/27.128736).
Veel võiks huvi pakkuda Dobrina kanal Kivinõmmes (59.148683/27.609030), mida mööda parvetati metsamaterjali Narva jõele.

Aluoja juga
Kosealuse
allika kõrval.

ALAR SÜDA,
RMK Ida-Virumaa metsaülem
Oru park on küll tuntud ekskursiooniobjekt, aga oma väärika ajaloo ja haruldase ilu poolest ikka ja jälle külastamist
vääriv. Pühajõe ürgorus asuva Oru pargi
ja suurejoonelise lossi rajas Grigori
Jelissejev, Venemaa üks jõukamaid
kaubandusmagnaate 19. sajandil. 1935.
aastal ostsid kolm eesti töösturit lossi ja
pargi ning kinkisid president Pätsile
suveresidentsiks. Loss hävis
II maailmasõjas. Praegu on park hästi
hooldatud ja üks Eesti liigirikkamaid.
Oru pargis avati kevadel Eestis esimene
Konstantin Pätsi kuju. Värskelt on valminud ka Oru parki tutvustav videoreaalsuse teenus „VR Toila 1938“, millega saab kõrvutada ajaloolise koha
vaadet praegusega.
Kosealuse allikas (59.40263/27.531201)
on vähe tuntud pärandkultuuriobjekt.
See asub väga atraktiivses 700 meetri
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Valgjärv peidab
endas muistse
ehitise jäänuseid.

Konstantin
Pätsi kuju
Oru pargis.

pikkuses ja 10 meetri sügavuses Aluoja
kanjonis Aluoja joastiku kõrval, Oru
pargist mõne kilomeetri kaugusel. Selle
ajaloolise loodusliku pühapaiga suhtes
on algatatud riikliku kaitse alla võtmise
protsess. Kohapärimus ütleb selle kohta
järgmist: ükskord suure katku ajal saanud sealpool jõge, kus on trepid, kõik
inimesed otsa, siinpool jõge aga jäänud
alles – see pandud jõe vee arvele ning
jõge hakati pühaks pidama.

EERIK VÄÄRTNÕU,
RMK Lääne-Virumaa metsaülem

HEIKI ÄRM,
RMK Pärnumaa metsaülem
Pärnumaa lõunapoolsest osast võiks
huvi pakkuda tänapäeval ajaloomälestiseks tunnistatud töölise elusuuruses
raudbetoonskulptuur. Tegemist on
1950. aastate ehk stalinliku ajajärgu katsega viia maale kultuuri. Sarnase teostusega, kuid erinevate motiividega (töölised, metsloomad jms) „kunstiteoseid“
püstitati mitmele poole üle Eestimaa.

Varessaare
metsavahi maja.

„Tööline“ kui ehe
näide nõukogulikust
propagandast.
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Surnumets on oma nime saanud
1944. aastast. Pärast lahinguid
oli seal surnuid nii palju, et neid
veeti välja hobustega.
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Kui tulete Lääne-Virumaale mööda Rakvere–Luige
maanteed, siis võiks külastada Roela käbikuivatitmuuseumi (59.174247/26.580834). See jääb lõuna
poolt tulles Roelas paremale poole tee äärde. Tollase
EV Riigimetsade Peavalitsuse poolt 1928. aastal
rajatud käbikuivatis, mis oli omal ajal Eestis moodsaim, tegutseb praegu ka RMK teabepunkt. Käbikuivati asub Eesti pikima Mõdriku-Roela oosi serval.
RMK poolt 2008. aastal renoveeritud muuseumis on
alles originaalsed ahjud ja seadmed ning üleval püsinäitus, mis jutustab omaaegsest käbide kogumisest,
kuivatamisest ja metsapuude seemnete varumisest.
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MARGUS EMBERG,
RMK Raplamaa metsaülem

Roela käbikuivati-muuseum.

"Mägimännikud", kus männid väänlevad mööda maad.

Kui olete rännakutega jõudnud Sagadi mõisa ning
otsustate nautida selle piirkonna riigimetsa rahu ja
vaikust jalgratastel, siis tasuks pilk peale panna ka
„mägimännikutele“ (59.594947/26.040687). Kui
vändata mööda Pedassaare–Esku metsateed, siis
ühel hetkel on nagu midagi valesti. Männid, mis
peaksid kasvama päikese poole, väänlevad mööda
maad, ladvad ulatuvad metsateele. Olelusvõitluses
hariliku männiga püüavad mõned aga kasvada kõrgustesse, kuid jäävad siiski selgelt alla. Tegemist
on mägimändidega, mille ajalugu ulatub rohkem
kui saja aasta taha. Autoga liigeldes võib seda pilti
vaadata Viitna–Koljaku maantee läheduses Koljaku-poolses otsas (59.556403/26.010677). Jättes
auto tee äärde, jääb see mõneminutilise jalutuskäigu kaugusele.
Väidetavalt kultiveeriti omal ajal mägimändi
selles piirkonnas liivade kinnistamiseks luidetel
ja põlendikel. Tänapäeval on need kultuurid segunenud hariliku männiga, aga avanev pilt on siiski
väga huvitav. Olen nende mägimändide sattumisest
Sagadi kandi metsadesse kuulnud ka sellist lugu, et
mõisnik kasutas käbide varumisel talupoegade abi.
„Nutikamad“ leidsid võimaluse käbisid korjata ka
madalakasvulistelt mägimändidelt ja nii see seeme
metsa sattus. Kes seda teab, aga ilus lugu ikkagi.
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Soovitan jalgsimatka pärandkultuuri objektil
Põline tee ehk rahvakeeli Seljandiku teel, mis
teeb ringi ümber Linnumängu hoiuala (algus
58.751802/25.120747). Teekonna esimene poolteist
kilomeetrit kulgeb mööda kraavivalli. Rabast võib
üles otsida rabasaare ja poolsaare moodi saare, kus
kasvab 170–180 aasta vanune männimets. Kohalikud metsamehed on neid vaatamisväärsusi väga
hoidnud.
Tee peal asuvates lagunevates jahirajatistes ei
tasu turnida ja päevinäinud metsaonni mitte siseneda, see ei ole enam kasutuses. Samuti ei tohiks
seal teha tuld. Teel on endised liivavõtmiskohad,
kust võetud liivast ehitati hädapäraseid metsateid.
Vahepeal on võimalus ka teelt eksida. Kohata võib
isegi metsist, karu, hunti ja nüüd uuemal ajal ka
lihaveiseid. Tee on kuival ajal läbitav ka maasturiga, sõiduautoga ei pruugi olla.
Lühike peatus on paslik teha Käru–Rõusa teel
100–400 meetrit pärast Käru veehoidla tammi
Käru mõisa pargis (58.817480/25.137017), kus
kõrgub 150-aastane segamets. Selline ürgmets on üks
võimalus meie parkide tulevikuväljavaatest. Eravalduses asuvasse pargiosasse palume mitte siseneda.
Pikema peatuse saab teha Vana-Vigala Hirvepargis (58.771762/24.253018), kus kunagi elasid
hirved. Puistud on üle 100 ja isegi üle 150 aasta
vanused. On muljetavaldavate mõõtmetega puid,
jalgrajad ja mitu eraldiseisvat pärandkultuuriobjekti.

Peeter Suure nimelise merekindluse suurtükialus.

Aegna kivilabürint.

JÜRGEN KUSMIN,
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem

Päevaseks avastusretkeks on parajad Suur- ja
Väike-Pakri saartepaar, mis on omavahel sillaga
ühendatud. Jalgsi päevaga mõlemale saarele ringi
peale teha ei jõua, jalgrattaga aga küll. Suviti on
reedest pühapäevani saartega ka regulaarne laevaühendus (vt pakrisaared.ee, pakrirannad.eu ja
pakrireisid.ee).
Saarte põhjaosad kajastavad militaarset ajalugu
alates Peeter Suure nimelise merekindluse suurtükialustest (59.357141/23.976589) kuni okupatsiooniaegse kaugpommitajate polügooni ja sellega seotud rajatisteni. Püsiv inimasustus on praegu
Väike-Pakri saare lääneküljel, üle saare võib kohtuda sealseid poollooduslikke kooslusi hooldavate
veistega ja avastada kümneid vanu taluasemeid.
Kindlasti tasub läbi käia mõlema saare lõunaosas
asuvate kabelite juurest (59.305766/23.933942 ja
59.328949/24.005726), mis on tänu eestirootslaste
panusele korrastatud ja hoitud.

Prantsuse meremeeste kalmistu Naissaarel.

ANDRUS KEVVAI,
Ida-Harjumaa metsaülem
Prantsuse meremeeste kalmistu asub Naissaare
kagunurga lähistel. Kalmistule on maetud prantsuse meremehed aastatel 1845–1855, mil Naissaar
oli okupeeritud Suurbritannia ja Prantsusmaa
mereväe poolt. Praegu tähistab kalmistu kohta
monument. (59.544578/24.557042)
Aegna kivilabürint tasub Aegna saarel olles
kindlasti üles otsida. See asub saare põhjaosas
Eerikneemel ja on pärit ilmselt rannarootslaste kultuurist. Graniitkividest laotud labürindi vanus on
teadmata, ent arvatakse, et see pärineb 15. sajandi
teisest poolest, mil Aegnal tekkis püsiasustus.
(59.587946/24.764934)
Käru park.
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Suur-Pakri kirik, vaade edelast.
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Soovituste rubriik jätkub järgmises numbris.
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Merje Aru: Vaemla kandis teel torni märkasin, et lahe ääres on kümmekond merikotkast ennast kenasti sisse seadnud.
Istusid mätaste vahel ja vaatasid pingsalt enda ette maha. Tundus pisut kummaline, sest polnud enne sellist olukorda
kunagi näinud, et kõik teised veelinnud solberdasid rahulikult vees edasi ega lasknud ennast merikotkaste kohalolust
häirida. Otsustasin minna järgmisel varahommikul mättaks maskeerudes luurele. Veidi pärast kella kolme „linnuliiklus“
algaski. Ootamatult lendas tume vari üle minu, siis teine ja veel mõned. Hoidsin hinge kinni, süda peksis ja lootsin, et olen
nähtamatu või näen vähemalt välja nagu priske looduslik mätas. Kohe selguski, mida kotkad seal endi ees maas uurivad.
Mätaste vahel oli piisavalt mudast vett, mis enne mulle kaugemalt ei paistnud, ja sinna olid tulnud kudema suured kalad.
Ullikesed kalad lihtsalt trügisid ise kotkaste hommikusöögilauale ning merikotkad ei pidanudki muud vaeva nägema kui
ainult valima välja kõige priskema kala ja laskma heal maitsta.

Seppo Parkkinen: Laupäeva õhtul Soomes Karkkilas.
Randkuuse taha loojuv päike on saanud ümber suurepärase halo. Järve pind peegeldas imeilusa vaate.

Ingmar Muusikus: Jäälinnupaari pesa leidsin imelikust kohast – nad olid selle uuristanud sillatruubi kohale paekividest
laotud mullaga täidetud vuuki. Isalind oli eriti tubli kalastaja – luukaritsad olid tal pidevalt nokas. Järjekordse kalaga jõelt
lepaoksale, oksalt pessa, pesast tagasi jõele. Emalind käis samuti vaatamas ja istumas. Kalade püüdmisega ta end vaevama
ei hakanud, oli niisama ilus ja särav.

Haruldased hetked looduses
Loodusfotokonkursi „Vereta jaht“
osalejad said sel koroonakevadel
pildistada seal, kus ise tahtsid.
Allpool on väike valik saagist,
mille 44 fotokütti kolme päeva
jooksul mais „purki“ said.
Kindla jahipiirkonnaga võistlus
loodetakse maha pidada sügisel,
misjärel pannakse paremik
Metsamajja ka näitusele. 23.
aastat toimuvat „Vereta jahti“
korraldavad RMK ja Overall.
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Ingmar Hunt: Pilt on tehtud Hiiumaa lähedal Selgrahul,
saarekesele lähenevast hülgest umbes paarikümne meetri
kauguselt. Hülgeid oli nii palju, et kõik poleks rahule äragi
mahtunud.
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Heiko Kruusi: Selle pildi sain kohe esimesel päeval kõige esimesest
peatuskohast. Pidasin jahti Hiiumaal ja loomulikult sooviga saada pildile
mõni hirv. Aga et päike oli veel kõrgel, pöörasin teeviida juhatusel kõigepealt Lelu metsades asuva RMK Metsapere metsaonni juurde. Selle kõrval on vana tuletõrje veevõtukoht. Autost välja tulles märkasin kohe, et
veepinnal liigub miski. Kiirvaade binokliga tuvastas nastiku. Ometi olid
saabuva auto helid teda nii palju peletanud, et roomaja ujus kaldale. Hiilisin sinnapoole, kuhu olin näinud teda kaduvat, ja sain end päikesepaistel keras soojendavast maost mõne pildi. Eemaldusin ja jalutasin veidi
ümbruses ringi. Tiigi äärde tagasi jõudes nägin, et nastik on taas tiigile
ujuma tulnud. Läksin vaikselt tiigi ääres asuvale sillakesele ja heitsin
sinna kõhuli. Mu kaasa jäi binokliga eemale ja andis vaiksel häälel suuniseid mao liikumise kohta, kui see vahepeal silmist kadus. Nii see ülesvõte sündis. Ühel hetkel oli nastik taas kadunud. Kui nõutul näol oma
kaaslase poole vaatasin, osutas ta otse minu poole. Ja tõesti – mind
kandnud sillakese alt vingerdas välja nastik, olles ujunud mu kõhu alt
läbi. Kahjuks oli ta sel hetkel liiga lähedal, et pika toruga teravat pilti
saada. Kuid rahule võib jääda ka saadud ülesvõtetega.
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Minu riik

Taavi Nagel: Ilus karge maikuuhommik, kell näitas 4.45.
Öösel olid olnud kerged külmakraadid, maas valge hall. Sõitsin
sihitult ringi, kui märkasin keset suurt heinamaad askeldamas
kolme rebasekutsikat. Sain aru, et pesa peab olema lähedal.
Hein oli madal ja maa ühtlaselt tasane, kuid ühtegi märki pesast
ei paistnud.Otsustasin proovida õnne ja roomates rebasepoistele
läheneda. Algul liikusin kükakil, siis tuli kõhuli visata ja heinamaad ligi liibuda. Rebasekutsikad jooksid põllul eri suundades
ringi. Olles pool tundi vaevaliselt roomanud, sain teha esimesed
klõpsud. Veel liiga kaugel ja iga pisemgi rohulible segas objektide fokuseerimist. Puhkasin ja liikusin ettevaatlikult edasi...
Vaikselt hakkasin ühele üksinda jäänud rebasekutsikale sobivasse pildistamiskaugusesse jõudma. Vahepeal oli päike põllule
paistma hakanud, hommikune valgus oli magus. Sain üksikust
rebasepoisist hulga pilte. Järsku nägin eemalt rebasemammat,
kes luusis põllu teises otsas. Otsustasin lahkuda, kuid tagasi
roomamine oli veelgi vaevalisem, sest päike oli sulatanud
hommikuse halla. Läbimärjana tagasi põlluserval olin õnnelik.
Õnnestus.

Aare Udras: Tänavuaastase „Vereta jahi“ lõpetuseks
kohtusin sellise toreda selliga. Ida-Virumaa, 200+ kg
maskuliinset ilu, turi 120–130 cm, jalanumber 16 cm
(mõõtsin ühe pisut selgema jälje huvi pärast ära). Pidavat olema selle kandi kunn. Kohtumine oli meeldejääv.
Lonkisin hilises hämaras sihti mööda auto juurde, kui
märkasin 60–70 meetri peal kraavist suuremat sorti karu
välja ronimas. Õnneks nuuskis ta esmalt maad ning
andis sellega hetke kähku põlvele laskumiseks ning veel
valgest ajast jäänud kaameraseadete sättimiseks. Pead
tõstes nägin teda juba oma hääletul karusammul maad
nuuskides rahulikult minu suunas tulemas. Kuniks ta
märkas minu kogu sihil …, vaid viivuks aeglustus (hetk
pildil) ja põgenemise asemel hoopis kiirel sammul otse
minu poole tulema hakkas. Ju pidas mind mõneks metsaloomaks – maitsvaks seaks, paaritumiseks sobivaks
emakaruks või kribuks konkurendiks, ei tea. Igatahes
tõusin selle peale püsti, ütlesin talle „Tere!“, kuid ei miskit, tuli ikka edasi. Ütlesin siis juba kõlaval häälel „Tere,
mina olen inimene,“ mispeale ta minust paarikümne
meetri peal sihilt metsa hüppas. Ainus hetk, mil tema liikumisest minu suunas üldse mingitki heli kuulda oli, oli
hüppelt maandumine kuivanud okstele metsa all. Eemaldus metsa alla, sihist ehk vaid meetrit 30 ning hakkas
omaette torisema ja porisema.

Pilk noorte
mõttemaailma
Tekst: Marina Poltavtseva
Illustratsioonid/kollaaž: õpilaste joonistused tagasisidelehtedelt

Aasta algusest kuni märtsi keskpaigani liikus Metsamajas
ringi tavapärasest rohkem kooliõpilasi. Kodanikuhariduse
programmi „Minu riik“ raames jagati metsatarkust
rohkem kui 400 üheksanda klassi õpilasele.

Argo Argel: Laupäeva hommikul otsustasin kulgeda vaikselt mööda
eelmisel õhtul läbisõidetud radu ja otsida märke loomadest. Hiiumaale
omaselt oli lootus ka hirve näha. Peagi märkasingi silmanurgast ühe
põllu servas liikumist. Seal toimetas mitmepealine hirvekari. Nad olid
üsna kaugel. Suutsin neist ühe kaadri teha, enne kui nad metsa varjusid. Võtsin kaardi ette ja katsusin arvata, kuhu nad edasi liiguvad.
Märkasin, et metsatuka taga on üks suurem lagendik, kus oli üks
eenduv puudesalu. Edasi liikusin suure kaarega selle lagendiku poole,
liikudes piki puudesalu. Puude vahelt vilksamisi piiludes nägin hirvekarja, aga korraliku pildi jaoks pidi edasi liikuma, sest puudesalu
piiras nähtavust oluliselt. Jõudnud salu serva, otsustasid hirved
lahkuda. Kuna nad aga mind ei olnud märganud, siis ei kaugenenud
nad minu suhtes, vaid piltlikult jooksid minu nina eest mööda. Tehes
seda kusjuures ükshaaval, täpselt nagu liikuvad märklauad kuskil
tiirus. Selline ükshaaval lahkumine oli mulle täiesti esmane kogemus,
tavaliselt jooksevad nad kõik karjana koos, siin aga ootas järgmine,
andes eelmisele kenasti edumaa, enne kui ise jooksma hakkas.
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Rühmi oli planeeritud rohkemgi, kuid
pandeemia tegi omad korrektuurid. Aga
ka need 16 õpilasrühma eesti ja vene
koolidest, kes Metsamaja külastasid, andsid kindla signaali „Minu riigi“ programmiga jätkata – noored vajavad teadmisi
sellest, kuidas riigimetsi majandatakse.
Eriti kaalukaks muutuvad teadmised siis,
kui neid jagavad asjatundjad-praktikud:
RMK peametsaülem Andres Sepp, metsaülemad Andrus Kevvai ja Jürgen Kusmin
ning ka kommunikatsiooniosakonna
spetsialist Marina Poltavtseva, kes suhtles vene keelt kõnelevate õpilastega.
Lapsed olid siirad ja uudishimulikud,
kuigi varajane ärkamine ja pikk tee pealinna näiteks Ida-Virumaalt ajas mõnele
neist Toomsaalis une peale. Mängulised
nipid tõid aga tähelepanu kiirelt tagasi.
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Näis, et ka õpetajatele oli loengutel
kuuldu paljuski avastuseks. Põnev oli jälgida õpetajate ja õpilaste vahelisi suhteid:
kui õpetaja oli teemast huvitunud ning
lastega eeltööd teinud, oli ka õpilaste
huvi ja pühendumine silmanähtav. Kui
oled laste vastu aus ja siiras, ei jää see
märkamata ja sind usaldatakse. Ka pärast
loenguid tuldi lektorite juurde ja esitati
küsimusi.
Võimaluse korral külastasin ka kolleegide-metsaülemate loenguid ning need
avaldasid muljet: kõik rääkisid RMK-st
ja metsamajandusest, kuid iga esinemine
oli oma nägu. Siiras tänu Andresele,
Andrusele ja Jürgenile, kes oma suure
töökoormuse kõrvalt nõustusid lastele
metsatarkust jagama ning tegid seda nii
pühendunult!
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RMK metsaülemad loengutest
ANDRES SEPP,
RMK peametsaülem
„Kooliõpilaste ees esinemiseks on
vaja mõtted ja sõnum kohati palju
tähelepanelikumalt läbi mõelda
kui täiskasvanutele kõneldes. Õpilasi vaid arvudega ei püüa. Kui
läheb igavaks, siis tulevad taskust
telefonid hoopis huvitavamate teemadega. Kuidas aga teha metsateema põnevaks ka koolilastele,
vajab veel õppimist. Natuke on
vaja vahele põimida tehnikat,
natuke lilli ja liblikaid. Paha ei tee
ka mõtte viimine vanaema maakodule, kus kunagi oli vaja teha küttepuid. Kui suudame tekitada arusaadava ühenduslüli metsast
raiutavate puude ja nende kasutamise vahele, oleme lektoritena
astunud suure sammu edasi. Tänapäeva noored on väga ägedad,
mõtlevad kohati teisiti, kui oleme
harjunud, ja sunnivad sellega ka
meid oma käitumismalle ümber
hindama.“

ANDRUS KEVVAI,
RMK Ida-Harjumaa
metsaülem
„Õpilastele tuleb püüda võimalikult lihtsate sõnadega rääkida, vältida spetsiifilisi erialaseid väljendeid ja sõnu. See on üks keeruli-

semaid ülesandeid. Õpilased olid
üsnagi huvitatud metsateemadest
ning loenguid kuulati vägagi
tähelepanelikult. Kõige suurem
mure tundus olevat, kas Eestimaa
metsad saavad äkki lageraiete
tulemusel otsa ja kuidas metsi
paremini kaitsta. Loodan, et loengutel said need küsimused ka vastuse. Kindlasti on vaja selliseid
loenguid jätkuvalt korraldada.“

JÜRGEN KUSMIN,
RMK Lääne-Harjumaa
metsaülem
„Loengusari andis vahetut tagasisidet RMK tegevusele läbi kooliõpilaste silmade. Loodame, et
sellisel vahetul moel metsatarkuste jagamist koolilastele saab
tulevikus jätkata. Esinemine
põhikooliastme õpilaste ees motiveerib suurt hulka arve ja keerukaid seoseid looduses, majanduses ja ühiskonnas selgemini
sõnastama, nii et loengutest on
kasu ka endale. Seni parimaks
komplimendiks on olnud ühe esirea tüdruku küsimus „Kus Eestis
metsandust õppida saab?”. Tegu
oli õpilasrühmaga, keda loengule
tulles esmalt tervitasid RMK-vastased meeleavaldajad Metsamaja
ees. Nii et noorus hukas ei ole!“

Õpilaste mõtteid
metsateemadel

Küsimusi, mida õpilased
loengute käigus esitasid
 Mida tehakse põlenud metsaga?
 Kuidas saada metsaistutuse
vabatahtlikuks?

 Kust tuleb riigile metsamaad
juurde?

 Kas riik müüb oma metsamaid?
 Milline haridus peab metsamehel olema?

 Kas te ei soovi taastada loomu-

likku metsa, vaid lihtsalt soovite metsa, mida saab maha
võtta? Ilma sarapuu ja remmelgata? Kas lepa ja haava asemel
istutatakse mändi sellepärast,
et see on tulusam?
 Kas inimesed käituvad matkaradadel viisakalt?
 Kus on kõige mahukamad
looduskaitsetööd?
 Miks ei või metsast oma tarbeks lamapuitu välja tuua?
 Kas raiejäätmetest piisab tulevase metsa toitaineteks?
 Kas kaitsealuseid metsi liiga
palju pole?
 Kas puidule kui ökomaterjalile
on alternatiivi?
 Miks tulevad loomad linnadesse?
 Miks jäetakse raidmed langile?
 Kas meil on piisavalt erivanuselisi metsi?

Milliseid mõtteid
tekitab sõna mets?
 metsloomade kodupaik
 metsaannid: marjad, seened
 hea, kui tööd saab teha metsas
 hea jalutuspaik
 värske õhk
 mets on ilus
 rahu, vabadus, hing, üksindus,

Uued teadmised loengutelt

Ma sain teada, et
 metsa istutatakse
 raiutakse vaid 1 protsenti küpset metsa
 1313 on tähtis telefoninumber
 puidust tehakse palju asju
 puidu müügist saadud tulu läheb riigieelarvesse
 Alatagusel elavad lendoravad
 metsa ei raiuta niisama, vaid uuendamise eesmärgil
 raiesmikele jäetud oksad-künkad on vajalikud huumuse loomiseks
 RMK-s töötab 700 inimest
 kõige rohkem istutatakse mändi
 metsa istutamisele kulutatakse palju raha
 mets annab tööd paljudele inimestele
 metsas on palju puhkamisvõimalusi
 meil hoolitsetakse metsade eest nii väga
 miks metsloomad tegelikult linna tulevad
 metsa eluring kestab keskmiselt sada aastat
 raie ei olegi halb asi
 on erinevad raieliike
 metsauuendus on vajalik

kodu, perekond, lõpmatus

 mets soosib loomingulisust
 metsloomad võivad rünnata
 putukad
 tulekahjud
 metsaraied
 metsas võib ära eksida
 liikide väljasuremine
 prügi
 jahindus
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Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi metsakeskuse muuseumi juht
Fotod: RMK Sagadi metsakeskuse muuseum

Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Aegade jooksul on
parimaks viisiks kuusekooreüraski vastu
võitlemisel olnud
kahjustatud puistud
metsast võimalikult
kiirelt välja raiuda.

Tänavu fookusesse tõusnud üraskirüüste vastu võitlemisel on osa
kildkondi asunud laastavate kahjurite kaitsele. Radikaalseimad neist
väidavad, et mingit üraskitest tekitatavat kahju pole olemaski ja see
kõik on pahatahtlike metsamajandajate väljamõeldis. Selle taustal on
paslik heita pilk ajalukku ja vaadata, kas üraskid on tänapäevane,
ootamatult kerkinud probleem või on sel sootuks pikem ajalugu.
Esimesed katsetused metsakahjurite
uurimiseks tehti Eestis juba 18. sajandil.
Nimelt saatis parun von Viettinghof
1742. aastal Peterburi kammerkolleegiumile ettekande Abruka saarel tegutseva „mingi rööviku“ kahjustustest,
mille tagajärjel peaaegu kogu kuusemets ära kuivas. Kuigi asja saadeti
uurima eeskujulik professoritest koosnev delegatsioon, jäi mõistatus lahendamata ja kahjuriliik määramata. Tasub
märkimist, et tänapäevaselt mõistetavad
putukate liiginimetused võttis Karl
Linné kasutusele alles 16 aastat hiljem.
Uurimiskomisjoni kirjeldused ja seletuskirjad viitavad aga üsna üheselt kuusekooreüraski tegevusele.

tõsine probleem, seda näitab kas või
see, et võitlus selle kahjuri vastu oli
korduvalt arutusel nii Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsioteedi,
Balti Metsaseltsi kui ka Eestimaa
Metsaseltsi koosolekutel. Tollane teaduslik pagas jäi siiski tagasihoidlikuks
ja kõige tõhusam viis oli ikkagi katseeksitusmeetod. Kindel see, et üraskeid
tuleb tõrjuda, küsimus oli aga, kuidas?
Ajapikku sai selgeks, et kõige parem on
kahjustatud puud õigel ajal välja raiuda
ja kiirelt metsast välja toimetada. 1898.

Metsainstituudi metsakaitse osakonna juhataja Peeter Rõigas ja
Järvamaa metsamajandi
vaneminsener Viktor
Kapp kooreüraskite
arengut ja asustustihedust kontrollimas Purdi
metskonnas 1971.
aasta suvel. Peeter
Rõigas oli üraskikahjustuste vastase võitluse
juht, kes väntas jalgrattaga läbi suurema osa
tormikahjustusi saanud
metskondadest.

Salapärane kahjur

Lõppematu
vastasseis –
kuuse-kooreürask
versus metsamees
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Loomulikult ei jäänud Abrukal toimunu
viimaseks üraskitega kokkupuuteks.
Vahemikus 1863–1971 toimus Eesti
metsades kaheksa suuremat üraskirüüstet, millest osa võtsid suisa katastroofilised mõõtmed ja millega võitlemine võttis pikki aastaid. Paljud neist
olid seotud kas tormi- või lumekahjustustega, kuid mitmelgi korral mängis
ilm teistpidist vingerpussi ning üraskirüüste põhjustas põuane suvi ja soe talv.
Kui tormide puhul käis üldjuhul võidujooks ajaga, et kahjustatud puud kiirelt
üles töötada ja metsast välja saada, siis
põuast põhjustatud rüüstega olid lood
keerulisemad. Siin olenes palju ainuüksi sellest, millal kahjustusi märgati
ning kui kiirelt ja adekvaatselt suudeti
tegutseda.

Mängu astub teadus

Kahjurputukate uurimisega hakati siinmail tõsisemalt tegelema 19. sajandi teisel poolel. Jõuti järeldusele, et kõige
edukamalt saab kahjuritega võidelda
nende eluviise ja -tingimusi põhjalikult
tundma õppides. Kuuse-kooreürask oli
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oli tohutu, ei jõutud kõikjal materjali
õigel ajal metsast välja vedada ning vältimaks selle kahjustamist üraskite poolt,
võeti mitmel pool kasutusele uus ja käepärane keemilise tõrje meetod. Nimelt
pritsiti metsa jäänud materjali diiselkütusega. Vähemalt kommentaaride
järgi olid tulemused olnud üsna head.
Kuidas selline meetod aga ümbritsevale
loodusele mõjus, võib vaid oletada.
Suurtormide järgsel võitlusel üraskitega
loobuti palkide koorimisest ning asendati kohese väljaveoga. Üldiselt tuldi
sajandi suurima üraskirüüstega küllaltki
hästi toime.

Metsateadlane Elmar Kohh ettekannet pidamas.
Kohhi initsiatiivil ja tema ettepanekutele
tuginedes kehtestati 1938. aastal kuusekooreüraski tõrjeks ranged riiklikud meetmed.

Puukoore ja kooritud
palkide töötlemine
heksakloraaniga
1955. aastal. Ajavahemik 1950–1970
oli Eesti metsades
erinevate kemikaalidega toimetamise
kõrgaeg.

aasta Balti Metsaseltsi koosolekul propageeris tollane Karksi metsaülem
Cornelius ideed, et igas metskonnas
tuleb tööle võtta alalised puulõikajad,
kellele siis määrata kindlad metsaosad
ja panna kohustus need õigeaegselt
üraskipuudest puhastada. Tema väitel
andvat see moodus väga häid tulemusi
ja nii polevat Karksi metsad juba aastaid üraskite käes kannatanud.

Iseenese tarkuse toel

Saksamaa metsateadlaste soovitustele
tuginedes hakati 19. sajandi lõpupoole
Eestis rakendama kuuse-kooreüraskite
tõrjeks püünispuude langetamist kohtades, kus eelmisel aastal üraskid tegutsesid. Siiski polnud tegemist valdava
praktikaga ja kohapeal tegutseti tihti
ikkagi just nii, nagu õigeks peeti. Olukord jäi üsna samaks kuni Eesti Vabariigi alguseni. Veel 1923. aasta metsateadlaste päeval peetud ettekannetest on
näha, et teadmised üraskitest on metsameeste hulgas olnud kaunikesti pealiskaudsed. See maksis kohe ka valusalt
kätte. Sama aasta novembris üle KeskEesti liikunud lumetormist kahjustatud
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metsa ei suudetud piisavalt kiiresti üles
töötada ja sellele järgnes ulatuslik üraskirüüste. Olukorraga tutvumas käinud
L. Sepp maalis tormist kahjustatud
kuusikutes valitsevast olukorrast üsna
trööstitu pildi: „Kaitseabinõusid on
teostatud õige piiratud kujul. Püügipuid
on vaid Rava metskonnas sisse seatud,
kuna mujal ei näi sellele mitte mõeldavatki. Sageli asutakse vigastatud puude
raiumisele alles siis, kui see juba täiesti
kuivanud on.“ Olukord suudeti kontrolli
alla saada alles 1929. aastaks. Kuid
mitte kauaks.

Riik haarab ohjad

Järgmine suurem kuuse-kooreüraski
rüüstelaine algas 1934. aastal pika põua
tõttu. Sarnaselt eelmise rüüstega langes
ka nüüd raskuspunkt Järvamaa metsadele, kuid lisaks tekitasid üraskid suurt
kahju ka Lõuna-Eesti kuusikutele.
1938. aasta aruande järgi kannatasid
üraskirüüste all 101 metskonnast 44,
neist 15 just Lõuna-Eestis, kus asi
kohati suisa katastroofilise ilme võttis.
Nähes, et senine tõrjepraktika ei mõju,
võttis riik juhtimise enda kätte. Kogu
Metsamees nr 2 (139) / 2020

tõrjetöö allutati kesksele juhtimisele,
kehtestati konkreetne juhis, millest
kinni pidamist väga rangelt jälgiti, ning
lisaks kõigele läks kõigi tõrjeraiete teostamine AS Eesti Metsatööstuse kätte.
Kahjustatud metsa ülestöötamiseks kehtestati ülilühikesed tähtajad, et kogu
operatsioon saaks lõppeda enne noorputukate väljalendu. Kehtestatud juhis
nõudis ka kahjustatud puude koorimist,
sellest aga mitmeski kohas ajanappusele
ja tööjõu vähesusele viidates loobuti.
1941. aastaks suudeti selliste meetodite
abil lõpuks üraskirüüstele piir panna.

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et võitlust
üraskitega on siinmail peetud juba aastasadu. Aja jooksul on täienenud teadmised ja oskused ning ka vahendid kahjurite tõrjumiseks. Kõikides eelnevates
võitlustes on inimene lõpuks peale jäänud ja küll läheb nii ka seekord. Kindel
on aga see, et praegune vägikaikavedu
kuuse-kooreüraskiga ei jää paraku ilmselt viimaseks. Seda on ajalugu piisava
põhjalikkusega näidanud.

Metsateadlane
Arnold Merihein
1970. aastal bioloogilise tõrje eesmärgil
paigaldatud tehispesakasti takseerimas.
Soodustamaks üraskitest toituvate lindude pesitsemist
kuusikutes, paigaldati nendesse ohtralt
tehispesakaste.

Uus võim, uued tuuled

Nõukogude võim tõi üraskite tõrjumiseks uued, keemilised vahendid. 1959.
aastal välja antud „Teatmik metsamajanduse töötajale“ sisaldab juhiseid
kuuse-kooreüraski tõrjumiseks heksakloraani ja DDT lahusega. Veidi hiljem
võeti kasutusele preparaadid Rogor ja
Antio. Pärast 1960. aastate lõpu suurtorme vallandunud üraskirüüste tõrjumisel kasutati keemilisi preparaate esimest korda suuremas mahus. Tulemused
polnud siiski nii efektiivsed, kui oodati.
Kasutatutest hinnati enim Rogoriga
kahjustatud puule tehtud mähist, mis
hävitas üraskihauded. Samas oli sel
mõju vaid siis, kui puu mahlade ringvool veel korralikult toimis. Kuna tööde
maht tormikahjustuste likvideerimiseks
Metsamees nr 2 (139) / 2020
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RMK loodusblogi sirvis Kaidi Jõesalu
Fotod: Leevi Krumm, Tiit Hunt,
Ants Animägi, Kaidi Jõesalu,
Anatoli Tarassov

Lehmad tulid
RMK-le appi

RMK loodusblogi annab ülevaate RMK eestvedamisel tehtavatest looduskaitsetöödest.
Kaamera vahendusel saab jälgida ka lindude ja mäkrade toimetusi ning tutvuda
uudistega looma-, taime- ja linnuriigist. Hoidke pilk peal – rmk.ee/loodusblogi.

Vaimustav
kõrekoor
Veskijärvel

Leevi Krumm rõõmustab loodusblogis
selle üle, kuidas tänu Pirita linnaosavalitsuse eestvedamisele toodi tänavu
esimest korda Pirita jõeoru maastikukaitseala poollooduslikke kooslusi hooldama veised. RMK hooldab ja taastab
Pirita jõeoru maastikukaitsealal niidukooslusi ehk poollooduslikke kooslusi
juba 2013. aastast. Tänavu ehk 2020.
aastal on niitmises ja purustamises
ligikaudu 56 hektarit poollooduslikke
kooslusi, millest karjatamise teel hooldatakse esmakordselt 5,15 hektarit ja
lisaks taastatakse juurde ligikaudu
5,3 hektarit. See omakorda tähendab, et
2021. aastal on kasutuses kokku 61,05
hektarit poollooduslikke kooslusi.

Ants Animägi kirjutab, kuidas aastatepikkune töö kõrede elutingimuste parandamiseks Veskijärvel on hakanud vilja
kandma. Kõreseire käigus loendas zooloog
Riinu Rannap 21.04.2020 öösel Läänemaal
Veskijärvel 117 laulvat isaslooma. Riinu
sõnul pole nii palju kõre isendeid Eestis
kusagil kokku lugeda õnnestunud.
Edu on toonud nii luiteala laialdane avamine (raadamine, põlendiku koristamine,
juurimine, pinnase randaalimine) kui ka
sigimisveekogude taastamine. Kui enne
elupaikade taastamistööde algust 2010. aastal oli keskmine (ühe öö jooksul loendatud)
isasloomade arv 14 (maksimum 18), siis
pärast 2010. aastat on isasloomade arvukus
olnud pidevas tõusutrendis (keskmine 45 ja
senine maksimum 69).
Jätkuvalt on alal kavandatud lompide
puhastamine settest ning pealetungiva
kanarbiku randaalimine, et hoida luited
lompide ümbruses avatuna. Objekti pindala
on 31 hektarit.

Koi mähkis heki
Tiit Hunt kirjutab sellest, kuidas loodus
linna tungib ja on vallutanud Tallinna
Haabersti linnaosas aastaid kasvanud hariliku kikkapuu (Euonymus eropaeus) heki.
Õudusfilmilikult tiheda valge looriga kaetud kikkapuuhekil polnud järel ühtegi
rohelist lehte. Kõik kohad on kikkapuuvõrgendikoi (Yponomeuta cagnagellus)
röövikuid paksult täis, neid võib olla miljoneid ning nende niidist kootud loori
jagub ka murule ja isegi lähedasele aiale.
Kikkapuu-võrgendikoi sööb ainult kikkapuu värskeid lehti, õisi ja kasve ega puutu
teisi põõsa- ja puuliike.
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Puu otsas
kasvav kanaliha
Anatoli Tarassov tutvustab loodusblogis üht eriti põnevat
puuseent – vääveltorikut, mida Põhja-Ameerikas nimetatakse kanalihaseeneks (Chicken mushroom) ja peetakse
lausa delikatessiks. Tõepoolest, noorena võib see pehme,
mahlane ja meeldiva lõhnaga tiheda lihaga seen pärast
40-minutilist keetmist ja teatavaid kulinaarseid manipulatsioone oma maitsega mitmesuguste roogade hulgas
üllatada.
Vene keeles kutsub rahvas seent nõiaväävliks
(ведьмина сера), selle põhjuseks pole aga ilmselgelt
mitte üksnes kollakasoranž ja väävlikollane värvus, vaid
ka seene omadus kahjustada parasiidina mitmeid, peamiselt lehtpuuliike. Nende hulgas on tamm, saar, pappel,
pärn, kastan, paju ja teised. Tuleb ette, et vääveltorik
kasvab ka okaspuudel, nagu kuusk, mänd, lehis, kuid siis
ei ole ta söödav. Samuti ei sobi söögiks paplilt või pajult
korjatud seened, ilmselt muudab nende puude kibe koor
ka seene kibedaks.
Seene raviomadused on tingitud antibiootikumisisaldusest. Vääveltorikul on kasvajate vastane ja antibakteriaalne toime. Ollakse seisukohal, et vääveltoriku söömine tugevdab immuunsüsteemi.
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Õnnitlused

Õnnitlused

AUGUST
45

Aivar Leek

01.08
Kagu regioon
harvesterioperaator
65

Väino Rooger

02.08
Kirde regioon
logistik
40

70

Jürgen Kusmin

KARL RUUKEL

10.08
metsaosakond
metsaülem
40

metsaparandusosakond,
kavandamisspetsialist

13.11

Kristjan Länts

13.08
Sagadi metsakeskus
kokk
30

Aliis Kevvai

17.08
metsaosakond
metsaülem
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Alar Nurmik

25.08
Edela piirkond
metsakorraldaja

SEPTEMBER
60

OKTOOBER

Hille Reinsalu

65

Harry Pütsepp

65

Tiit Liiv

40

Üllar Rosin

60

Kaire Vinkel

65

Ahto Vaga

30

Katrin Võlli

65

Helle Veltman

55

Malle Viiburg

45

Are Orion

40

Jörgen Bergmann

60

Mare Samma

70

Vello Piir

40

65

Madis Sõukand

60

28.10
Edela regioon
praaker
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Annely Suuk

10.11
Sagadi metsakeskus
muuseumi teenindaja

Margret Peiker

11.11
Kullenga taimla
taimlajuht

Aivo Arold

12.11
Kirde piirkond
metsakorraldaja

Karl Ruukel

13.11
metsaparandusosakond
kavandamisspetsialist

26.10
Kagu piirkond
raietööline

27.09
külastuskorraldusosakond
teabejuht

Alari Lehtla

07.11
Kirde piirkond
raietööline

26.10
Sagadi metsakeskus
muuseumi teenindaja

22.09
puiduturustusosakond
turustusassistent
60

40

24.10
külastuskorraldusosakond
loodusvaht

21.09
Edela piirkond
metsakorraldaja
60

Priit Voolaid

Karla Kreitsman

02.11
Kirde piirkond
raietööline

24.10
Kagu piirkond
metsakorraldaja

20.09
Edela piirkond
metsakorraldaja
60

50

20.10
metsaosakond
assistent

15.09
puiduturustusosakond
turustusspetsialist
50

Uno Vait

Ain Aru

02.11
Kagu piirkond
raietööline

14.10
looduskaitseosakond
looduskaitsespetsialist

12.09
puiduenergeetikatalitus
energiapuidulogistik
55

60

06.10
jahindustalitus
jahindusspetsialist

05.09
Kagu piirkond
metsakorraldaja
50

Anatoli Gorelik

03.10
Kirde piirkond
raietööline

02.09
Iisaku taimla
taimlajuht
45
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Vaiko Saar

27.11
Kirde regioon
praaker

Usute või mitte, aga Karlil täitub novembris 70 aastat
elukogemust! Selle 70 aasta sisse jääb hulk toimetamisi
ning nagu ammustel aegadel armastati öelda – edu töös
ja õnne isiklikus elus. Karli teenistuslehelt leiame kirje:
01.03.1977 kuni 30.06.2008 Lodja metskonna metsaülem. Pärast EPA lõpetamist metsamajandusinsenerina
on Karli tööstaaž katkematuna jätkunud riigimetsa
hüvanguks.
Kui Lodja metsaülemana on Karl jätnud jälje kodukandi, eeskätt Saarde valla metsadesse, siis teadjad
kiikavad möödasõidul endiselt ka Lodja postijaama
hoonetekompleksi. Muinsuskaitse all olevas Lodja
postijaamas asus Lodja metskonna kontor ja Karli
panus hoonete korrastamisel on väga suur.
Lodja metskonnal oli ka üks harva esinev allüksus –
teekolonn, mis peaasjalikult täitis Kilingi-Nõmme kui
metsaparanduse näidismetsamajandist jäänud tühja
kohta metsateede remondil ja karjääri majandamisel.
Ehk seetõttu polegi imestada, et pikaaegse töö järel
Lodja metsaülemana on Karl viimased 12 aastat olnud
tegev metsaparanduse valdkonnas. Alul metsaparandajana, korraldades ehitus- ja hoiutöid metsataristul,
viimased aastad metsaparandusosakonna kavandamisspetsialistina, sukeldudes geoinfomaailma ja panustades sügavuti metsaparandusprojektide koostamisse.
Rahuliku ja lahendusi otsiva meelelaadiga, sobib ta
oma praegusesse ametisse suurepäraselt. Hea välitöökogemusega ja olusid tundvana on Karli pakutud
lahendused alati asjakohased.
Lisaks riigimetsale on Karl panustanud aastaid ka
kogukonnale, kuuludes mitmesse Saarde valla volikogu
koosseisu. Vaba aeg kulub Karlil toredale pere, kaunile
kodule, reisimisele ja mesilasvägede juhatamisele. Kes
teab, võib-olla teeb Karl veel mõne tsikliringigi, riided
ripuvad ju kapis! Parimad soovid väärikale metsamehele väärika tähtpäeva puhul endistelt ja praegustelt
kolleegidelt!

60
HILLE REINSALU
Iisaku taimla, taimlajuht

02.09

Hille on RMK pika staažiga töötaja. Esmalt oli ta
Iisaku metskonnas raamatupidaja, taimlat asus ta
juhtima 2008. aastal.
Hille aastatepikkune töökogemus, abivalmidus,
sõbralikkus ja julgustav suhtumine on imeliselt koostoimiv pakett, mis on kolleegidele andnud palju kasulikke nõuandeid taimlatöödes ja -tegemistes. Hille hea
huumorimeel ja rõkkav naer loob mõnusa olemise, kus
juttu jätkub alati pikkadeks tundideks. Ta oskab oskuslikult oma aega töö, pere ja hobidega tegelemiseks
tasakaalus hoida. Hillele meeldib koos laste ja lastelastega aega veeta ning sageli võetakse ette mõni
seiklusrikas matk. Hille on seigelnud väga palju nii
Eestis kui ka välismaal. Vabadel hetkedel leiab Hille
aega oma aias toimetamiseks või metsast marjadetaimede korjamiseks, ja ikka sedaviisi, et head saaki
jagub jagamiseks sõpradelegi.
Soovime Sulle kõike head, jätkuvalt põnevaid
tegemisi ja eredaid hetki, armas juubilar!
Töökaaslased taimla- ja seemnemajandusosakonnast

Raivo Tiidolepp

28.11
Kagu regioon
raietööline

Metsamees nr 2 (139) / 2020

Metsamees nr 2 (139) / 2020

65

Metsik disain

Ristsõna

Klotspõrand
Emajõe lodjakojas

VASTUS

Eesti
Maja

Tonn

Rämpspost
(arvutis)

Kärme

KeeleAlgataja inspektsioon

Metsaülem

Tekst: Susanna Kuusik
Fotod: Liisa-Lota Kaivo

Väike
hobune
Preeriahunt

Eesti
Mets
Ei kuku
kännust
kaugele
VASTUS
jätkub

...-särk

Riidesort

Soomuldadel
kasvav
mets

Jüri Pere
Hapnik

Ladumisel aitasid
kaasa Lodjaseltsi
sõbrad ja
vabatahtlikud.

Kohe-kohe saab Tartu linna tellimusel valmis
Emajõe lodjakoja hoonetekompleks, kuhu lisaks
ajalooliste laevade ehitusele mahuvad kohvikud,
muuseum, kultuuriprogramm ja vetelpääste.
Võidupühaks valmis lodjakoja põrand – metsiku
disaini pärl. Uude lodjakotta kavandati klotspõrand:
et terariistad ei nüristuks, kui kogemata maha
pudenevad, et töömeeste jalad oleks hoitud, põrand
tugev, hooldusvaba ja kestaks kaua.
Klotspõrand on sepikojas, puutöökojas ja suures
laevaehitushallis, kokku 500 m2. Laevaehitushallis
on kasutatud 10 × 10 cm suuruses klotse, teistes
12 × 12 cm. Osa klotsidest läks küttepuukuivatis
lõhki ja see materjal kasutati ära sepikojas, kus on
tulemus sellevõrra omanäolisem ja lõbusamgi –
nagu naerusuudega.
Lodjaselts õpetab tammepuust klotspõranda
ehitamist:
1. 10 × 10 cm või 12 × 12 cm prussid tuleb saagida
5 cm paksusteks klotsideks. Lodjaselts sai materjali RMK-lt ja puutöömeistritest sõpradelt.
2. Klotse tuleb kuivatada nädal aega küttepuukuivatis.
3. Seejärel saab laduda põranda. Oluline on arvestada kasutatava ruumi niiskusega, vahesid ei tasu
liiga väikseks jätta.
4. Puistata klotside vahedesse liiv.
5. Õlitada soovile vastava õliga. Lodjakojas kasutati linaõli.
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Sihtidega
piiratud
metsaosa

SouthEast

Endine
helilooja
Personaalne

Mehenimi
Limane
seen

Puitunud
varreharu

Number
Linn
Itaalias
... maastikukaitseala

Kirjanik
Eesti
Metsaselts
Esmasündinu

Välja
arvatud

Istumisalus
VASTUS
jätkub
Eesti
Kaardikeskus
Käibemaks

Pillide
kuningas
Linuka
peal
kantav
peaehe
Laevaehitushall ja kontserdisaal.

Lodjaseltsi eestvedaja Liisa-Lota Kaivo võttis
tööd kokku nii: „Väga ilus näeb välja. Eriti need
rõngasmädanikuga klotsid. Tundub, et oleme sellisele tammepuidule küttepuust parema rakenduse
leiutanud. Leiutamist ja sekeldamist on olnud küll
rohkem, kui esialgu arvasime, aga uues lodjakojas
on ilus ja oma kätega tehtud asi.“ Naljatamisi lisab
ta, et on neil on nüüd oskused, et klotspõrandatööstust arendada.
Kokku kasutati umbes 50 000 klotsi, mis saeti
Lodjakoja hoovis ja transporditi vahepeal kahe
rekaga küttepuukuivatisse. Kogu selle töö ja palavuse kõrvale kulus Liisa-Lota sõnul umbes tonn
arbuusi.
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Loom
(ingl. k.)

Meedik
Neljapäev
Rootsi
kroon

Pesu...
Kikas
Teravili

Ehk
(vanasti)

Alajaam

Ohe

Mehenimi

Meeskoor

Rõivasuurus

Noot
Okkataoline
moodustis

Kääne
(lühend.)
Samuti
(ladina k.)

Astaat

Masti
rõhtpuu
Linn
Venemaal
Ja
teised

... culpa
Rahandusosakond
Läätsekae
Jood

Küla
Mulgi
vallas

Noot

Ristsõna õigesti lahendanute vahel loosime välja RMK meene. Saada lahendus Metsamehe toimetusse e-posti aadressil metsamees@rmk.ee
või Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Eelmise numbri ristsõna lahendamise eest võitis auhinna Evely Siim. Palju õnne!

