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metsaomanik

Noorendike
hooldus
millal
ja kuidas?
–

Taavi
Ehrpais
metsaomanik,
Vardi Erametsaseltsi
juhatuse liige

Miks valgustusraiet ehk noorendiku
hooldust (raie kuni 3Oaastases metsas) vaja on?
Valgustusraiet loetakse metsakasvatuse
kõige tähtsamaks võtteks, millega pannakse alus puistu liigilisele koosseisule. Olgu istutatud või loodustekkeline
mets, ikka kasvab või hakkab seal kasvama palju rohkem puid kui neid seal
suureks saab. Looduslikus metsas on

väljalangemisel pearoll puudevahelisel
konkurentsil, majandatavas metsas saab
metsaomanik asja suunata.
Kas igas noores metsas tuleks teha

valgustusraiet?
Kõik sõltubkonkreetsest metsast. Üldisemalt on nii, et kui on istutatud okaspuu, võib tulla vajadus valgustusraie järele jubakolm-neli aastat pärast viimast
kultuurihooldust, kui okaspuud kipuvad kiiresti peale kasvavatele lehtpuudelekasvus alla jääma.
Kui on looduslikult uuenenud mets,
tasub valgustusraiele mõelda alles siis,
kui puud juba 5 meetri kõrgused. Kui
koosseisus on okaspuud hulgas, siis varem, sest muidu lehtpuud, mis on noores eas kiirema kasvuga, suretavad okas-

puud välja.
Kas on midagi, mida eriliselt silmas

pidada?
Ettevaatlik tuleb olla haavikutes. Metsakasvatuse õpikutes öeldakse, et haa-
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vikus valgustusraiet ei tehtagi. Kui teha,
siis väga õrnalt. Neid võib seal esialgu
kasvada 20 000–30 000 ühel hektaril,
alles võiks jääda 4000–5000. Kui võtta

liiga hõredaks, pääsevad metsloomad,
kes haaba väga tahavad, paremini sööma. Söövad nagunii, aga tihedamas haavikus on puid rohkem ja osa neist saavad suureks kasvada.
Kas valgustust tehakse üks või mitu
korda?
Enamasti ühest korrast ei piisa. Piisab kehvemates kasvukohtades, näiteks
sanglepik või hall-lepik üks kord jamit–

te liiga vara. Kase-,

kuuse-, männi-, lepa-

ja haavasegametsa ei tasu esimesel korral liiga hõredaks raiuda, pigem teha teine valgustusraie veel. Võiks öelda ka nii,
et rusikareegli järgi tuleks valgustusraiet
tehakaks korda, erandjuhtudel ka kolm,
kuid kõik see sõltub konkreetsest olukorrast, puuliikidest, mullastikust jne.
Millal on valgustusraie tegemise parim
aeg puistu vanuse või ilme mõtes?
Looduslikult uuenenud metsas on nii,
et kui 5 meetrit kõrgust on käes ja puid
on rohkemkui 3000–4000 hektari kohta, siis on aeg küps.

Valgustusraie kaasikus.

loen puud kokku.
Mis juhtub, kui alustan valgustusraiega
liiga vara puude vanuse mõtes?
Kui alustada liiga vara, peab valgustust
tegema mitu korda. Tasub mõtelda, kas
see on otstarbekas (põllumees ka ju ei
väeta lõputu arv kordi, vaid täpselt nii
palju kui vaja). Teine asi, et mida noo-

mets, seda rohkem teda tahavad
ulukid liiga vara noorendikku hõredamaks raiudes võime metsale sellega
kurja teha, et loomad pääsevad puudele paremini ligi.
rem

–

Kust ma tean, mitu puud hektaril on?
Kõige lihtsam võte on, kui teha endale 4 meetri pikkune kaigas (tehakse ka
nööriga) ja lugeda seda ümber enda
keerates ära kõik puud, mis selle ulatuses kasvavad. Tulemus korrutada kahesajaga. Näiteks: ringis kasvab10 puud
ja hektaril kasvab seega 10x200=2000
puud. Ühest ringist ei piisa, vaid sellist
lugemist tuleks teha mitmel juhuslikult
valitud proovitükil ja võtta siis keskmine. Mina teen juhuslikku valikut näiteks
nii, et keset metsa otsustan: nüüd kümme sammu selles suunas ja seal punktis

Mis juhtub, kui alustan liiga hilja?
Eriti just männikus võib juhtuda, et parimad puud on juba hukkunud. Kuusega on nii, et ta võib olla juba lehtpuudele nii alla jäänud, et kannad ta maha,
aga siis annad talle valgust juurde jajuhtub ime hakkab täies jõus kasvama.
Mänd lehtpuudele allajäämist niimoodi ei talu.
Kui on lehtpuumets, kasvavad seal
–

metsaomanik
guselt lõigates suurem.
Profid, kes noorendiku hoolduse teenust teevad, kasutavad nii kettsaagi kui
ka võsasaagi. Olemas on veel akuga võsasaed, mis väga levinud veel pole, kuid
tulevikus on ilmselt rohkem kasutusel.
Mis varustust veel vaja on?
Kui kettsaega töötada, on kindlasti vaja
turvapükse ja-saapaid. Kiivrist pole kellelgi pääsu ja võsasaega töötaja võiks ka
kaitseprillidele mõtelda.
Kust ma tean, mis puuliik väljaraiuda,
mida jäta?
Oleneb metsast. Kõige üldisema reegli
järgi väärivad alati säilitamistkõvaleht-

puud (tamm, saar, jalakas, künnapuu),
järgmisena kõik okaspuud, edasi lehtpuudest kask ning siis haab ja lepp.
Alla 10 aastastest okaspuunoorendikest raiutakse välja kõik lehtpuud (v.a
kõvalehtpuud), sest vaja on saavutada,
et looduslik lehtpuu oleks okaspuust
noorem. Aga mina näiteks jätan kasvama ka mõned pihlakad lindude jaoks,
metsõunapuud, kadakaid... Miks mitte ka mõni pajupõõsas, remmelgas, sarapuu, et põdral oleks toitu ja mesilasel
varakevadel õietolmu.

VIIO AITSAM

lepad-haavad kasest kiiremini. Aga kui
looduslikult on vähemalt 700 kaske
hektari kohta olemas, on võimalik õigel ajal tehtud valgustusega saada seal
suurepärase kasemetsa. Kui valgustusraie jääb hiljaks, hakkavad heade tüveomadustega kased otsima valgust ja
tüvi muutub kõveraks. Puud ka laasuvad tihedas metsas liialt. Kui laasumine
toimub liiga noores eas, kannatab puu

juurdekasv

Millal

on

parim

aeg

aastaringi

mõttes?

Millal on parim aeg aastaringi mõtes?
Kui vähegi võimalik, tasub juunikuus
puhata. Tõsi, et siis oleks just aega, aga
noorendikus on lindude pesitsemise
kõrgaeg. Ülejäänud aeg aastast on valgustusraieks sobilik. Kevad tavaliselt ei
sobi sellepärast, et hoopis istutamisega on kiire. Aga juulis võiks hakata valgustusraiele mõtlema. Näiteks on au-

gust-september lehtpuude valgustuseks
väga hea aeg ja okaspuudele oktoobernovember. Kui okaspuu on juba latiealine, võiks vegetatsiooniperioodil teda

mitte torkida (näiteks kuusik võib nakatuda juurepessuga) ja jätta valgustus

hilissügisele.
Oktoober, november on parim aeg ka
kultuuride hooldamiseks peab arvestama, et tööjõud on ka sellega hõivatud.
–

Mis on parim tööriist?
Enamasti käib see töö võsasaega kui
noorendik on alla 3 meetri kõrgune,
siis ei olegi teist lahendust. Kui puud
on juba üle 4 meetri kõrged, siis ma
propageerin kettsaagi. Olen kurjustada
saanud, et kas ma tegija seljale ei mõtle. Aga siis räägin neile, et noorendikku hooldades ei pea kände sugugi nii
madalaks võtma. Keda häirivad kõrged
kännud, mis kolme-nelja aastaga enamasti on kõdunenud? Põtra häirib, aga
see on just väga hea. Marjulisel tavaliselt noorde lehtpuurontsikusse asja ei
ole, jahimehed ajus saavad hakkama.
Kõrgemaid kände saab lubada seal,
kus noorendiku kõrgus on vähemalt 3
meetrit. Tööjõudlus on kõrgemalt kõr–

Miks kõvalehtpuud alati alles jäävad?
Nad pole kiirekasvulised nagu haab või
lepp. Reeglina metsamehed neid säilitavad.Kliima soojeneb, kõvalehtpuud on
haiguste suhtes vastupidavamad ja tähtsad puud ka elurikkuse mõttes.
Mitu puud hektaril suureks kasvama
mahub?
Sõltub puuliigist ja tingimustest, kõige
üldisemalt öeldes peaks pärast viimast
valgustusraiet neid hektarile kasvama
jääma 1500–3000, haavikusse erandina 4000 puud.
Kas valgustusraiel väljaraiutud puud
tuleb ära koristada?
Ei ja enamasti sedaka ei tehta. Energiapuidu hind on liiga madal, masinaga ei
pääse ligi koristamine ei tasu end ära.
Las jääb metsale väetiseks.
–

Kui kulukas valgustusraie on?
Isetegijate kulusid ei oska ütelda. Kui
tellida tegija, on kulu 200–400 €/ha,
olenevalt metsast ja tegija hindadest.
Saebensiini kulub hektaril 3–13 liitrit
ja see sõltub noorendiku tihedusest.
sinu mets
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metsaomanik

Loodusturismist ja
Eesti metsaomanike
võimalustest
Eestis muutub loodusturism
järjest populaarsemaks.

Tarmo
Pilving
nooremteadur
Eesti Maaülikoolis*

Selle

valdkonnakasvutrendi on hea
vaadelda Eesti ametlikus turismi-

portaalis Puhkaeestis/Visitestonia,

kus aastas vaadatakse objekte üle 5 miljonikorra igal viiendalkorral on vaadatud mõnda loodusobjekti või -teenust.
RMK andmetel külastas nende hallatavat loodustaristut 2016. aastal 2,3 miljonit inimest ja eeldada võib, et lähiaastatel
suurenevad need arvud veelgi.
Viimane suurem loodusturismi nõudlust ja pakkumist kajastav uuring tehti
Eestis 2008. aastal ja see on tänaseks vananenud, valdkond vajaks uut üleriigilist uuringut. Maaülikooli loodusturismi
eriala viimaste aastate lõputööde põhjal
võib öelda, et aktiivsete loodusturismiga
tegelevate ettevõtete arv jääb Eestis hetkel vahemikku 80–90 ning nende peamised tegevusalad on: matkad maismaal
(jalgsi, rattaga, räätsadega) ja vees (kanuu, süst), loodusvaatlused giidiga, mängud maastikul jaloodusõpe.
–

Plussid ja miinused
Suurel külastatavusel ja huvil looduse
vastu võivad olla nii positiivsed kui ka
negatiivsed küljed. Ühiskonnale laiemalt
on kindlasti kasulik, et meil on säilinud
hea tavana igaüheõigus ja RMK pakub

mitmekülgseid looduses viibimise võimalusi, kuid üha suureneva külastussurve tõttu võib tekkida oht, et koormustaluvus ületab piiri. Selline olukord on tekki-
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nudnäiteks Lahemaa rahvuspargis asuval
Viru raba matkarajal, kuhu kohalikud ei
taha enam külastajate rohkuse tõttu minna, külastajatel endil on kitsas, matkaraja äärde jäetakse prügi ja parkimine on
muutunudliiklusohtlikuks.
Kas tasuta külastus võib kesta edasi või
on tarvis midagi muuta, kerkis olulise küsimusenaüles ka 2018. aasta märtsis maaülikooli korraldatud loodusturismikonverentsil. Ühtset ja kõiki osapooli rahuldavat vastust selleleküsimusele praegu ei
ole.Lahenduse näitabkätte aeg, kuid tähtis on, et me oleksime jubapraegu teadlikud probleemide olemasolust.
Loodusturismil on ka väga palju positiivseid külgi. Kindlasti on metsaomanike
seas

maamajutuse pakkujaid ja inimesi,

kes mõtlevad, kuidas veel võiks oma metsa tulusalt majandada. Eramets on Eestis
nii väärtus kui ka ressurss, mida on siiani
loodusturismi pakkumisel võrreldesriigimetsaga üsna vähe kasutatud. Turism on
üks võimalus, kuidas metsaomaniksaaks
oma metsa teenima panna puitu kasutamata. Loodusturismiga on võimalikanda

majutusettevõttele lisandväärtust, pakkuda kliendile lisaelamusi, olla konkurendist sammukene eespool, teenida lisatulu ning laiendada, arendada ja mitmeke-

Külastajad Poolast oleksid huvilised nautima

loodusturismi ka erametsas.

TREND TERVES MAAILMAS
•

sistadalooduses viibimise võimalusi.
Metsamaa kui turismiressurss
Metsamaa on loodusturismiettevõtte
oluline ressurss. Metsamaa ostmine nende ettevõtete seas meil väga levinud ei
ole, sest see nõuab omanikelt suurt investeeringut. Väikestele ettevõtetele võivad summad käia üle jõu. Aga näiteks
üks Eesti suurimaid loodusturismiettevõtteid OÜ Natourest soetas Alutagusel tüki metsamaad, et pakkuda loomavaatlusvarjest karuvaatlust nii loodusfotograafidele kuika muudelehuvilistele.
Üks võimalus metsaomanikele on rentida oma metsamaa lisatulu teenimiseks
mõneleloodusturismiettevõttele just näi-

•

Maailmas reisitakse rohkem kui iial varem ja turism on muutunud üheks suuremaks tööstusharuks. Rahvusvahelise
Turismiorganisatsiooni UNWTO andmetel moodustab turism 7% kõikidest globaalselt eksporditavatest toodetest ja
teenustest, iga üheksas töökoht on seotud turismiga ja aastas tehakse meie
planeedil ligi 1,3 miljardit reisi.
Turism on valdkond, mis on väga sõltuv trendidest ja seetõttu kiiresti muutuv. Kui veel eelmise sajandi teises pooles oli valdavaks turismielamuseks reisimine kuurortidesse, siis nüüd on siia kõrvale tekkinud lugematu hulk teisi turismivorme.

•

Üheks kiiremini kasvavaks turismisektoriks on muutunud loodusturism, mis on
väga lai valdkond, ulatudes kõrgmäesti-

metsaomanik

Looduses hakkamasaamise koolitus lõkkekohas.

2 X TARMO PILVING

tajad ja väiksemad seltskonnad, võib reisija tähelepanu pälvida näiteks majutuse
sa turismitegevusega majandaks. Varjekõrval asuvast metsast kostev kakuhuik,
turism nõuab ettevõtjalt üsna spetsiifilisi tetrede mängu hääl, teadmine, et kuskil
luurab hunt, ka võimalus õppida tundma
oskusi, kuid sellel valdkonnal on suur potentsiaal ja sellekaudu satuvad siia meie loodust turvalisel ja privaatsel õpperajal.
loodustkõrgelt hindavad süvahuviga looMets on väärtus, mis aitab metsaomanidusturistid.
kust turismiettevõtjal rääkida oma lugu,
luua teatudkohavaim, mida majutus üksi
Eriline loodus
ei suuda.
Loodusturismiga tegeldes on väga tähtis
Lõpetuseks üks mõte loodusturismi
tunda oma klienti. Miks peaks inimene eripärast võrreldes paljude teiste valdminu maale tulema, kui RMK pakub takondadega. Tasub meeles pidada, et loosuta looduses viibimise võimalusi? Võibduselamuse saamiseks tullakse meile, et
olla sellepärast, et näiteks puhkeala, telvaadata jakogeda neid meie eripärasid,
väärtusi, metsikut loodust, mida enam
kimisplats, lõkkekoht või loodusõpperada erametsas pakub reisijale privaatsust, paljud teised paigad pakkuda ei saa. See
on meie suur privileeg. Loodusturismi
turvalisust, miks mitte ka eksklusiivsust
selliseid hüvesid oskavad külastajad üha edukaks toimimiseks on tarvis tugevat
enam hinnata ja nende saamiseks ollaksõnumit maailmale tulge meile, meil
se nõus maksma.
on teile palju pakkuda ja me oleme teie
teks varjeteenuse pakkumiseks ehk teisisõnul otsida endale keegi, kes seda met-

•

•

ku seiklustest jahini, kalapüügini, looduse õpperadadeni.
Loodusturism pakub elamust ja põnevust, sisaldab endas nii seiklemist kui ka
õpet ning võimalust kogeda seda päris ehedat ja kohalikku. Rahvusvahelises turismis mõistetakse sellist rändamist kui seiklust pakkuvat reisimist, mille 2017. aasta käivet hindab rahvusvaheline seiklusturismi assotsiatsioon (Adventure Travel and Trade Association,
ATTA) 683 miljardi USD suuruseks.
ATTA annab koostöös George Washingtoni ülikooliga välja seiklusturismi indeksit, mis hindab riikide potentsiaali seiklus-ja loodusturismi sihtkohana. 2016.
aastal paiknes Eesti 163 areneva (määratlus seoses turismi arenguga) riigi
seas auväärsel kolmandal kohal.

–

–

Lisarahastust selliste kohtade loomiseks on võimalik taotleda EL fondidest
ning oskusi ja teavet pakub Eestis mitu
haridusasutust, näiteks ka maaülikool.
Rahastuse kohta tasub uurida võimalusi

vastuvõtuks valmis.
on üle 10 aasta kogemust te*
Autoril

gutsemisest erasektoris loodusturismi
valdkonnas.
Allikad:
Adventure Travel and Trade Association. (2018).

piirkondlikest arendus- jakoostöökogudest, mis tegelevad maaelu arengule suunatud LEADER meetmega (teave www
maainfo.ee), suuremate projektide puhul

research/20-adventure-trends-to-watch-for-2018/

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.
Ajastul, kus maaturismiettevõtte jaoks
muutuvad järjest olulisemaks üksikkülas-

UNWTO. (2017). Tourism Highlights 2017.

Ettevõtluse

Arendamise

Sihtasutusest.

Adventure Travel Trends 2018.
Kättesaadav: https://www.adventuretravel.biz/

Riigimetsa Majandamise Keskus. (2016).
RMK Aastaraamat 2016.
Kättesaadav: https://media.rmk.ee/files/

RMK_Aastaraamat_2016_est.pdf

Kättesaadav: http://www2.unwto.org/content/

why-tourism
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Orienteerumishobi teeb metsaga
Paljude metsameeste jaoks
on see hobi ka võistlusala.

Kertu
Kekk
Eesti võistkonna esin-

daja Euroopa metsandustöötajate orienteerumisvõistlustel

Veel

paarkümmend aastat taga-

si ei kujutanud keegi hea orienteerumisoskuseta tundmatus metsas liikumist ettegi. Teadmine
ja arusaamine, kus ma asun ja kuhu lähen, oli metsas kondajate jaoks elementaarne. Täna näitavad looduses liikujale õige suuna ette GPS-seadmed ja nutitelefonid.
Siiski tasub metsas liikudes mõnikord sissekäidud rajalt kõrvale astuda,
justnii võib sattuda kõige põnevamatesse paikadesse. Eksimishirmu aitab seljatada enda ja ennast ümbritseva tundma
õppimine. Hea viis seda teha on metsas
orienteerumise abil, mis on ka metsandustöötajate seas armastatud hobi.

Igaühele jõukohane
Orienteerumine on spordiala, kus kaardi jakompassi abil läbitakse võimalikult
kiiresti maastikule paigutatud kontrollpunktid. Orienteerumise harrastamiseks ei pea tegema suuri investeeringuid
varustusse, vajalikud on metsas jooksmiseks sobivad jalanõud ja riietus ning
kompass. Päevakutel ja võistlustel osalejad võivad kaaluda ka märgete tegemiseks jaajavõtuks kasutatava kiibi ehk
SI-pulga soetamist, kuid tavaliselt saab
sedarentida korraldajatelt.
Orienteerumine treenib nii vaimukui
füüsist ning annab hea põhjuse ja võimaluse ennast looduses proovile panna.
Kuigi võistlustelreastatakse osalejate tulemused aja järgi, on kiiretest jalgadest
olulisemgi mõttetegevus ja hea kaardilugemisoskus. Metsas teekonda planeerides võib õigete valikutega säästa palju
jalavaeva ning hinnalisi minuteid.
Orienteerumisspordi võlu on selles,
et igaüks saab valida raja läbimiseks oma
tempo. Võistlusmomendi võib täies-
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Eelmisel aastal pälvisid eestlased Euroopa metsandustöötajate orienteerumise meistrivõistlustel pjedestaalil

ti kõrvale jättaning nautida vabas õhus rivõistlused orienteerumises (EFOL
liikumist, maastike ja koosluste tundmaEuropean Foresters’ Orienteering Chamõppimist. Seejuures saab ennast argimõ- pionships) toimuvad augusti alguses Lätetest täielikult välja lülitada metsast tis Siguldas ja selle lähiümbruses. Samal
tulles on pea selge ja emotsioonid head. ajal ja samal maastikul toimuvad Põhja–

–

Metsandustöötajad võistlevad
Ka igapäevaselt metsas töötajaid tõmbab vabal ajal metsa poole. Orienteerumine on metsandustöötajate seas väga
populaarne hobi ja spordiala, milles nii
kohalike kui välismaiste ametikaaslastega mõõtu võetakse. Eesti kolleegidega
saab mõõtu võtta septembris Luual toimuvatel metsandustöötajate kutsevõistlustel, Euroopa metsandustöötajad kogunevad orienteerumise meistrivõistluste pidamiseks tänavu suvelLätis.
Euroopa metsandustöötajate meist-

Lätis ka orienteerumise maailmameistrivõistlused WOC 2018.
EFOL on iga-aastane spordi- ja vaba
aja sündmus, kuhu oodatakse osalema
kõiki metsandustöötajaid, metsaomanikke ja teisi metsaga seotud orienteerumishuvilisi koos pereliikmetega. Nädala jooksul toimuvad võistlused erinevatel distantsidel, metsandusseminar,
ekskursioonid, pidulik koosviibimine.
Kohale tulevad sajad metsandusvaldkonnaga seotud orienteerumishuvilised üle Euroopa, üritus annab hea võimaluse nii Eesti kui Euroopa kolleegi-

KUI ON ORIENTEERUMISHUVI
Huvilised saavad ennast proovile panna üle Eesti toimuvatel
orienteerumispäevakutel, kus sobiva raja leiavad nii algajad kui
edasijõudnud. Lisainfo www.paevakud.ee.
Orienteeruma saab minna igal ajal. Loe mobiilse orienteerumise
MOBO püsiradade kohta aadressilt mobo.osport.ee.

Info orienteerumise kohta ja õpetussõnad algajatele
www.orienteerumine.ee.

metsaomanik

tuttavaks
ERIK HAUGEN

Kas kuusk istutada või külvata? Istutamine on tõhusam.

VIIO AITSAM

Kas kuuseseemet tasub
metsa külvata?
lausa kaks kohta

–

esimese ja kolmanda.

dega tutvuda ja vabas õhkkonnas metsateemadel arutada. Osalejate seas on
igal tasemel orienteerujaid.
Sel aastal toimubEFOL juba 25. korda, eestlased on alati esindatud olnud.
Keskkonnaagentuuri metsaosakonnas
töötav Riho Männi on üks nendest, kes
igal aastal võistlustest osa võtnud. Ta
räägib, et aja jooksul on tekkinud hasart
ja seetõttu on ta isegi vigastusega kohale läinud jarajad jalutades läbinud. Männi jaoks on EFOL iga-aastane välisreis,
mis annab võimaluse tutvuda eri riikide
metsade, looduse ja inimestega. Ta soovitab ka teistel metsameestel võistlema
tulla, et mitmekesistel maastikel oma
orienteerumisoskusi proovile panna.

VÕISTLUSED LÄTIS
•

•

•

EFOL 2018 toimub 6.–10.08.2018
Lätis Siguldas.
Võistluse kohta saab lisainfot
aadressil www.woc2018.lv/EFOL.
Eesti meeskonna esindajaga
saab ühendust e-posti aadressil
kertukekk@gmail.com või
telefonil 5596 7682.

Kindlam on seemnest
taimed ette kasvatada.

Metsaomanik

rääkis, et talvel
raiet tehes kogub ta kuusekäbid kokku ja loobib neid
langile laiali. Kas tasub loota, et sellest
tekib metsauuendus?
«Midagi võib tulla, aga langi uuenduse õnnestumise protsent on üks või
veel väiksem,» ütles RMK seemnemajandusjuht Alvar Peterson. «Kuuseseemet ei soovita ka siis otse langile külvata, kui on olemas seemned ja
maapinna ettevalmistus.»
Alvar Peterson selgitas, et põhjuseks on kuuse eripärad, mida ta kirjeldas võrreldes männiga: «Kuusk on
uuenduse mõttes hulga kapriissem kui
mänd.»
Esiteks on erinevus selles, et mänd
viljub igal aastal, kuid kuusk üle kolme-viie aasta ning kõige pikem teadaolev vahe on olnud isegi 12 aastat. Teiseks tahab kuusk uueneda pigem aegjärkselt uuendatavas metsas ehk teiste
puude varjus. «Mänd suudab lagedal
uueneda, aga kuusega on nii, et ta võib
isegi välja tulla, kuid siis ikkagi kuivada. Eriti veel niisugustel aastatel nagu
tänavu kuuseseemneaasta küll, kuid
kevad meeletultkuiv.»
Käbide loopimisel langile mängib
–

kaasa ka see nüanss, et kui raiet tehakse ajal, mil kuusekäbide soomused veel
kinni, sõltub ilmastikust, kas need lähevad maapinnal lahti või mitte. «Kui
ei lähe, hakkavad tööle seened ja kuuseseemned mulda ei jõua.»
Kui raie tehakse märtsis, mil kuusekäbid puu otsas juba lahti läinud, võivad seemned olla juba varisenud.
«Kui metsaomanik tahab oma metsast kuuseuuendust, siis ikkagi soovitaks kuusekäbiaasta jaanuaris need käbid kokku korjata ja saunalavale 50
kraadi juures kuivama viia, käbid lüdida ja seemned endale peenrasse külvata, et taimed ettekasvatada,» ütles Alvar Peterson.
Ta lisas, et selleks tegevuseks peaks
tegija kui varem taimekasvatusega tegelenud pole eriteadmisi juurde hankima. Kui taimekasvatus sobib ja maad
jätkub, oleks võimalik praegusel kuuseistikute nappuse ajal nende kasvatusega ka lisateenistust saada. Sellisel juhul tuleb arvestada sertifitseeritud seemnega, mida saab osta RMKst
(saadetakse koju ka posti teel), ja kasvataja peab end registreerima majan–

–

dustegevuse registris.
Kui taimi müüma ei hakka ja soov
saada neid just oma metsa uuenduseks oma metsa kuuseseemnetest, pole
SM
vaja end kusagil registreerida.

on
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Uudiseid
metsateadlastelt
Kas ja kuidas mõjutab piirkondlik kliima
puude kasvu?
Viimastel aastakümnetel on tehtud hulgaliselt rahvusvahelisi teadusuuringuid, kus analüüsitakse kliima muutumise ja metsa kasvu vahelisi mõjusid. Sandra Metslaid jt (2018) publitseerisid hiljuti artikli, kus kirjeldavad kodumaise hariliku männi jämeduskasvu ja lokaalsete klimaatiliste tingimuste (temperatuur ja sademed)
vahelisi seoseidkasvukohtade kaupa. Uurimise all olid pohla, mustika, sambliku ja kanarbiku kasvukohatüübi männikud neljas piirkonnas Lääne-Eesti suursaared, Lääne-Virumaa, Kagu-Eesti ja
Pärnumaa.
Puude kasvu ja kliima seoste selgitamiseks kasutati dendrokronoloogilisi meetodeid ehk uurijatel oli kasutada esmalt proovitükkide puudelt kogutud puursüdamikud ning riigi ilmateenistuselt
lokaalsed kliimaandmed. Mõlemad andmestikud kombineeritult
võimaldasid ajaloolist tagasivaadet vahemikust 1955–2006. Puursüdamikelt mõõdeti aastarõngaste laiused jaristdateerimisega tehti kindlaks iga puu iga aastarõnga kasvamise aasta.
–

Priit

Põllumäe

peaspetsialist

Eesti Maaülikoolis

Uurijad leidsid, et mändide jämeduskasvu
soodustavad jooksva kasvuaasta varased ja püsivad pikaajalised soojad kevadilmad ning limiteerib eelmisekasvuaasta augustikuu vähene sademete hulk. Viimane seos oli eriti tugev just merelises kliimas (saared ja Põhja-Eesti) kasvavatel
mändidel. Kokkuvõttes omas kliima puude jämeduskasvule olulisemat mõju kui kasvutingimused.
Erametsades levinud puuliigi uurimisest
Kui ülaltoodud uurimusest selgus, et kliima mõjutab kasvavaid puid, siis oluline on ka asjaolu, etkasvavad puud mõjutavad omakorda kliimat. Sestap on
üha enam metsandus mõjutatud globaalsetest kliimapoliitika protsessidest ja üheks oluliseks teemaks
selles arutelus on süsinik.
Süsinikku leidub metsaökosüsteemides igal
pool puudes, metsataimedes, aga ka mullas. Metsa süsinikuringe uuringutega on tegeldud ka Eestis. Prof. Veiko Uri jt. (2017) uurisid süsinikuvarusid ja selle dünaamikat erivanuselistes viljakate
kasvukohtade hall-lepikutes. Üldiselt osutusid uuritud hall-lepikud süsinikku siduvateks, ainult väga
vanad puistud võivad muutudakas C-neutraalseteks (sidumine ja eraldumine on tasakaalus) või
nõrgalt süsinikku emiteerivateks (süsinik eraldub
–
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Puude kasvu ja kliima seoste uuringus kasutatud proovitükkide asukohad (mustaädpid) jilam punktid (kolmnurgad). AL IKAMSE:T LAID J(2T018)

atmosfääri).
Väga intensiivne süsiniku «ladustamine» mulda toimub just nendes puistutes, mis on tekkinud
endistele põllu- või karjamaadele. Seega mängib
metsade süsinikudünaamikas väga olulistrolli ka
varasem maakasutuse ajalugu. Eesti erametsades
leidub palju hall-lepikuid, mis on tekkinud viimastel aastakümnetel just endistele põllumajandusmaadele. Aastaraamat «Mets 2016» (2017) järgi on korraldatud erametsamaal hall-lepikud kokku ligi 100 000 ha, kusjuures ca 65% neist on küpsed puistud. Kui arvestada meie riigi kohustust pidada täpset arvestust süsinikuga seotud heitmete
(sh maakasutusest tingitud) üle, on oluline omada
teadmisi ka sellest, kuidas ja millisel määral metsad süsinikku seovad.

K.-L.

Ki-

Viidatud allikad: Aastaraamat Mets 2016. (2017) / Toim. M. Raudsaar,
Siimon, M. Valgepea. Tallinn: Keskkonnaagentuur. 293 lk. Metslaid, S., Hordo, M., Korjus, H.,
fluctuations in hemiboreal forestsofEstonia. Agricultural and
viste, A., Kangur, A. (2018) Spatio-temporal variability in Scots pine radial growth responses to annual
Forest Meteorology 252, lk
Uri, V., Kukumägi, M., Aosaar, J., Varik, M., Becker, H., Soosaar, K., Morozov, G., Ligi, K., Padari, A., Ostonen, I., Karoles, K. (2017) Carbon
budgets in fertile grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) stands of different ages. Forest Ecology and Management396, lk

283–295.
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Info jälgimine on nii simulaatoril kui päris masinas väga tähtis

–

siin

Harjutamine toimub instruktori valvsa pilgu all

–

pildil hetk, mil käib

pildil imiteerib simulaator harvesteri kabiinis istumist.

harjutus, kuidas juhtida harvesteri langetuspea puu juurde.

Simulaatoritel saab harjutada nii langetamist kui ka kokkuvedu. Pildil

on need aga õpilaste päralt. Pildil harjutab vasakpoolne külaline

käib parasjagu kokkuveo «tegemine».

töötamist kokkuveotraktori kabiinis ja parempoolne harvesteri kabiinis.

Klassi avamisel said simulaatoreid proovida kõik külalised. Argipäeviti

Luua kool avas uue

kõrgtehnoloogilise õppeklassi
Kõige uuemad simulaatorid
võimaldavad prillide abil
minna virtuaalreaalsusesse.

lis Kall selgitas, et õppevahendid hangiti Euroopa Sotsiaalfondi meetme «Kaasaegse jauuendusliku õppevara arendamine jakasutuselevõtt» toel. Projekti eesmärk on kaasajastada metsamasinaõpet.
«Meie õppeklassis on seitse erinevat
simulaatorit kolm JohnDeeri, kaks Komatsu ja kaks Ponsse oma. Viimati lisandunud simulaatorid on tehnika viimane
sõna varustuses on ka virtuaalreaalsuse prillid. Õpilane ei pea masina simulatsiooni jälgima enam ainult ekraanilt, prillide abil näeb ta sama, mida näeks tõelise
masina kabiinist. Nii saab masinastreaal–

Toomas
Kelt
Luua Metsanduskooli
kommunikatsiooni

spetsialist

Luua

metsanduskool avas maikuu

algul uue metsamasinate simulaatorite õppeklassi. Klass on komp-

lekteeritud seitsme erineva simulaatoriga, moodsad õppevahendid võimaldavad
viia metsamasinate õppe uuele tasemele.
Metsamasinaõppe koordinaator Mee-

–

se tunnetuse.»

Kall lisas, et erinevate metsamasinate
tootjate simulaatorid on üldprintsiipidelt
sarnased, kuid igaühel on omad väikesed
erinevused nagu ka tõelistel masinatel.
«Koolis me valmistame ette metsamasinate operaatoreid kõigile masinamarkide–

le ja on hea, kui õpilased saavad proovida
erinevaid masinaid ja nende võimalusi.»
Metsamasinate simulaatorid täidavad
tulevaste masinaoperaatorite väljaõppes olulist rolli. Kogu väljaõpe on jaotatud kolmeks teoreetiline ettevalmistus,
treening simulaatoritel ja praktika päris
masinatel metsas. Luua metsanduskooli metsamasinate instruktor-õpetaja Peeter Lips selgitas, et simulaatorannab võimaluse õppida selgeks masina juhtimine.
«Selline väljaõpe on vajalikkõigile metsamasinate juhtidele. Väga hea on ka see,
et siin saab harjutada täpselt ühesuguses
metsas kui teed midagi valesti, saad hil–

–

jem vigu parandada.»
SA Kutsekoda eestvõttel koostatud

tööjõu ja oskuste tulevikuuuringu OSKA
järgi nõudlus väljaõppinud metsamasinaoperaatorite ehk harvesteri- ja forvarderijuhtide järele edaspidi kasvab.
sinu mets
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VAITISOM

Üldised soovitused šaakali lambakarjast eemale hoidmiseks on samad, mis hundi

puhul.

Kas šaakalit saab
erinippidega tõrjuda?
Tasub kogemust laiendada
ja arendada.

lambapidaja Eestis on šaakalikahjustuse akti märkinud, et ta peale loomade
ööks lautaajamise käib iga päev koeraga
karjamaal. Siiski murdsid šaakalid talle.
on tavaliselt
«Ei saa välistada, et just tänukoerale ja
soovitatudkoduloomade kaitkoera lõhnale ei murtudrohkem,» nen-

Loomapidajatele

seks šaakalite eest samasuguseid võtteid, mis kehtivad ka hundi puhul: aed ümber karjamaa, loomade ajamine ööseks lauta, spetsiaalse karjakoera pidamine jms. Kas aga on veel nippisid, mis šaakaleidkarjast eemal hoiaks,
mingit analoogi, nagu näiteks kartulikasvatajad varasemal ajal metssigu tõrjusid (on peresid, kus peremees vahetult pärast kartulipanekut märgistas
oma uriiniga põllu ära) ?
Keskkonnaagentuuri eluslooduse
osakonna peaspetsialist Peep Männil
ütles, et tema üldlevinud erilistest nippidest ei ole kuulnud ega seni ka lugenud, et teoreetiliselt muidugi peletaks
šaakalit näiteks hundi uriin, kuid seda
pole ju inimesel kusagilt võtta.
Šaakali hundihirmuga, mis Eestiski
on tõendatud (šaakal näiteks ei laienda
oma eluala sinna, kus elavad hundid),
võiks aga arvestada. «See tähendab, et
aladel, kus šaakalidliiguvad, tasub testida tõrjet suurekoeraga, kes ei pea olema
karjakoer. Käia näiteks koeraga ümber
karjaaia ja lasta tal seda ala ka märgistada. Nagu hundi lõhn nii peaks ka suure koera lõhn šaakalit hirmutama, jätma talle mulje, et see kari on selle suure koera oma.»
Peep Männil lisas, et vähemalt üks
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tis Männil.
Tarääkis veel, et šaakalite peletamine
kariloomade kaitseks võib ollagi šaakali levila põhjaosa probleem, kuna lõuna
pool leiavad need loomad hoopis rohkem taimset toitu, mistõttukarja kallale
vähemkiputakse. Kui sedapidi võtta, tuleks need nipid siinmail alles välja mõelda ja neid päris elus katsetada.
«Lõuna pool ollakse näiteks hädas
hoopis sellega, et šaakalid kahjustavad
viinamarjaistandusi või melonisaaki,»
tõi Peep Männil näiteks. Ka Eestis uuritud kütitud loomade magudest on leitud taimse toidu jälgi, näiteks arbuusiseemneidki, mis tõenäoliselt pärit kusagilt kompostihunnikust, mida šaakalid sobilikes kohtades revideerimas käivad. «Šaakalid söövad peale taimse toidu ka hiiri ja putukaid nad oma toitumisviisilt üldse sarnanevad pigem kährikule kui hundile –, aga meiekliimas ei
saa nad ilmselt nendest toitudestkõhtu
täis ja sellepärast käivadka karja kallal.»
Üldteada tõrjesoovitused kehtivad
endiselt, kuid kui keegi avastab toimivaid lisanippe, tasub nendest ka teistele
loomapidajatele märkuanda. Tasubkogemust laiendada, kuna kestab aeg, mil
uus loomaliikšaakal jainimene siinmail
vastastikku alles kohanemas on.
SM
–

Töömiljöö jäädvustus Riigikogu keskkonnakomisjoni

Riigikogu arutab,
linnujahimehi
Täpsem koolituse
kord sõnastatakse

keskkonnaministri
määrusega.

Tõnis Korts
Eesti Jahimeeste
Seltsi tegevjuht

Riigikogu

menetluses on jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu SE
633. Selle kohaselt antakse välisriigi kehtiva jahitunnistuse alusel välismaalase jahitunnistuse saanud isikule Eestis veelinnujahiks väikeuluki jahiluba pärast jahindusalasekoolituse läbimist.
Koolitust hakkab eelnõukohaselt korraldama keskkonnaamet või jahiseaduse
alusel keskkonnaministeeriumiga halduslepingu sõlminud isik. Selleks isikuks on
täna Eesti jahimeeste Selts, kellel jahimeeste katusorganisatsioonina on selline haldusleping sõlmitud.
Eelnõunäeb ette, et sellelekoolitusele
jakoolitajale esitatavad nõuded ning koo-

jahimees

Valitud fakte
möödunud jahiaastast
•

Jätkuvalt kõrge oli põtrade küttimi-

Neid tabati 7315 (2016/2017.
jahiaastal 7390 16/17 ja
2015/2016. jahiaastal 6873).
Ka metskitseküttimine on kõrge ja
jätkuvalt tõusutrendis. Neidkütiti 15 721 (10 973; 6264). Metskitse asurkond on jõudsalt taastumas
ja siin tasub pigem muretseda mitte
üle-, vaid alaküttimise pärast.
Metssea küttimine langeb ja seda
loomulikult seoses sigade Aafrika
katkuga. Möödunud hooaja saak
7923 metssiga (17 610; 32 580) on
pisut suurem riigi määratudküttimisplaanist (7557).
ne.

•

•

arutelult, kus teemaks, mida ette võtta välismaiste linnujahimeestega.

TÕNIS KORTS

•

kuidas välismaalastest
koolitada
lituse mahu jaläbiviimisekorra kehtestab
keskkonnaminister oma määrusega.

Hästi kirjeldas olukorda põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu esimees
OlavKreen: neid valdkondi, kus on raske
teha järelevalvet, on mõistlik reguleerida
teadlikkuse tõstmisega. Linnujaht on üks
sellistest valdkondadest. Ka jahimeeste
seltsi esindajate arvates on tegemist eetika ja kultuurierinevuste küsimusega,

Seadusemuudatuse põhjus
Jahiseaduse muutmise põhjuseks on
2569 allkirjaga pöördumine, mis esitati
Riigikogule 1. detsembril 2017. Pöördumise ajendiks oli suuresti asjaolu, et meediasse jõudnud pildid veelindudeküttimida saab lahendada teadlikkust tõstes.
misest tõstsid teravalt esile linnujahi eetilisuse probleemi.
Arutamised kestavad
Riigikogu keskkonnakomisjonis toi- Vahepeal oli komisjonil laual eelnõu, kus
munudkohtumistel lepiti kokku, et ornähti ette korraldada koolitus enne vänitoloogiaühing, Eesti jahimeeste selts ja lismaistele jahikülalistele jahitunnistuse
keskkonnaministeerium koostöös töötaandmist. Eesti jahimeeste seltsi ettepavad välja konkreetsed seadusandlikud nekul muudeti see koolituseks enne veelahendused linnujahiga seotud problinnujahi väikeulukiloa väljastamist.
leemide ohjamiseks, et oleks tagatud EesMenetletav seadusemuudatus on
ti jahinduse hea tava.
plaanis jõustada selle aasta 1. augustil.
Eeltoodust tulenevalt otsustaski keskAeg näitab, kuidas läheb ja kuidas täpselt
konnakomisjon tänavu aprillis algatada keskkonnaministri määrus sõnastatakse.
Eesti jahimeeste selts on juba varakult
jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu.
Keskkonnakomisjonis arutati enne teinud ettevalmistusi, et seadusemuusedaka ornitoloogide ettepanekuid, mis datust ja määrust võimalikult efektiivselt
olid ära toodud detsembri pöördumises. rakendada. Kohtutud on linnujahi korKuna maaomanike jajahimeeste hinnanraldajatega ja arutatud võimalikke koolituse korralduse küsimusi. Eesti jahingul sisaldas pöördumine olulisi ebatäpsuduse hea tava, mis kodulehel www.ejs.ee
si, see oli maaomanikele solvav ja kohati valesid fakte esitav, asuti toetama keskon üleval kolmes keeles, on tõlkimisel
konnaministeeriumi ettepanekut korralitaaliakeelde. Et saada vajalikke koolidada jahikülalistele täiendav instruktaaž tusmaterjale, on esitatud projekt Keskehkkoolitus.
konnainvesteeringute Keskusele.

•

Punahirve küttimine on tõusutrendis ja populatsiooni seisund jätkuvalt hea. Punahirvekütiti 1915

(1664; 1252).
Suurkiskjatest kütiti hunte 104 ja
karusid 54, mis on eelmise paari
aastaga samas suurusjärgus. Ilvest
kahel viimasel jahihooajalkütitud

Jahimeeste seisukoht on, et
tuleks üle vaadata kogu suurkiskjate asurkondade majandamine.
Hallhülge küttimine püsib jätkuvalt madalal.Kütiti vaid 9 hallhülei ole.

•

•

jest (lubatud45).
Väikekiskjate küttimine on suures
plaanis eelnevate aastatega samas
suurusjärgus: rebane 5265 isendit,
metsnugis 3028. Kähriku küttimine on eelneva paari aastaga võrreldes umbes kolmandiku võrra väik6627.
Kobrast on kütitud pisut enam,
7032 isendit (6610; 6678). Tänu
uutele nahatöötlemise tehnoloogiatele on kopra naha kasutamine
laienenud.
Hanede ja partide küttimine on
eelmise jahiaastaga võrreldes kerges tõusutrendis.
Alanud jahiaastapõhilised märksõnad on metskits japõder. Põdra
küttimise puhul tuleb olla ettevaatlik japigem alahoidlik, metskitse
puhul pigem julgem ja aktiivsem.
sem

•

•

•

–

Allikas:
Tõnis Korts ja www.keskkonnaagentuur.ee,
kust leiab ka tabeli2017/2018 kõikide

küttimisandmetega
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Mida pidada silmas raadiosaatja
Digitaalsete raadiosaatjate
kasutus liigub tõusvas
trendis
tulevik on
digitaalne.

•

–

Taavi
Jõgeva
Tehnoturg-T
Raadiosidekeskus OÜ

•

projektimüügijuht

Raadiosaatjad

võimaldavad kii-

ret jamugavat suhtlust olenemata kasutaja asukohast, seega tu-

•

leb nende kasutamine päevakorrale just
keerulistes tingimustes, kus muude sidevahendite sidekvaliteet jakasutusmugavus võivad olla ebapiisavad.
•

Digitaalne või analoog?
Raadiosaatjate pakkujaid on Eestis mitu
ja üldisemad põhitõed kehtivad kõikide raadiosaatjate kohta, kuigi mina toon
näiteid Hytera digitaalsetest raadiosaatjatest, millega me otseselt tegeleme.
Hetkel turul olevate raadiosaatjate
seas on digitaalsetel juba suur osakaal.
Nende eeliseks vanemate analoogsaatjate ees on:
•

Suurem leviala.Leviala sõltub eelkõige raadiosaatja saatevõimsusest (VHF
ehkkäsijahisaatjatel üldiselt 5W) jaantenni pikkusest, aga võrdlemisi palju
ka maastikust, reljeefist jms. Meie oleme oma

digitaalsete käsiraadiosaatjate

Töökindlam. Häiringud, mida põhjustavad teised raadiokiirgused (nt 4G,
WiFi, eri sagedusmuundurid jms) või

väljad (nt elektromagnetväljad), mõjutavadpeamiseltanaloograadiosaatjaid,
kuna need on teistmoodi signaalitüübi
tõttu digitaalsetest tundlikumad. Näiteks võib analoograadiosaatjatega olla
tihtipeale probleeme 110kVkõrgepingeliinide all või läheduses, digitaalsetega sellist probleemi pole.
Ühel sagedusel kaks kanalit. Kahe kanali kasutamine hõivab oluliselt vähem sagedusspektrit jalisaks on kasutajale saadaval lisakanalid, mida analoogseadmetel ei ole.
Töötab ka analoogrežiimis. See annab muu hulgas jahiseltsile võimaluse minna digitaalsele sidele üle järkjärguliselt. Kuid meeles tuleb pidada,
et analoogrežiimis töötabraadiosaatja nagu tavaline analoograadiosaatja.
Lai valik erinevaid funktsioone, sõltuvalt mudelist.

Hooldusel tuleb
kõige rohkem rõhku
panna korralikule
laadimisele.
Kui on plaan osta uus raadiosaatja,
soovitan seega kindlasti valida just digitaalne. Selle kahes režiimis töötaminevõimaldab sujuvat üleminekut digitaalsele sidele ja üleüldse saab paljude funktsioonide tõttuvõttaraadiosaatjast viimast.

testimistel saanud maksimaalseks tulemuseks umbes 7 km ja koos lisavõi-

Mida veel jälgida?
malusega (Hytera PD985 tugijaama Onolemas rahvusvaheline standard, milrežiimis) juurde veel umbes 6km. Aga le alusel hinnatakse toote korpuse vastutestimised on tehtud ideaaltingimuspidavust keskkonnategurite suhtes. Raates, kus sirge maantee ja otsenähtavus. diosaatjatel näitab seda IP number
Üldiselt jääb metsas sidekaugus 2,5–5 mida suurem number, seda vastupidakm piiridesse. Analoogsaatjate leviala vam toode.
mõõtmisi meie teinud ei ole, aga kaMeie oma esinduses soovitame jahimeestele üldiselt alati vähemalt IP54 või
sutajate info põhjal jääb see vahemikku 1–5 km. Üldjuhul levib digitaalne IP66-67 raadiosaatjaid. Mõnel internetisaatja ikkagi kaugemale.
poest ostetud raadiosaatjal ei pruugi aga
Pikem akukestvus (1500mAh kuni 16 IP-kaitseklass olla määratudki. Soovitan
võimalusel alati veenduda, et tegemist
tundi, 2000mAhkuni 22 tundi).
Puhas j sahinavaba helikvaliteet.
oleks vähemaltIP54 kaitseklassist raadio–

•

•
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Näiteid erinevatest raadiosaatjatest.
ALLIKAS: INTERNET

jahimees

valides?
saatjaga

–

see kannatab piisavalt vihma,

vett ja ei purune esimeste kukkumiste-

ga. Parim on IP67 standard, millega on
tagatud nii vee-, tolmu- kui ka põrutus-

kindlus.

Tihtipeale võib raadiosaatjatega tekkida ikkagi olukord, kus leviala jääb väikeseks. Näiteks meievalikus võimaldab
leviala suurendada Hytera PD985 käsiraadiosaatja, kui seda kasutada tugijaama režiimis. Piisab ühest taolisest saatjast, et tekitadapeaaegu kaks korda suuremat leviala. Kui kogu jahiseltskonna

Jahis näeb sellist pilti aina vähem, kuna üha rohkem kasutatakse saatjat koos

peakomplektiga.

raadiosaatjad on digitaalsed ja sama seadistusega, on võimalikleviala suurendada kõigil korraga selle üheainsa raadiosaatja abil see keeratakse vastavale kanalile, kuhu on programmeeritud tugijaamakanal, ja samuti peavad teisedkasutajad vastavale kanalile minema.

Digitaalsetel
saatjatel on lai valik
erinevaid funktsioone.

–

Lisavarustus ja hooldus
Mugav peakomplekt lihtsustab raadiosaatja kasutamist ja aitab suhtlust pidada vaikselt, loomi ehmatamata. Peakomplekte on erinevaid, igaüks saab valida endale sobiliku. Meie Hytera raadiosaatjatele on võimaliknäiteks lisada
ka passiivseid või aktiivseid müra summutavaid peakomplekte.
Hädaolukordadeks võiks vesti taskus olla ka üks laetud varuaku, olenemata sellest, kas kasutatakse analoogvõi digitaalsetraadiosaatjat. Lisavarustusse saaks lisada ka pikema antenni,
mis aitab saavutada suuremat leviala ja
parandada side kvaliteeti.
Raadiosaatja hooldusel tuleb enim
rõhku panna korralikule laadimisele.
Peamised põhjused, miks saatja akud
riknevad, on ebapiisav laadimine ja
tühja aku seisma jätmine.Alatikui hooaeg võikasutuskord lõpeb, võiks korraliku laadimise teha ja alles seejärel raadiosaatja sahtlisse panna.

Asi on selles, et akudes/patareides
toimub alati teatav mahalaadimine.Kui
aku jääb tühjalt seisma, siis võib tekkida
olukord, kus aku mahutavus ning pingelangevad alla piirnormi ja seetõttu ei
saada uuel laadimisel enam kätte sama
mahutavust, mis eelnevatel kordadel.
Selline kasutamine rikub akut, vähendab selle mahutavust ja eluiga.
Üldiselt on liitiumioonakud vastupidavamad kui NiMh akud, kuid sellest
hoolimatatulebka neidalatikorralikult
laadida. Suuremate vigastuste korral tasub pöörduda ostukohta jakonsulteerida tehnikuga.

Lühidalt põhiline
Kui kõike kokku võtta, võiksöelda nii:
raadiosaatja valikul tuleks lähtuda raadiosaatja tüübist (analoog, digitaalne),
aku mahutavusest ja kestvusest, lisavarustuse olemasolust ja saadavusest. Digitaalsete raadiosaatjate puhul tuleks läbi
mõelda, mis funktsioone soovitakse kasutada ja sellestlähtuvalt teha ka valik.

UUDIS EESTI JAHIMEESTE SELTSILT
Alates tänavu aprillist on jahimeestel kasutada kahe raadiosageduse asemel kolm:
2008. aastast 146,400 MHz
2009. aastast 161, 475 MHz
2018. aasta aprillist 146,1500 MHz

EJS

KAS ON SEADISTATUD?
Kas tavaliselt on raadiosaatjad
juba ostukohas seadistatud Eestis
kehtivale jahisagedusele?
Jah, üldiselt on Eesti ostukohtadest
hangitud jahisaatjad juba eelnevalt seadistatud, kuid kindluse mõttes võib selle alati enne ostu üle küsida, sama kehtib internetipoodide kohta. Välismaalt tellitud saatjad tulevad tehaseseadistusega ja

vajavad sageduste programmeerimist. Selleks on vaja spetstarkvara
ja programmeerimiskaablit.
Meie ettevõttest ostetud jahimeeste analoogsaatjad on seadistatud Jaht 1 ja Jaht 2 sagedusele.
Digitaalsete puhul saame ühele
sagedusele lisada kaks kanalit, nii
et nende standardseadistuses on
4 jahikanalit: Jaht1_Digi1, Jaht1_
Digi2, Jaht2_Digi1 ningJaht2_
Digi2. Müüjad tavaliselt igal konkreetsel juhul täpsustavad, millist
seadistust (k.a uus sagedus) klient
soovib.

Mis vahe on VHF ja UHF mudelil?
Erinevus seisneb sagedusvahemikes. Jahimeeste raadiosaatjad on
VHF saatjad, mis töötavad sagedusvahemikus
MHz (UHF
saatjad üldiselt vahemikus
470 MHz).
VHF saatjate lainepikkus jääb
vahemikku 1,7–2,2 m, mis levib
avamaastikul (põllud, meri, mets)
paremini. UHF saatjate lainepikkus jääb 70 cm piirkonda, mis levib paremini hoonestatud ja
nistel aladel.

136–174
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Infosüsteem Jahis

–

mugavama jahinduse nimel

Tegu on Eesti jahimeeste seltsis
arendatava infosüsteemiga.

Karri
Urban
Eesti Jahimeeste
Seltsi IT-projekti
koordinaator

Uue taotluse esitamine
Suuruluk

Väikeuluk

Infosüsteemi

eesmärk on anda jahipiirkonna haldajale ja
jahimehele tööriist efektiivsemaks asjaajamiseks. Infosüsteemis saab juba täna hallata jahilubadega seotud informatsiooni, koguda ulukiseireandmeid, märkida kaardirakenduses oma jahipiirkonna erinevaid objekte jne. Infosüsteemi
arendamist rahastab Keskonnainvesteeringute Keskus.

Kuidas toimub Jahises jahilubade väljastamine?
See on Jahises üks oluline funktsioon. Jahiloataotluse saab
esitada jahimees ise või jahiloa väljastaja. Taotluse esitamiseks tuleb infosüsteemis siseneda keskkonda https://jahis.
ejs.ee. Pärast sisenemist tuleks valida menüüst «Jahiload».
Sealt avaneb vaade, kust tuleks valida, kas taotlust soovitakse esitada väike- või suuruluki jahiloa saamiseks.
Suuruluki jahiloa taotlemiseks tuleb valida piirkond, kuhu
soovitakse jahile minna. Valida saab nende piirkondade vahel,
kes infosüsteemikasutavad. Kui soovitakse pidada jahti mingis
konkreetses jahipiirkonna osas, saab loale märkidakatastritunnuse. Seejärel tuleb validakütitava jahiuluki liik. Vajadusel saab
määrataka uluki soo ja vanusegrupi. Väljal «erinõuded» on
võimalikmärkida info, mis eelnevas taotluses eikajastunud. Pä-

rast andmete sisestamist tulebvalida «salvesta». Seejärel edastatakse taotlus vastava jahipiirkonna haldurile menetlemiseks.

Väikeuluki jahiloa taotlemiseks tuleb valida piirkond, kuhu
soovitakse jahile minna. Valida saab samuti süsteemikasutavate piirkondade vahel. Järgnevalt tuleb määratakütitavad ulukid. Märkides ära rea «Küttida on lubatud väikeulukite loetellu kantud ulukeid» ei pea kõiki ulukeid ükshaaval jahiloale lisama. Soovi korral saab valida jahiloale märkimiseks ka ainult
ühe konkreetse liigi.
Kui jahiloataotlus on jahipiirkonna haldurile edastatud, hakatakse luba menetlema.Lisaks jahiloaväljastamisele on halduril võimalus taotlust muuta või tühistada.Teade jahiloa väljastamise kohta või taotluse muutmise või tühistamise kohta saadetakseka jahimehele. Jahiloa väljastaja prindib jahiloa
ning edastab selle taotluse esitanud jahimehele.
Kuidas märkida kütimistulemust?
Pärast edukat jahti saavadkasutajad esitada teate küttimistulemusekohta. Suurulukiloa puhul saab teates märkidaka küttimiskohakoordinaadid.

Küttimistulemuse teate saatmine tekitab jahiloaväljastajale võimaluse vaadata reaalajas küttimisstatistikat. Jahiloa tagastamisel võrdleb jahiloaväljastaja jahiluba Jahises juba esitatud küttimistulemusega. Vajadusel saab lisada puuduvad
andmed või tehakorrektuure.
Jahise süsteemis väljastatud jahilube on kasutajal võimalik vaadata menüüvalikust «Jahiload». Jahilubade nimekirja saab sorteerida erinevate staatuste alusel (ootel/aktiivne/esmane
tulemus/tagastatud/tühistatud). Erineva staatusega jahiload on eristatud värvidega.
INFOKS
•

•
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Infosüsteem asub aadressil https://
jahis.ejs.ee. Süsteemi saavad siseneda
kasutajad, kelle konto on aktiveeritud.
Kasutajakonto aktiveerimiseks tuleb
võtta ühendust Eesti jahimeeste
seltsiga või infosüsteemi kasutava
jahipiirkonnaga.
Infosüsteemi põhjalikumaks
seks on võimalikkokku leppida infopäevi
ja koolitusi.

tutvustami-

jahimees

Naisküttide arv on Eestis tõusutrendis
Trend peegeldab arengut,
mis olemas mujalgi

maailmas.

Andra

Hamburg

Naiskütid

valmistumas

Eesti Jahimeeste
Seltsi toimetaja

jahiks.

EJS

valiselt on naised ka need, kes on näidanud eeskujulikku ja kohusetundlikku
joont, mida on jahinduses alati tarvis.»

«Naisküttide arv on Eestis kahe aastaga tõusnud üle kümne protsendi, mis
on nii jahinduses kui ka ühiskonnas vägagi tervitatav tendents,» kommenteeris Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts. «Viimasel ajal on iga noorjahimehekursusega liitunud vähemalt üks
jahinaine, mis on positiivne trend nii siin
kuika mujal maailmas.»
Võrreldes 2015. aastaga on naisküttide arv tõusnud 14,4%. 2015. aastal oli
naiskütte kokku 333 ja möödunud aasta lõpu seisuga tõusis see arv juba 381ni.
Naisküttide vanus jääb valdavalt vahemikku
eluaastat. Kõige nooremad
jahtipidavad naised on 16aastased ja vanimad 75aastased. Naiskütidmoodustavad jahimeeste koguarvust (2017. aasta

Kõige nooremad
jahti pidavad naised
on 16aastased.
Samas levib naisküttide populaarsus
ka mujal. Lätis on kokku ligikaudu 21
000 jahimeest, kellest 1/3 on jahilaskurid ning ülejäänud 2/3 moodustavad jahimehed. Naiskütte on kokku 780 ja nad
moodustavadkõikidest jahimeestestkokku 3,7%. Kuna Lätis on jahimehi Eestiga võrreldes üle 5000 rohkem, on ka jahinaiste osakaal veidi suurem. Läti naisküttide seltsi eestvedaja Linda Dombrovska sõnul on neil samutiviimaste aastate jooksul naisküttide arvu kasvutrendi näha.
Samal ajal kui jahindus on naiste seas

26‒40

lõpus 15 499) 2,45%.
«Kuigi naisi on igal elualal alati olnud, annab naisküttidekasvutrend aimu
sellest, et nad on rohkem julgenud end
mõnevõrra mehisesse, ent loodushoidlikule elualale pühendada ja ulukeid majandada,» kommenteerisEesti naisküttide seltsi tegevjuht Triin Roostfeldt. «Ta-

populaarsemaks muutunud, on jahimeeste koguarv Eestis mõnevõrra langenud:

möödunud aasta lõpu seisuga 15 499,
2015. aastal 15 824 jahimeest. See on toimunud meeste arvelt: 2015 oli peale 333
naisküti 15491 meeskütti ja 2017 lõpus
381 naiskütikõrval 15 118 meeskütti.
Graafikust on näha, et võrreldes 2015.
aastaga mullu jahimeeste (meesküttide)
keskmine vanus tõusis. Kui 2015. aastal oli meeste keskmine vanus vahemikus
aastat, siis nüüd moodustavad enamiku
mehed. Samal ajal kui vanim naiskütt on 75aastane,
on meeste vanim vanusegrupp 91 aastased ja vanemad.
Eesti jahimeeste selts korraldab jahindusetutvustamiseks japropageerimiseks
igal aastal koolitusi, loenguid ja noorjahimeestekursusi. Jahihariduslikku tegevust planeeritakse tavaliselt aasta teema
raames. 2018. aasta on pühendatud teemale «Jahindus on looduskaitse». Kel
jahinduse vastu huvi, saab alati EJSi või
kohaliku jahiseltsi poole pöörduda. Samuti on huvilised alati oodatud metsa
jahile kaasa tulema.

41‒55

41‒60aastased

Allikas: Eesti Jahimeeste Seltsi aastaraamat
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Eestit ohustab hirvlaste
2O16. aastal avastati
haigusjuhtum Norras ja
tänavu märtsis Soomes.

Andra
Hamburg
Eesti Jahimeeste Seltsi
toimetaja

Vähe

sellest, et Eesti metssigade
populatsiooni on juba üle kolme aasta laastanud sigade Aafrika katk, nüüd ohustab meie hirvlasi
Skandinaavia maadesse jõudnud hirvlaste kurtumushaigus. See on hirvlastele (meil põder, hirv, metskits) raskekujuline ja pikaajaliselt kulgev haigus.
Nakatumisoht lähedal

ritooriumil. Uuritavad loomad on: põdhirved ja metskitsed. Kõik valitud
rad,
Kuigi seni pole hirvlased
peavad olema üle 12 kuu vakurtumushaigust veel nad. Vanust hinnatakse hammaste, nähEestisse jõudnud, tavate suguküpsuse tunnuste vms usaldusväärse teabe alusel. Igalt valitud lootasub panustada malt
võetakse piklikaju proov ja seda tesennetustöösse. titakse TSE (närvikude kahjustavad haigused) esinemise suhtes. Selline tegevus

Tänavu 8. märtsil andis Soome toiduohutusamet Evira teada piirkonna esimesest kurtumustõve juhtumist. IdaSoome Kainuu maakonna Kuhmo asulas Vene piiri lähedal leiti hukkununa
15aastane põder, kellel tuvastati kurtumustõbi.
Haiguse tõttu korraldab Evira nüüd
Kainuu maakonnas tõhusamat haiguna keelati elusate hirvlaste, sh põhjapõtseseiret. Samuti anti jahimeestele selle rade eksportimine.
kohta täiendavaid juhiseid, mida peab
Kurtumushaigus on varem laiemalt
uuel jahihooajal järgima. Soomes on alalevinud Põhja-Ameerikas. Euroopas leites 2003. aastast võetud seireks hirvlasdis esimene kurtumustõve juhtum aset
telt 2500 proovi, kuid varem pole ühte2016. aastal Norras. Kuhmos tuvastatud
kurtumustõbi on sama tüüpi ehk et haigi ulukihaigust tuvastatud.
Nendes piirkondades, kus hirvlaste gus sai levida otsekontakti teel.
krooniline kurtumushaigus on levinud,
soovitab USA ulukihaiguse seire- ja tõrSeire Eestis
jekeskus CDC (CentersforDisease Cont- Eelmise aasta alguses alustas Euroopa
rol and Prevention ) ettevaatusabinõuna toiduohutusamet (EFSA) kurtumustõmitte süüa ulukiliha, mis võib sisaldada ve seiret, kus uurimispiirkonnaks Eesti,
Soome, Island, Läti, Leedu, Norra, Pooprioone (peaaju, seljaaju, silmad, tonsillid, põrn, lümfisõlmed). Evira põdralaja Rootsi. Seiret korraldatakse juhinduvõi hirveliha söömises ohtu ei näe, kuna des Euroopa komisjoni 30. oktoobri 2017
Soome ulukihaigusjuhtumil polnud otmääruse (EL) 2017/1972 suunistest.
sest kokkupuudet inimesega ning täienEestis hõlmabkroonilise kurtumustõdavaid müügi- ja ekspordipiiranguid ve seire programm tehistingimustes peetavaid ja metsikuidhirvlasi kogu riigi terseega ei kehtestatud. Ettevaatusabinõu-
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võimaldab ära hoida võimalikkukurtu-

mushaiguse levikut Euroopas.
Eestis on varem haiguse seiret tehtud
aastatel 2007–2009, tookord 37 looduses
elava hirvlase (7 punahirve, 8 metskitse
ja 22 põtra) ajuproovist kurtumustõbe ei
leitud. Hiljutiste sündmuste taustal alustati selle aasta märtsi lõpus taas seiret. 27.
märtsil tutvustasid veterinaar- ja toiduameti (VTA) loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup ja peaspetsialist
Olga Piirik jahimeestele kurtumustõve
seiretööd ja palusid jahimeeste abi. Jahimeestele näidati, kuidas proovide tegemine käib ning anti kaasa vajalikud juhendid ja proovivõtmise materjalid.
Proove kogutakse eelkõige riskiloomadelt ehk:
surnudvõihukkunud isenditelt;
liikluses hukkunudvõikiskjate hukatud hirvlastelt;
•

•

jahimees

kurtumushaigus

VAITISOM

MIS TÕBI SEE ON?
Krooniline kurtumushaigus
(Chronic Wasting Disease
in cervids CWD) on
hirvlastel esinev muundunud
valgumolekulist ehk prioonist
põhjustatud nakkushaigus.
Kurtumustõbi kuulub närvikude
kahjustavate haiguste gruppi
need haigused lõppevad alati
surmaga. Selliseid haigusi esineb
inimestel ja loomadel ning neid
nimetatakse transmissiivseteks
spongiformseteks
entsefalopaatiateks ehkTSEdeks.
Haiguse tekitaja on nakkuslik
valguosake ehk prioon,
mis nakatumisejärgselt
põhjustab spongiformset ehk
käsnjat ajukahjustumist nii
loomadel kui inimestel. Prioon
põhjustab haigetel loomadel
ajukahjustusest tingitud
närvinähudja kurtumuse. Hetkel
pole teada seost hirvlaste
kroonilise kurtumushaiguse ning
teistel loomadel ja inimestel
esinevate TSEde vahel.
Haiguse kulg on aeglane ja
enamik juhtumeid on avastatud
loomadel vanuses 3–7 aastat.
Krooniline kurtumushaigus
väljendub looma muutunud
käitumises ja haiglases
kõhnumises ning lõpeb alati
surmaga. Prioonide päritolu
ja täpne edasikandmise
mehhanism pole teada, kuid
teadlaste hinnangul levib
haigus peamiselt geograafiliselt
piiritletud keskkonnas otsese
kontakti teel.
Haige loom eritab
haigustekitajaid sülje, uriini ja
fekaalidega. Haige looma korjus
on oluline nakkusallikas. Teised
loomad nakatuvad näiteks süües
rohtu, mis kasvab nakatunud
mullas.
Haigus levib hirvlastel nii ühe
liigi siseselt kui ka erinevate
liikide vahel. CWD-prioonid on
väga vastupidavad ja säilivad
keskkonnas aastaid.
–

–

Olga Piirik jahimeestele selgitamas, kuidas
kurtumustõve seireks võetakse proove
loomade piklikajust.

•

EJS

kliinilise leiuga või haigetelt isendi-

telt;
kütitud metsikute hirvlaste inimtoiduks kõlbmatuks tunnistatudisenditelt.
Kurtumustõve proove saab võtta ainult pärast looma hukkumist. Materjal
võetakse laboratoorseks uurimiseks eraldi igalt isendilt hukkumise päeval ning
toimetatakse laboratooriumisse esimesel võimalusel. Kurtumustõve uurimiseks võetakse proov hirvlaste piklikajust
kasutatakse spetsiaalseid proovivõtuvahendeid.
Hirvlastekroonilise kurtumushaiguse
seiret jätkatakse sügisesel põdrajahihooajal. Siis seiratakse kütitud põtru ja hirvi. EFSA soovitab uurida 3aastase seirega 3000 proovi, s.o 1000 proovi aastas.
Kuigi seni pole kurtumushaigust veel
Eestisse jõudnud, tasub panustada ennetustöösse. Nii nagu sigade Aafrika katk
on ka kurtumushaigus raskekujuline ulukihaigus, mida on väga keeruline välja ravida. Seega aitab iga proovimaterjal haiguse leviku ärahoidmiselekaasa.
•

–

Allikas: veterinaar- ja toiduamet, Evira

Allikas: veterinaar- ja toiduamet

Metssigade
küttimine
Suures osas on riikliku
tauditõrje komisjoni seatud

eesmärk täidetud.
«Riikliku tauditõrje komisjoni eelmiseks jahiaastaks seatud eesmärk
vähendada metssigade arvukust kuni
1,5 metssiga 1000 ha kohta sai jahimeestel suures plaanis täidetud,» ütleb Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht
Tõnis Korts. «On piirkondi (saared), kus see on veel suurem ja on ka
piirkondi, kus see on väiksem. Saaremaal on metssigade arv tugevalt vähenenud.»
Alanud jahihooaja lõpuks on
komisjon seadnud eesmärgi kuni 1
metssiga 1000 ha. Sellise arvukuse
juures peaks ekspertide arvamusekohaseltkatk taanduma. «Olgu öeldud,
et mõnes piirkonnas Kagu- ja KeskEestis ning ka mujal on see juba täna
saavutatud,» ütlebKorts.
Keskkonnaamet avaldab oma
kodulehel jooksvalt andmeid metssigade küttimisest. Viimatine info
selle Sinu Metsa kokkupaneku ajal
oli aprillilõpu seisuga.
Jahihooajal 2018/2019 oli selleks hetkeks kütitud 413 metssiga,
kõige rohkem Saaremaal (176) ja
Hiiumaal (88). Näiteks Valgamaal
ja Lääne-Virumaal on kütitud 5, Põlvamaal 3 ja Jõgevamaal mitte ühtegi

metssiga.
Hukkunud metssigu on leitud kokku 14, neist Harjumaal 5 ja
Läänemaal 4.
SM
Allikas: www.keskkonnaamet.ee
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kaunis kuldking

on

Mõnikord

–

Seda suurimate õitega

niidud. Teda leidubka laanemetsades ja
Õie mõõtmetes pääsevad Eesti lookuid
ikka
kus
on
duslikest
taimedest kuldkingaga võistlekadastikes,
seal,
paraorhideed hakati Eestis
niiske ja piisavalt varju päikese eest. ma vaid kollane võhumõ õk j valge vesijalt
seadusega kaitsma juba
Õitseaeg kestab kuldkingal tavaliselt roos. Justkui häbenedes oma suurust, ei
1936. aastal.
mai viimasest kolmandikust juuni teihiilga kuldking õiteküllusega nagu pease pooleni. Varajase kevadega aastatel
aegu kõik teised meie käpalised. Ühe
näitab ta esimesi õisi juba mai keskelgi. varre kohta on õisi tavaliselt 1–2, kolmeHiiumaa populatsioon on hilisem, seal õielised taimed on suur haruldus.
alustab ta õitsemist tavaliselt juunikuu
Kaunis kuldking on putuktolmleja.
Arto-Randel
hakul.
Kuigi tema õites nektarit ei leidu, suudab
Servet
ta peibutada värvuse ja lõhna abil putuEesti Orhideekaitse
kaid otse «kinga» sisse lendama. Sealt
Klubi liige
Mitte ühelgi teisel välja pääsemisel puutub putukas kokku
Kuid ainult teatud liiki mekodumaisel orhideel pole õietolmuga.
silased, olles taime jaoks paraja suurusenii palju rahvapäraseid ga, saavad toimetadaõietolmu järgmises
kuldking (Cypripedium
calceolus) on Eesti ja ühtlasi
nimetusi. õies õigesse kohta. Nõudliku portsessi
tõttu ei vilju kaugeltki mitte kõik õied,
kogu Euroopa suurimate õiteorhidee
tema
valimine
aasta
orviiendik on üsna hea ja tulemust 50%
ning
ga
hideeks kõigiti Eesti Vabariigi juubelivõib lugeda juba ideaalilähedaseks.
Kaugeltki kõik õied ei vilju
aasta vääriline.
Nime on kuldking saanud tänu õie kuSageli kasvavad
Tänu omapärastele ja jubakaugelt täjule, õieti küll meenutab kollast kinhelepanu köitvatele õitele on kuldking ga üks õiekattelehtedest (huul), tei- koos piibelehtedega
meie kodumaistest orhideedest rahva sed on punakaspruunid ja võiksid vaSelleks, et kuldkinga enne õitsemist ära
seas tuntuim mitte ühelgi teisel pole
balt olla kuldkollasele «kingale» paeltunda, tuleb olla tähelepanelik. Tema
te eest. Tähelepanelik taimehuviline lehed meenutavad piibelehe omi, sagenii palju rahvapäraseid nimetusi.
asub neid kohe kokku lugema ja tuleli kasvavadki nad meie metsades suisa
Paljud neist seostuvadkäo ehkkukukõrvuti. Lähemal vaatamisel pole erislinnuga kukulinnupätid, käokingad, mus tekitab küsimusi. Orhidee ehk käkäokotad. Orhideesõbrad peavad seetamine siiski raske ülesanne. Piibelepalise õis koosneb reeglina kuuest õietõttu kannatlikkust varuma ning ka sel- kattelehest, aga kuldkinga puhul saame he leht on sile ja karvadeta, leherood
gitama, et kui räägitakse liiginimedest, koos huulega kokku ainult viis. Asi on ei tule esile. Kuldkingal seevastu on lesiis kaunis kuldking on orhidee, käonimelt selles, et evolutsiooni käigus on hed ja varski madaltihedaltnäärmekarking aga taimeperekond tulikaliste su- kuldkinga kaks välimise ringi õiekattevadega kaetud, kaarjad leherood on sellehtekokku kasvanud, millele viitabkegukonnast.
gelt näha. Lehti on taimel 3–6 ja need
Kauni kuldkinga peamisteks kasvunasti ka see, et punakaspruun leht huule kinnituvad varrele vaheldumisi. Taime
kohtadeks on salu- jaloometsad, puistaga on kahe tipuga.
kõrgus võib ulatuda 70–80 sentimeet-

a

Kaunis

–

–
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metsaelu
rini, kuid tavaliselt jääb see poole meetri kanti või isegi allapoole.
Mullas asuv horisontaalne pikkade
juurtega risoom moodustab aasta-aastaltharunedes puhmikuid, milles asuvate
võsude arv võib ulatuda mitmekümneni.

Kuigi maapealne vars püsib elus vaid ühe
aasta, võib sellise puhmiku vanus ollaisegi sada aastat. Seemnest paljunemine on
kuldkingal üsna aeganõudev, kirjanduse
andmetelkulub seemnest õitsva taimeni
keskmiselt kümmekond aastat.

Levib paremini
lubjarikastel muldadel
Kaunist kuldkinga leidub üle Eesti, kuid
leiukohad on arvukamad lubjarikastel
muldadel läänesaartel ning mandri lääja põhjaosas kuni Ida-Virumaani.
Kuldkinga areaalmaailmasulatub Hispaaniast jaInglismaast Korea poolsaare ja
Kaug-Idani. Üldse on perekonnas Cyprida japaljuneda. Kuigi Eestis on teadaka
pedium liike teada 55, kuid Euroopas leidub lisaks kuldkingale neidvaidkaks. Selmõned üsna arvukad tuhande ja enama
leks, et nende kahe liigiga kohtuda, tuleb õieni ulatuvad leiukohad, tuleb ta meil
Eestist sõita ida-kirde poole Komi Vabakindlasti lugeda haruldaste, kaitset ja täriiki. Kui aga neist «kingadest» kasvõi helepanu vajavate liikide hulka.
ükski liik kavatseks «kolida» Eestisse, siis
Esimese Eesti looduskaitseseaduseisaksime tõsise küsimuse ees mis talle sega, mis jõustus 1936. aastal, kehtesnimeks panna? Meil on perekonnanimetati kuldkingale müügikeeld juba siis
na kasutusel kuldking, aga nendekahe liiohustas teda korjamine. Tõesti, nii kurb
gi «kingad» pole üldsegi mitte kollased, kui see ka pole, kaitset vajab ta ikka peakuldsest rääkimata.
asjalikult inimeste eest. Mõnikord võib
küll juhtuda, et metssiga tõngub üles taiKaitset vajab peamiselt
me risoomi, kuid sagemini teeb seda iniinimese eest
mene, kes tahaks kauni metsataime koju
oma trepi kõrvale tassida. Tasub teada,
Kuldkingale on suurimaks ohuks lageet kestvaks elutegevuseks vajavad kõik
raie, lankidel ta hääbub võimattub raieorhideed seeneniidistiku abi, mida aiajäätmete alla. Harvendusraie ja võsastumise takistamine, kui seda tehakse taltingimustes ei leidu. Õige on hoopis ise
vel külmunud pinnasega ja maapinda metsa või puisniidule minna ja imetleda kuldkinga seal, kus on tema looduslik
kahjustamata, loovad kuldkingale soodsa keskkonna, kus ta võib rahus kasvaelupaik. Aga metsa minge igal juhul!

ne-

Varajased õitsejad. Saaremaa, 15. mai 2018

Kolme õiega kuldking on haruldane.
Saaremaa, 5. juuni
4 x ARTO-RANDEL SERVET

–

–

AASTA ORHIDEE
•

•

•

•

Kaunis kuldking on looduskaitse all, kuuludes
kaitsealuste liikide II kategooriasse.
1983. aastast kuuluvad riikliku looduskaitse alla
kõik Eestis kasvavad orhideeliigid.
Eesti ohustatud liikide punasest nimestikust leiame
kuldkinga kategooriast «ohulähedane».
Euroopa loodusdirektiivi liigina on ta kaitse all
kogu Euroopa Liidus.
Aasta orhidee aunimetuse andmise traditsiooni
algatas Eesti Orhideekaitse Klubi üheksa aastat
tagasi, et nimetatud liiki laiemalt tutvustada, tema
elu lähemalt uurida, saada täpsemat pilti liigi levikust
Eestis ja pöörata tähelepanu leiukohtade kaitsmisele.

INFOKS
•

Eesti Orhideekaitse Klubi

(EOKK) kutsub loodushuvilisi

•

•

Kuldkingad ja piibeleht.
Hiiumaa, 10. juuni

üles teatama kauni kuldkinga
leiukohtadest Eestis.
Leiukohtade andmeid saab
igaüks sisestada loodusvaatluste
andmebaasi (LVA) loodus.
keskkonnainfo.ee/lva, millel on
ka nutirakendus.
Orhideede leiukohtadest võib
teada anda ka EOKK-le, info ja
kontaktid: www.orhidee.ee.
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Metskits vees.

Kutsutakse üles loodust vaatlema

MUSIK

Keskkonnaagentuur ja
looduseuurijate selts

INGMAR

algatasid 1OO liigi vaatluste
kampaania.

x

3

Aprillis ilmus üleskutse tähistadaEesti
Vabariigi 100. aasta juubelit loodusvaatlustega, et aidatakaasa Eestis elavate liikide levikukaardistamisele ja suurendada teadlikkust meie kõrval elavatestloomadest, taimedest ja seentest.
Ettevõtmise eesmärk on, et iga kaasalööja kingiks Eestile 100 erineva liigi vaatlust. Vaatluste aeg kestab 15.
septembrini ja vaatlused tuleks registreerida loodusvaatluste andmebaasis

(http://lva.eelis.ee). Registreerimiseks
saab kasutada andmebaasi veebilehte
või spetsiaalset nutirakendust.
Osaletakse nii üksikisikuna kui ka
grupina (5–30 liiget), kus tuleks kokku saada 100 liigi vaatlused kogu grupi peale. Grupina osalemise registreerimise tähtaeg on kahjuks Sinu Metsa ilmumise ajaks möödas.
Iga liigi vaatlus annab osalejale ühe
punkti, välja arvatud n-ö 2018. aasta
liigid, rahvusliigid ning I ja II kaitsekategooria liigid, mis annavad kaks
punkti. Kokku tuleb vaatlusperioodi
jooksul koguda 100 punkti siis osaleb vaatleja sügisel vaatlejate tunnustamisel.
–
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Metskurvitsa pesa.

Kaks punkti andvad liigid on:
2018. aasta lind metsis;
2018. aasta loom ilves;
2018. aasta orhideekaunis kuldking;
2018. aasta puu laukapuu;
2018. aasta seen tuletael;
2018. aasta sammal harilik laanik;
rahvusliblikas j 2018. aasta liblikas
•

•

•

•

•

•

•

pääsusaba;

a

rahvuslind suitsupääsuke;
rahvuslill rukkilill;
rahvuskala räim;
rahvusloom hunt;
I ja II kaitsekategooria liigid, kelle loetelu koos kirjeldustega leiab loodusvaatluste andmebaasi avalehe jaotisest
«Kingi Eestile 100loodusvaatlust».
Individuaalarvestuses loositakse kõigi
100 punkti kogunud vaatlejate vahel sü-

•

•

•

•

•

gisel, pärast vaatlusperioodi lõppu välja:
Loodusajakirjade kolmese paketi tellimus 2019. aastaks käekell.
Loodusajakirjade kolmese paketi tellimus 2019. aastaks loodusvaatlejakäpikud.
•

+

•

+

Tuletael.
•

National Geographic Eesti tellimus
2019. aastaks + loodusvaatleja päike-

seprillid.
Grupiarvestuses loositakse kõigi 100
punkti kogunud gruppide vahel pärast
vaatlusperioodi lõppu välja bussi kasutamine ühepäevaseks ekskursiooniks looduskaunitesse kohtadesse Eesti piires
(kampaania korraldajad katavad bussijuhiga bussirendikulu; sihtkoha jamarsruudi valib grupp ise). Märgitud on, et sündmuse õnnestumisse panustavad ka keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, tervise arengu instituut ja Terviserajad. SM

metsaelu

Kui märkad pähklinäppi...
Pähklinäpp

(teaduslikult Muscardinus avellanarius) on üks haruldasemaid ja vähetuntumaid
Eesti metsloomi suurte silmade ja kohevalt karvase sabaga ruuge hiireke, kes
magab pool aastat ning ehitab suveks
heinast ja lehtedest keraja pesa. OÜ
Rewild kutsub looduses liikujaid teda
üles leidma ja edastama oma vaatlus.
Ta on unilaste sugukonda kuuluv kaitsealune pisiimetaja.
Kui keegi on teda jubakohanud, oodatakse ka selle kohta infot, kuna viiPähklinäpp
mastel aastakümnetel on Eesti pähkliunilaste sugukonda kuuluv pisiimetaja.
näpi asurkonna käekäigu kohta väga-väasustab ta leht- ja segametsasid, raieskohta nagu näiteks tihedakuuse võra või
ga vähe teada. Tegelikult ei tea hetkel arvatavalt keegi, kas, kus ja kuidas pähklimikke, hekke, puisniite.
sarapuupõõsaharude vahe, kuid ta asusTasub meeles pidada, et Muscardinus tab ka puuõõnsuseid ja pesakaste.
näpp Eestis elab.
Eesti asub pähklinäpi levila põhjaavellanarius tähendab sarapuu hiirekest
Teateid pähklinäpist oodatakse aadpiiril, sestap on suurem lootus teda leipähklites on palju energiat, et pikk tal- ressil info@rewild.ee ja sellelt aadressilt
daLõuna-Eestist ja merepoolsetelt maveuni üle elada. Kerakujulise heina- ja saab ka lisateavet.
SM
hedama kliimaga aladelt. Elupaikadest puulehtedest pesa ehitab ta varjulisse
Allikas: OÜ Rewild

ROEÜWILD

–

–

–

Märka kasetriibikut ja anna temast teada!

TUIMDO

Värskest kasetriibiku leviku
täpsustamise uuringust
selgus, et seda kaitsealust
närilist leidub meie looduses

sem

ret

–

dus.keskkonnainfo.ee/lva/).
Kasetriibiku saba on 120% tema kehast.

peaspetsialist.
Kolmandasse kaitsekategooriasse
kuuluv kasetriibik on Eesti ainus hüpiklaste sugukonda kuuluv pisike näriline, kes erineb meie juttselg-hiirest oma
väiksemate kehamõõtmete ja eriti pika

märgata.

«Kasetriibiku arvukuse ja leviku pikemaajaliste muutuste tuvastamiseks
tuleks teha uuringuid regulaarselt, küll
aga võib olemasolevate andmete põhjal hinnatakasetriibiku Eesti asurkonna
seisundit stabiilselt soodsaks ja väita, et
triibikut leidub ühtlaselt kogu MandriEesti ulatuses,» lausus keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja ja
uuringu autor Uudo Timm.
Kasetriibiku leiukohtade kaardistamiseks oodatakse vaatluste registreerimist loodusvaatluste andmebaasi
http://lva.eelis.ee (kehtib ka http://loo-

oodatust rohkem.
«Tavaliselt tehakse pisiimetajate seiaugustist oktoobrini, mil nende arvukus ja tabamise edukus on kõige kõrgem, ent tõenäosuskasetriibikut sel ajal
kinni püüda on vastupidiselt väga madal, kuna tema on liikuvaim maikuus
pärast pikast talveunest ärkamist. Viimasel kahel aastal keskendutigi kasetriibiku otsingutele kevadel ja tulemused
olid rõõmustavad üle-eelmisel kevadel kohati 17 ja möödunudkevadel 15
isendit,» selgitas Katrin Kaldma, keskkonnaameti liigikaitse büroo liigikaitse

melt eelistab triibik kõrge ja tiheda rohuga elupaikasid, vanu kände ja pehkinud puutüvesid, kust on teda keeruli-

saba poolest juttselg-hiire saba on ¾
kehapikkusest, kuid kasetriibiku saba on
–

lausa 120% tema kehast.
Kasetriibikut õnnestub looma varjulise eluviisi tõttu näha siiski vähestel, ni-

Eestis registreeriti kasetriibiku esinemine esmakordselt juba 1858. aastal
Tartu lähedal, kuid järgmineregistreeritudkohtumine toimus alles 1948. aastal.
Edasisedkasetriibiku leiud on olnud üksikud ja väga juhuslikud.
SM
Allikas: keskkonnaagentuur, keskkonnaamet
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metsaelu

Kuidas ära tunda
haruldasi torikseeni
haabadel?
Loodussõbralik
metsamajandaja saab nende
seente käekäigule kaasa
aidata.

Kadri
Runnel
Tartu Ülikooli

looduskaitsebioloogia
teadur

Haab

on üheks Eesti metsade levinumaks puuliigiks ning koduna ja/või toidulauana oluline vähemalt 2000 seenele, samblikule,
linnule, mardikale jne (Lõhmus jt 2005,
Eesti Loodus). Neist liikidest tähelepanuväärne hulk on meil ja mujal lähinaabruses haruldased ja/või ohustatud.
Miks nii? Vastusel on kaks poolt, millest üks peidab end kaitsealadel. Haab on
varane puuliik, mis taandub metsa vananedes ning kaob seetõttu järk-järgult
rangelt kaitstavatest metsadest. Enamasti võtavad vananevas haavikus ajapikku
võimust kuused ja kui just inimene, tuul
või tulikuuskede eemaldamisega kaasa ei
aita, haavad puistusse enam tagasi ei tule.
Seetõttu pole vanade haabade elustiku
hoidmisel traditsioonilistest metsakaitsevõtetest abi.
Teine pool vastusest piilub majandusmetsast. Et majandatavatest haavikutest
võimalikult palju tulu saada, on Eestis
haabaderaievanust üha langetatud. Met-

samajandaja vaatenurgast

on

muidugi

mõistetav soov puud maha raiuda, enne
kui südamemädanikku tekitavhaavataelik (Phellinus tremulae) puidu turuväärtust jõuab vähendada. Kuid vanade haabadega seotud elustikul pole praeguste

24

sinu mets

juuni 2O18

regulatsioonide järgimajandatud haavikutes kohta.
Siinne artikkel keskendub torikseentele: puuseentele, kellel on lagundajatena
metsa aineringes vältimatult olulineroll.
Kutsusime hiljuti Tartu ülikoolis kokku
rahvusvahelise spetsialistide rühma, et
hinnata kõigi Eesti torikseente väljasuremisohtu. Õpetan siinses loos ära tundma mõnd elus või surnud haabadel elavat, haruldast ja ohustatudtorikseeneliiki
ja annan juhiseid, mida saaks loodussõbralik metsaomanik teha, kui mõne neist
oma metsast leiab. Või ka: kuidas talitada, et mets tulevikus neile kaunitele ja
iseäralikele seentele elupaika võiks pakkuda. Ükski neist seentest ei ole elusate haabade parasiit, seega ei kujuta need
puistu majandustulu seisukohast vähimatki ohtu.

Kõigepealt kolm vanade
haavikute seent
Haavanääts (junghuhnia pseudozilingiana Foto 1) on III kategooria kaitsealune seen ja Eestis ohualdis. Mõnes mõttes on haavanääts metsaomaniku sõber:
nimelt on selle seene näol tegu haavataeliku parasiidiga: seene kreemjat värvi liibuvaid viljakehasid leiab enamasti vanadel elusatel haabadel haavataeliku viljakehade peal. Tavaliselt võib viljakehasid näha 2–5 m kõrgusel. Enamik haavanäätsu leide on esimese rinde haabadelt 80–100aastastes salumetsades. Majandataval metsamaastikul esineb seen
pigem raievanuse ületanud puistutes ja

vääriselupaikades.
Haavakorgik (Antrodia pulvinascens
Foto 2) on samuti ohualdis. See seen
mitmeaastaste liibuvate või astmelisigal aastalkasvatab võidunud servaga hele viljakeha peale uue
korruse ning kui sellest ettevaatlikult sektor väljalõigata, saab «korrused» üle lugeda ja nii seene vanuse teada. Seene vilon

te viljakehadega:

metsaelu
metsa

OJANGO

URMAS

OJANGO

URMAS

OJANGO

URMAS

jakehasid võib leida vanemates salumetsades (vahel ka laane- ja soostuvatest
metsadest), suurtel lamahaabadel, kuid
noori viljakehasid on leitudka lamaokstelt. Vahel võib see seen siiski eksida ka
majandatavale metsamaastikule: see näitab, et kusagil lähedal (ilmselt kaitsealal)
leidub tugev lättepopulatsioon.
Eestis ohulähedane läiktorik (Polyporus badius Foto 3 on silmatorkava välimusega: sellel musta jalaga seenel on
kastanpruunid läikivad kübarad, seene
alakülg on säravvalge ja nii peente pooridega, et vilumatu silm neid ei eristagi. Ehkki leiud kipuvad koonduma põlismetsa, on Eestis seda seent sageli leitud ka 60–100 aasta vanustest puistutest
ning korduvalt ka raiesmikelt.

OLLI

AUTOR

INDREKSEL

Suurepooriline korgik (Antrodia
mellita Foto 4) ei ole Eestis kaitsealune
seen, kuid on väga haruldane, Eestis väljasuremisohus ja vääriks kindlasti kaitset. See seen on kaugelt äratuntav väga
suurte pooride järgi: need on nurgelised
ja umbes 1 mm laiused (teistel torikseeneliikidel on enamasti palju väiksemad

poorid). Seen moodustab liibuvaid viljakehi suurtel haavalamatüvedel niiskejajärvelammidel.
Erekollane püsipoorik (Perenniporia tenuis Foto 5) on veelgi haruldasem ja
tes metsades või jõe-

Eestis kriitilises seisundis. Seda säravkollase liibuva viljakehaga seent on siinmail
leitud ainult ühelkorral: 15 aastat tagasi

Alam-Pedja looduskaitsealal, vanas tammesalus, tamme lamaoksalt. Sellel seenel
Mida teha? Kui leiad oma haavikust ongi meie lähialadelkaks peamist peremõne neist kolmest haruldusest, võikmeespuud: tamm ja haab. Soomes on
sid kaaluda selle eraldise osa raiest välviljakehi leitud valdavalt põlismetsades
ja jätmist, rajades sinna näiteks suurema kasvanud tiheda puiduga lamahaabadel
(mis võivad ka ollaraie järellagedale jääsäilikpuurühma. Tüved, mida seen asustab, tuleks kindlasti säilitada. Oluline on, nud), sageli on seen peidus suure lamaet selles puuderühmas säiliksid ka lamatüve õõnsuses.
puud.
Mida teha? Mõlemad liigid sõltuvad
suurte haava lamatüvede, sh surnud säiesinemisest lammialadel. Seelikpuude
Ükski neist seentest
kui
sinu
haavik paikneb jõelammil,
ei ole elusate ga,

haabade parasiit.

MANIE

tõeline lotovõit.

võiksid sealsed lamatüved erilise tähe-

lepanuga üle vaadata. Mõlema liigi arvatava leiu puhul tuleks koguda tõendusmaterjali nii, et võimalikult säästeSarnaselt võiks toimidaka vanemas, takse nii lamatüve, millel seen kasvab,
raiesse määratud haavikus, kus ühtki kui ka olemasolevat viljakeha. Viljakeneist liikidest ei ole: ehkki nende kolme hast võiks koguda ja päikese käest kuivatada väikese tüki, lisaks tasub teha foliigi saabumistkindlasse metsa ei saa gatosid.
ranteerida, on selleks siis vähemalt sobiva elupaiga näol võimalus jäetud. Ning
Kõiki leiukohti tuleks säilitada: kindüle 2000 haaba asustava metsaliigi seas lasti tuleks jätta puutumata konkreetne
leidub mitmeid teisigi, kellele selline elulamatüvi ning lisaks kaaluda vähemalt
osa eraldise raiest välja jätmist (säilikpaik on väga väärtuslik.
Lisaks võiks kaaluda võimalust teha puurühm). Piirnev lageraie leiukoha
haava-segametsades raieid kahes järgus, kvaliteeti ilmselt ei vähenda. Liigile saab
nii et esimeses järgus säilitatud haabu hilpotentsiaalseid uusi elupaiku tekitada,
näiteks vältides jõeäärsete kopra langejem ei raiutagi ja nendest tekkiv kõdutatud haabade eemaldamist.
puit jääks püsivalt metsa turbe alla. EluHead harulduste otsimist!
paiga järjepidevust aitaks tagada ka see,
kui ümbritseval raiesmikul lastaks looduslikult uueneda haavikuks või haava-

segametsaks.
Kaks pisut eripärasema
elupaiganõudlusega seent
Need on nimelt niiskete metsade ja
jõelammide liigid. Mõlemad on Eestis
nii haruldased, et nende leidmine oleks

Kõigi siin tutvustatud ja
teiste põnevailmeliste
seente vaatlused on väga
oodatud Elurikkuse andmebaasi
veebiaadressil
http://elurikkus.ut.ee/
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Loomad, keda
metsas käija

tavaliselt ei märka
Ebaskorpionid on nii
väikesed ja silmatorkamatud,
et nendega tutvumiseks
peab neid ekstra otsima.

Ebaskorpionid on röövloomad, kes
toituvad peamiselt pisematest putukatest, putukavastsetest ja väikestest ussidest.Küttimisel ongi nende põhirelvaks
tundlike harjastega varustatud pedipalbid, mis aitavad saaklooma leida, kätte
saada ja kannavad tipus mürginäärmeid.
Veel on pearindmiku küljes käimisjalad
neli paari nagu enamikel ämblikulaadsetel. Lisaks pedipalpidele paikneb pearindmiku eesosas suuava juures paar lõugtundlaid, milles on võrgunäärmed. Võrgendiniiti saagi püüdmiseks ei tarvitata,
–

Kaarel

Sammet
zooloog

Putukate

kõrval on Eesti maismaa-

lülijalgsete suurimaks ja mitme-

kesiseimaks rühmaks ämblikulaadsed. Meil esineb neid viiest seltsist,
kellest küllap tuntuimad on ämblikud.
Ka pikkade jalgadegakoibikuid on igaüks
näinud ja kokku puutunud nugilestaliste
hulka kuuluvate puukidega. Ebaskorpionidest on aga vähesed kuulnud ja isegi
mitte iga bioloog pole nendega teadlikult
kohtunud. Seda hoolimata sellest, et mõned nende liigid on meie looduses tegelikult üsna tavalised lihtsalt oma väiksuse javarjatud eluviisi tõttu eikipu nad silma jääma, kui neidise ei otsi.
–

«Sõrad» on, aga saba pole
Ebaskorpionide nimetus viitab mitmes
keeles nende mõningasele sarnasusele
palju suuremate ja ohtlikumate ämbli-

kulaadsete, skorpionidega (ladinakeelne
teaduslik nimetus on Pseudoscorpiones,
inglisekeelne false scorpions, soomekeelne valeskorpionit). See sarnasus on tingitud peamiselt «sõrgadega» varustatud
pedipalpide (lõugjalgade) esinemisest.
Mürgiastlaga päris-skorpionidele omane
«saba» neil puudub. Enamasti jääb nende pikkus mõne millimeetri suurusjärku,
mis koos tagasihoidliku värvuse ja aeglase liikumisega tagavadki nende vähese
märgatavuse.
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see on hoopis

ehitusmaterjaliks pesa tegemisel, kuhu minnakse järglasi kasvatama ja talve üle elama. Ebaskorpionide pesad on väikesed sametisedkambrikesed

mullas, surnud puude koore ja kivide all
või muudes õõnsustes, kuhu vaenlased ja
halb ilm hästi ligi ei pääse.

Eestist on
ebaskorpione teada 15 liiki,
kuid mõni haruldasem võib
veel leidmist oodata.
Mõnel liigil esineb enne pere loomist
keerulist pulmakäitumist, kus emane ja
isane mitmesuguste liigutuste abil suhtlevad. Teistel, peamiselt mullas elavatel liikidel jätab isane maha nn spermatofoori, mille emane sealt leiab ning end sellega viljastab. Mõne liigi emased kannavad
seejärel munakookonit (ehk haudepauna) endagakaasas, teisedhoolitsevad selle
eest pesas. Munastkoorunud noored ebaskorpionid sarnanevad üldiselt täiskasvanutega, kuid on väiksemad, tavaliselt heledamad või pool-läbipaistvate kehakatetega. Neid nimetatakse neidisteks ehk
nümfideks. Enne täisealisekssaamist teevad ebaskorpionidreeglina läbikolm kestumist, iga kestumise järelkasvades.

Elupaiga üheks näiteks Karusselja
pärn, kelle kõdus elavad ebaskorpionid.
Üldisemalt on üheks koosluseks, kus
samblast peaaegu alati ebaskorpione leiab,
palumets.

TÕNU KESKÜLA

Eestis seni teada 15 liiki
Maailmast tuntakse praegu kokku umbes kolm ja pool tuhat ebaskorpioniliiki, neist Euroopas (kõige rohkem Vahemeremaades) elab ligi 800. Eestist on
praegu teada 15 liiki, kuid mõni haruldasem võib veel leidmist oodata. Paari tavalisemat või huvitavamat neist alljärgnevalt tutvustamegi.

metsaelu

ja üldse kõikjal, kus leidub
tema elupaika, turbasammalt.

Rannaskorpion
(Chthonius tetrachelatus)
on sage merelähedastes paikades, eriti Lääne-Eestis,
kus ta võib rannas adruvallides üsna massiliselt
esineda.

on eriti aktiivne järglaste saamise ajal,
kui emased oma kõhul munakookonit
kandes uutesse elupaikadesse püüavad levida, või isased partnerit otsivad meil mai lõpus ja juunis.
–

Kõige tavalisem
selle sugukonna liik mitmesugustes metsades
on

sageli puu-

tüvedel roniv

Väga saledate pedipalpidega raamatuskorpion
(Chelifer cancroides) ja pisike (alla pooleteise millimeetri) muuseumiskorpion (Cheiridium museorum) on kaks liiki,
kes armastavad elada
inimelamutes. Nendel
on silmi vaid üks paar.
Kahju nad inimestele ei
tee, pigem kasu, hävitades
tuppa sattunud putukaid.
Varem olid nad ka
linnades tavalisemad,
kuid keskkütte levikuga
paistab neid vähemaks
jäänud olevat. Maal võib
neid kohata ka kõrvalhoonetes, pööninguil ja lautades. Mõlemal liigil leidub ka looduses
elav haruldasem sugukonnakaaslane.
Muuseumiskorpionist veelgi väiksem
Apocheiridium rossicum avastati 1935.
aastal Soome lahe rannikualadel, Eestis pole teda viimasel ajal kohatud
kas on ta elupaigad hävinud või pole
talle lihtsalt peale satutud, on raske
öelda. Raamatuskorpioniga väliselt
väga sarnane Mesochelifer ressli aga kirjeldati uue liigina alles 1981 ning Eesti
on tema praegu teadaoleva levila põh–

Harilik samblas-

korpion (Neobisium
carcinoides) on üle
Eesti männimetsade
samblarindes tavaline liik. Tal on kaks
paari silmi japikad kõverad pedipalbid. Soodsates tingimustes võib neid
leidudakümneid isendeid ruutmeetril.
Tema lähedane sugulane, pisut jässakam sooskorpion (Microbisium
) on levinud rabades
brevifemoratum

japiiriks.
Pea pooled ühest sugukonnast
Sugukonnast Chernetidae on Eestist
leitud koguni kaheksa liiki ja mõni
haruldasem võib veel leidmatagi olla.
Neile on iseloomulik silmade puudumine ja lennuvõimeliste putukate kasutamine liiklusvahendina (niinimetatud forees). Nad klammerduvad pedipalpide abil oma elupaikades leiduvate putukate külge, viimastele häda
tegemata, ning lasevad end end kanda pikkade vahemaade taha. Forees

kooreskorpion
(Chernes cimicoides). Teda on leitud
väga mitmesugustest elupaikadest. Talvituma kolivad nad
sageli sipelgapesadesse, kuid
tunnevad end seal hästi ka
suvel.
Mõnda Chernetidae

su-

gukonna liiki (näiteks Pselaphochernes scorpioides, Lamprochernes chyzeri
) võib kohata ka
aedades kompostihunnikuis
ja põhus, kus nende pisikesi
saakloomi arvukalt leidub.
Siia sugukonda kuulub ka
Anthrenochernes stellae vanade õõnsate lehtpuude elanik, kes
on seni Eestist leidmata, kuid esineb
Lätis ja Rootsis. See liik on paljudes
Euroopa maades (sealhulgas Rootsis ja Saksamaal) võetud ohustatud ja
kaitstavate liikide nimekirja ning jagab oma elupaika paljude teiste vanade puudega seotud, kaitset vajavate pisiloomadega.
–

Enne täisealiseks
saamist teevad
ebaskorpionid reeglina
läbi kolm kestumist.
Ebaskorpionid

on

üks

osa bioloogili-

sest mitmekesisusest. Inimeselenadkahju ei tee ja otsestkasugi toovad vähe (tõsi,

raamatuskorpion võib hävitada elumajas
kõdutäisid, koisid ja vahel mesitarudes
lesti). Küll aga võivad nad leidjale, kes
neid lähemalt vaadata viitsib, rõõmsa üllatuse pakkuda vaat milliseid loomi ka
–

meie maal elab!
sinu mets
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teated

Eesti Jahimeeste Seltsis
•

Jahimeeste kokkutulek «100 Pär-

ve

nus». Eesti jahimeeste XXXVIII
kokkutulek toimub
tänavu
juulil Pärnumaal Pärlseljal. Kokkutulek on ajendatud Eesti Vaba-

meie traditsioonid,

ja hästihoitud looduskeskkond,
keskkonna- ja toidukultuur, maaturism. Projekt aitaks
kaasa
s
meie maaelu mitmekesistamimmeleimietmuekesistmisele
l
lja
oliokssavõvõttt
imalulsui - jalookslisavõimalusi ettevõtluseks
ksmaal. maal.
Ilmus Eesti Jahimees
/018.
Seekordne ajakirjanum2/2018.
pühendat
erber
aastloomal–ilai-e pühendati aasta loomale ilvesele.
Samuti on jutelSamut
eon. jut-i
tu röövlindudest
Eestimaa põldudel
ja linnujahiproblemaatikast, metskitse
eloenduet
kob- , loendusest, kob-

6.‒8.

•

–

riigi 100. sünnipäevast ning
kannab eelneva
sajandi hõngu ja
jahiajalugu. Kokkutulekul jätkub

tegevust kõigile

•

raste
astelõksutamisest,
lõksutamisest,

–

leiab jahinduslikke jõukatsumisi ja sobilikku tegevust
erinevatele vanusegruppidele. Kõik jahimehed ja
sõbrad on oodatud mere
äärde perepeole!

nahkade
soolamiahkade
soolamisest
stjm. jm.
Kehrakooli loodusnädal
oli
snädal
oli
endatvee-ud
veepühendatud
elustikule.
tikule.
14. mail
Kgasehgrüamn asiu- Kehra gümnaasiualgas
mis traditsioonilineloodusnädal, kus
sai näha EJSi ja jahimeheAndres Üpruse koostöös näitust veelindudest jt
ulukitest, kelle igapäevaelu veega tihedalt seotud.Lisaks oli nädala jooksul mitu teemakohastkoolitust. Näi•

EJS

•

•

teks jahi- jaloodusemees Peeter Husses esinevaidveelinde
•
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Selts plaanib eetilise jahipidamise koostööprojekti itaallastega.
16. mail väisas Eesti jahimeeste seltsi Itaaliatuntud looduse- jajahimees
Francesco Lenzerini. Koos keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lambi ja seltsi esindajatega arutleti eetilise jahi teemadel javõimalusi
sel teemalkorraldada ühist tegevust.
Nii ministeeriumi kui ka seltsi esindajad nägid vajadust koostada projekt ja
see ellu viia.
Projekti eesmärk on propageerida Eestit tipptasemel eetilise jahi piirkonnana Euroopas ning tutvustada
meie kordumatut loodust ja faunat.
Teisest küljest on soov pakkuda itaallastele ainulaadset võimalust osaleda
jahiretkedel, mille eesmärk pole mitte ainult küttimine, vaid ka see, mis
puudutab jahinduskultuuri, k.a ter-
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roopa jahinduse katusorganisatsiooni FACE konverentsil «Euroopa põllumajanduse mõju jahindusele ja

sar tutvustas koolilastele meie loodu-

Vaade FACE konverentsi saali.

rus

Maailma jahimehed said kokku.
4. mail avati Hispaanias Madriidis
maailma jahimeeste katusorganisatsiooni CIC 65. peaassamblee «Jaht:
faktid ja valed», kus peateemadeks
olid suurkiskjate jarändlindudega
seotud probleemid, pliimoona kasutamine jpm. EJS-i president Margus Puust kommenteeris hiljem, et
paljud teemad, millest täna räägitakse, on Eestis juba tuttavad: «Näiteks rõhutas Hispaania põllumajandusministeeriumi esindaja, et tänapäevast jahti tuleb vaadatakui looduskaitse osa. Just seda me Eestis
teemegi ning 2018. aasta on juhatus
kuulutanud «jaht on looduskaitse»
aastaks.»
Väike-Maarja gümnaasiumis tutvustati jahindust. Aprilli algul käis
Väike-Maarja gümnaasiumi kuuendateleklassidele jahindusloengut pidamas Simuna jahtkonna jahimees
Teet Paju. Õpilased said kuulda, milline oli jahindus aegade algusest kuni
tänapäevani.
Euroopas toimuv looduskaitseteemalinekonverents. 17. aprillil osales seltsi tegevjuht Tõnis Korts Eu-

ja Andres Üp-

poolveelisi loomi.
EJS

•

looduskaitsele».Konverentsil räägiti ühisest põllumajanduspoliitikast
ning metsloomade tervisest ja haigustest. Lisateemadeks olid põllumajanduse mõju jahindusele, põllumajanduskahjud ja tegevus looduskaitsealadel.
Euroopa Kooli õpilased käisid

jahindusega tutvumas. 5. aprillil
Pilt töötoast, kus naiskütid õppisid nahast
esemeid valmistama.

•

Naiskütid valmistasid töötoas
nahast aksessuaare. 3. mail toimus
Eesti jahimeeste seltsi majas nahatöötuba, kus valmistati ulukinahast
dokumenditaskuid ja väikesi rahakotte. Koolitajaks oli Eve Kaaret,
Eesti kunstiakadeemia õppe-

jõud.

käisid EJSi majas jahinduse ja metsaeluga tutvumas Euroopa Kooli õpilased. 4‒7aastastele inglise keelt kõnelevatele eelkooliealistele maailmakodanikele rääkis jahindusest seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. MTÜ
Aasta Loom projektijuht HelenArusoo tutvustas laste rajakaamerate projekti.Lapsed said näha jahitrofeesid
ja topiseid ning üheskoos käidi metsloomade jälgi vaatamas.
Vt ka www.ejs.ee

teated

Erametsaliit teatab
•

•

Uuendasime oma kodulehte. Liidul valmis aprilli lõpus
uue kujundusega koduleht. Pidasime vajalikuks kodulehte uuendada, sest eelmine oli nii tehniliseltkui ka moraalselt vananenud. Praeguselt kodulehelt leiab kogu varasema
info, kuid loodame, et see on huvilistele hõlpsamini kättesaadav ja pareminijälgitav
Kingime

Eestimaa

lindudele

10

000

uut

pesakasti.

Helian Maivel
Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik

•

•

Kuulutasime välja parimate metsamajandajate konkursi. Erametsaliit ja Erametsakeskus kuulutasid 5. aprillil
väljaparimate metsamajandajate konkursi. Tänavu toimub
see juba 25. korda. Eesmärk on olnud läbi aastate sama
leida ja tunnustada metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda vastutustundlikult majandavad. Sealjuures ei
ole oluline metsa majandamise juriidiline vorm. Konkursil hinnatakse metsaomanike viimaste aastate metsamajanduslikke töid ja muud metsa eri väärtustega seotud tegevust. Arvesse võetakse omanike põhimõtteid ja väärtushinnanguid metsade majandamisel, panustamist kogukonna ja maaelu arengusse ning traditsioonidehoidmisse.
Kandideerimiseks oli aega 4. maini ja kokku laekus 10
ankeeti. Osalejaid hindab 4-liikmeline komisjon, kes külastab kõikide kandidaatide metsi. Komisjoni kuuluvad:
Aira Toss erametsaliidust, Kertu KekkErametsakeskusest,
Renno Nellis kotkaklubist jaMaret Parvkeskkonnaministeeriumist. Konkursi tulemused tehakse teatavaks 18. augustil Läänemaal, kui toimub traditsiooniline metsamajandajate kokkutulek ja ekskursioon eelmise aasta võitja
Liidia Kösteri metsas.
–

•

•

Korraldasime metsapoliitika teemalise seminari.
20. aprillil korraldasime Tartus metsanduse valdkonna
inimestele seminari. Keskkonnaminister Siim Kiisler kirjeldas metsanduse uue arengukava koostamise protsessi.
Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Allan Sims andis ülevaate erametsade hetkeseisust. Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus
tutvustas oma organisatsiooni ja metsanduse rolli selles.
Seminarile järgnes erametsaliidukevadine üldkoosolek.
Tunnustasime erametsasektori tublimaid. Traditsiooniks on saanud, et kevaditi tunnustavad Erametsaliit ja
Erametsakeskus Tartus inimesi ja organisatsioone, kes on
oma tegude ja mõtetega kaasa aidanud erametsanduse ja
metsaomanike ühistegevuse edendamisele. Tänavu pälvisid tunnustuse Rakvere Metsaühistu, metsandusettevõtja Mart Erik ja maaeluministeeriumi ametnik OlevKrist.
Kõik nad said graveeritud kirve, tänukirja, lillekimbu ja
suure aplausi.

•

Kingime Eestimaa lindudele 10 000 uut pesakasti.
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul on meilkäimas projekt «Eesti 100x100 pesakasti erametsa». Koostöös metsaühistute, koolide, ettevõtete ja eraisikutega on juba valminud ligi 6000 pesakasti ja suurem osa nendest on üles
pandud metsadesse ja parkidesse. Kes soovib samutikaasa lüüa, sel on võimalus seda tehakuni EV juubeliaasta lõpuni. Täpsema info leiab meiekodulehelt.

Jätkame MAK 2030 etevalmistustega. Käimas

on uue

metsanduse arengukava (aastateks 2021–2030) lähteülesande koostamine, selles osalevad ka liidu esindajad. Mai
lõpus kutsusime kokku metsaühistute ümarlaua, et koos
mõelda ja arutada, mis on metsaomanike jaoks olulised
teemad javalukohad, mida kindlasti peab uue arengukava
koostamisel silmas pidama.
•

•

Kutsume üles teadaandma ulukikahjustustest. Metskitsede arvukus on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja
seega on sagenenud kahjutuste arv metsakultuurides. Palume metsaomanikel üle vaadata oma kuuse-ja männikultuurid ning kahjustuste korral teha sellekohta teatise. See
on tähtis keskkonnaagentuurile ulukiseire aruande koostamiseks jamaakondlikele jahindusnõukogudele jahipidamise õigetesse kohtadesse suunamiseks.
Võtame osa CEPF jaELO peaassambleedest. 5.–7. juunini viibib erametsaliidu 4-liikmeline delegatsioon Viinis,
kus toimuvad CEPF (Euroopa metsaomanike konföderatsioon) ja ELO (Euroopa maaomanike organisatsioon)

peaassambleed.
•

Anname oma panuse Arvamusfestivali programmi.
Osalesime arvamusfestivali ideekorjes ja meie pakutud
teema «Kuidas hinnata ökosüsteemide ja nende teenuste väärtusi?» osutus valituks. Arutelu toimub metsaalas ja
selle eesmärk on leida tasakaal ökosüsteemiteenustevahel
ning arutleda, millistest väärtustest ollakse valmis teiste
teenuste nimel loobumavõi mille osas järele andma.Kõik
kaasamõtlejad ja arvamuse avaldajad on oodatud! Arvamusfestival leiab aset 10.–11. augustil Paides.
Värsked uudised www.erametsaliit.ee.
Hoia end kursis Eesti Erametsaliidu jagatud uusima infoga Facebookis.
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Metsaühistu annab nõu
saaks. Selline töö on jõukohane kõigile.
Kas teadsid, etkuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamisekulude katmiseks on sul võimalik taotledaka toetust?Küsi nõu lähimast metsaühistust!

Mine metsa!
Kevad on käes ning metsaomanikul on
õige aeg käia looduses. Seega soovitame
mine metsa! Ära unusta, et mets Looduses liikumine
on parim paik stressi leevendamiseks.
Looduses liikudes arvesta kehtivate
Metsas jalutamine ja looduse nautiminõuetega meeles tuleb pidada, et võõne taastab meelerahu ja leevendab pinral maatükil võib viibida üksnes omanigeid. Kuula linnulaulu, vaatle puid ja ku loal. Kui omanik ei ole oma maatükki piiranud või tähistanud, võib eeldataimi, naudi vaikust ja rahu. Usu mured ununevad ja igapäevaprobleemid ei da, et seal võib ka viibida. Kui aga kohtundugi enam nii rasked. Vahest aitab tate näiteks metsas silti «Eramaa», siis
loodus hoopis lahendusi näha.
tuleb kindlasti maaomanikult maal viiSamal ajal uuri, mis metsas toimub. bimiseks küsida luba või valida teine
Kui sul on majandusmetsa, siis jaluta marsruut. Mootor- või maastikusõiduseal ja vaata, kuidas läheb noortel puukiga võõral maatükil sõitmiseks peab
del. Eriti võta tähelepanu alla viimastel alati olema maaomaniku luba.
aastatel istutatud puukesed. Ehk on vaja
Võõral maatükil võib looduses kasvanende kasvutingimusi parandada, sest vaid marju, seeni, pähkleid, mahalangeväikesi puukesi ohustab kiirekasvuline nud oksi jamuidsarnaseid loodussaadurohttaimestik. Kui nii, siis võta ette vasi vabalt korjata vaid siis, kui omanik ei
jalikud tööd. Niida, kitku võitallamaha ole määranud teisiti. Kindlasti on olulihein väikeste puude ümbert. Niitmisel ne meeles pidada, et oma tegevusega ei
ole ettevaatlik, et kasvavad puud viga ei saaks metsaomaniku huvid kahjustatud.
–

–

–

Kõige tähtsam on meeles pidada, et
looduses tuleb käituda vastutustundlikult ja mõistlikult. Ei või segada linde ja
loomi ning kahjustada nende elupaiku,
häiridakodurahu jakahjustada omandit,
vigastada puid ja põõsaid ning saastada ja
prügistada. Ettevaatlik tuleb olla ka loojalinnulaste suhtes, keda ei tohi häirida. Kui satudvastamisi linnupesa, noorloomavõi pesakonnaga, tuleks kohe tuldud teed pidi rahulikult taanduda. Pikem
peatumine leitud loomapoegade juures
on ohtlik nii loomalekui inimesele. Poegi
kaitsev loomaema võib inimest rünnata,
teisalt võivadvanemadka oma pojad hüljata. Üksi loomalaps aga kaua vastu ei pea.
Maaomanikul on õigus oma maatükil piirata ka konkreetset tegevust, näiteks võib läbijalutamist lubada, aga keelata marjade korjamise, telkimise jms.

ma-

Metsaühistu aitab
Kui sul tekkis lisaküsimusi, siis nõu
saamiseks pöördu lähima metsaühis-

poole
taktid.

tu

–

www.metsauhistu.ee/kon-

Erametsasektor tunnustas tublimaid

ERAMTSKU

Tunnustuse pälvisid

metsaühistu,

Tänavusel erametsapäeval tunnustasid
Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus
inimesi ja organisatsioone, kes oma tegude ja mõtetega on kaasa aidanud erametsanduse ja metsaomanike ühistegevuse edendamisele. Tunnustuse pälvisid: rohkem kui 700 metsaomanikku koondav Rakvere metsaühistu, metsandusettevõtja Mart Erik ja pikaaegne maaeluministeeriumi maaparandusvaldkonna ametnik OlevKrist.
Mullu 25. sünnipäeva tähistanudEesti vanima metsaühistu, Rakvere metsaühistu tegemistes on näha uuendusmeel-
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metsandusettevõtja ja
maaeluministeeriumi
ametnik.

Mart Erik.

Rakvere metsaühistu

Olev Krist.

esindaja Meelis Matkamäe.

ja pidevat arengut, aktiivselt panustatakse ka erametsanduse arendamisse.
Mart Erik on silma paistnud oma
sooviga tutvustada laiemale üldsusele
Eesti erametsades tegutsejaid ja meie
metsade kujunemist selliseks, nagu me
sust

neid täna näeme.
OlevKrist on erametsaomanike jaoks
olnudkaasav ja arvestav koostööpartner,
kes on seisnud terve mõistuse ja erinevate osapoolte soove arvestavate lahenduste leidmise eest.
SM
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Toetusraha eelkõige metsakasvatuseks,
aga ka sertifitseerimiseks
Noorendike hoolduse
toetuse taotlemise aeg just
praegu kestab.

Erametsakeskus

vahendab siseriiklikke ja maaelu arengukava
vahenditest rahastatavaid metsatoetusi. Olulisemad toetusmeetmed
on erametsade uuendamiseks ja noorte metsade hooldamiseks.
Paljud metsamehed on noore metsa hooldamist nimetanud kõige olulisemaks metsakasvatuslikuks tööks. Juuni
alguses saab küsida toetust hooldusraiete
tegemiseks kuni 30aastases metsas. Maaelu arengukava vahenditest (EL fondid)
makstav toetus on paljudele metsaomanikele motivaatoriks see esialgu vaid kulusid tähendavtöö ette võtta.

Eesti riigi metsatoetused
Eesti riik toetab Erametsakeskuse kaudu
erametsade uuendamist, vanadekuivenduskraavide hooldamist, metsamajandamiskava tegemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist, pärandkultuuri eksponeerimist ja säilitamist ning metsaühistute tegevust. Aprillis kinnitas Erametsakeskuse nõukogu siseriiklike metsandustoetuste esimeste voorude eelarved, enim makstakse toetusi erametsade
uuendamiseks.
«Nii Erametsakeskuses kui keskkonnaametis näeme igal aastal, et metsaomanike huvi oma metsi uuendada
ja jätkusuutlikult majandada on kasvanud,» rääkis Erametsakeskuse nõukogu
esimees ja keskkonnaameti peadirektor
Andres Onemar. «Eelkõige väikemetsaomanike motiveerimiseks istutustööd
kohe ette võtta planeerisime enim toetusraha just metsauuendusse,» selgitas ta.
Metsaühistute toetamine
Metsaomanikke koondavad metsaühistudsaavadErametsakeskusest toetust küsida oma liikmete metsades metsakasvatustööde organiseerimiseks, metsaomanike nõustamise korraldamiseks ja kooliõpilastele suunatud koolimetsaprojektide läbiviimiseks. Metsaühistuidhakatak-

Toetusmeede

Eelarve

Metsameede (hooldusraied, kahjustuste ennetamine ja seadmete soetamine)

(€)

Taotlemise tähtpäev

1 500 000

28. mai 8. juuni 2018
–

15 000

2. juuli 2018

Metsa uuendamise toetus (I voor)

750 000

10. juuli 2018

Metsaühistu toetus
metsade sertifitseerimine

500 000 +
200 000

Metsamaaparandustööde toetus

200 000

Pärandkultuuri toetus

+

Metsa inventeerimise toetus

1. august 2018
3. september 2018

Detsembris 2018. Täpne eelarve ja
tähtpäev kinnitatakse suve keskpaigas.

se toetama ka oma liikmete metsade ser-

tifitseerimisekorraldamiseks.
Andres Onemari sõnul on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimissüsteemiga liitumine tunnistus jätkusuutlikust metsamajandamisest, mis hoiab
metsaomanikku säästva metsanduse teel
ja annab ka paremad võimalused puidu
turustamisel. «Toetus on riigi panus
keskkonda hoidva erametsanduse edendamisse,» ütles Onemar väljatöötamisel olevat toetusmeedet kommenteerides.
SM

Paljasjuursete puutaimede istutamise aeg
kujunes tänavu eriti kiireks... Selle töö toetuse
taotlemise esimene tähtpäevon 10. juulil.

AVITSOM

Toetuse taotlemise
tingimuste kohta küsi
lisainfot oma metsaühistust
(vaata kontakte õppelehe
tagumisel sisekaanel
või www.eramets.ee) või
Erametsakeskusest.
MIS KASU SERTIFIKAADIST ON?
Eesti metsa- ja puidutööstusliidu juht Henrik Välja sõnul eksporditakse valdav enamus Eesti puittoodetest Skandinaaviasse ja Kesk-Euroopa riikidesse, kus hinnatakse kvaliteeti ja vastutustundlikkust. «Kliendid on keskmisest
nõudlikumad ning sertifikaat on muutumas toodete turustamisel vältimatuks,» ütles ta.
Välja sõnul ei ole paljude kaubagruppide ja riikide puhul ilma sertifikaadita toodete müük enam võimalik, sellest tulenevalt on ka tööstuse nõudlus sertifitseeritud materjali järele kasvav. Ta rääkis, et sertifikaat laiendab
oluliselt müügivõimalusi ja tänu tihedamale konkurentsile võimaldab saada metsaomanikul puidu eest paremat hinda. «Sertifikaadi omamine annab metsaomanikule konkurentsieelise materjali turustamisel ja tagab
kindlasti paremad turustamisvõimalused igas turuolukorras,» rõhutas metsa-ja puidutööstuse esindaja metsa sertifitseerimise olulisust.
sinu mets
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Tuleohtlik aeg kutsub
Mida paremad rannailmad,
seda suurem tuleoht.

Kertu
Kekk
Erametsakeskuse

kommunikatsioonijuht

Kuumade

ilmade ja väheste sademetega muutuvad meie maastikud ja metsad väga tuleohtlikuks ning nõuavad looduses liikujatelt
hoolsust ja tähelepanelikkust.
Päästeameti andmetel registreeriti 2017. aastal 1303 metsa- ja maastikupõlengut, neist metsatulekahjusid
12. Kuid mäletatavasti oli 2017. aasta
erandlikult märg, tänu sellele ka tule-

Päästeamet harjutab koostööd
Metsatulekahjude kulg võib olla kiire
ja ennustamatu ning nõuab erinevate
koostööd. Reageeripartnerite toimivatkoostööd.
Reageerimist metsapõlengutele harjutas päästepäästeamet koos häirekeskuse,
häirekeskuse, politsei-ja
politsei- ja piipiikeskkonnainsrivalveameti, Türi valla jakeskkonnainspektsiooniga mullu sügisel. Siis
said Järvamaa päästjad
kokku Kõltsi küla metmetsas, et harjutada Lääne
teispäästekeskuse ja teiste ametkondade teguttegutsemist suure metsatulemetsatulekahju korral.
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialisti Katariina Vaabeli sõnul helistas

sügisese õppulegendi kohaoht looduses veidi väiksem. Aastaraaselt juhuslik möömat Mets 2016 näitab, et aastad pole
häirekeskusesduja häirekeskusesvennad 2016. aastal oli metsatulekahse ja teatas, et Türi vallas
jusid 84,2015. aastal 67 ning 2014. aas- Kõltsi külas põleb umbes kolm hektarit
tal 91.
metsa. Väljakutsele reageerisid päästjad
Paidest, Türilt, Vändrast, Järvakandist,
Keskkonnaagentuuri andmetel moodustavad metsatulekahjude põhjustest Raplast, Haapsalust jaPärnu-Jaagupist
olulise osa hooletud ja ettevaatamatud nii ATV, päästeautode kui ka staabistaabimetsa külastajad (puhkajad, marjulised, konteineri ja telklaagriga. Lisaks kutsekutselapsed jne), kelle arvele lähevad ligikau- listele harjutasid päästetöö tegemist ka
du pooled metsatulekahjudest. StatistiVäätsa, Lokuta ja Kabala vabatahtlikud
ka näitab, et vaid veidi üle 1% metsatukomandod.
lekahjudest saavad alguse looduslikest
faktoritest (äike), ülejäänud on vähemal
Olulise osa
või rohkemal määral tingitud inimtegese

–

vusest.

Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast
lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Sel perioodil võib
looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Kui tuulekiirus ületab 5,4
m/s ja kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tulest sädemed langeda, on tule
tegemine keelatud. Kulu põletamine on
keelatud aasta ringi.
Jooksvat infot tuleohtlikkuse kohta
Eesti erinevates piirkondades näeb ilmateenistuse tuleohukaardilt www.ilmatee-

nistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart.
32
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metsatulekahjude
põhjustest
moodustavad hooletud
ja ettevaatamatud
metsa külastajad.

Õppusel suunati metsatulekahjuteemalist ennetustegevust ka metsapiirkondades elavatele inimestele. Lääne
päästekeskuse ennetusbüroo töötajad
ning Türi ja Paide päästjad tegid nende inimeste juures kodunõustamisi ning
jagasid infot ohuolukorras tegutsemise kohta. Katariina Vaabeli sõnul on ini-

■I
■ II
■ III
■ IV
■V

Tuleohtu ei ole

–

–

–

–

–

Tuleoht on väike
Keskmine tuleoht
Suur tuleoht

Äärmiselt suur tuleoht

Näide www.ilmateenistus.ee tuleohukaardist.

meste valmisolek tekkida võivaks häda-

ohuks väga erineva tasemega. On neid,
kes on võimalikuks hädaolukorraks valmistunud, kuid ka neid, kes ei ole sellele üldse mõelnud. «Näeme siin võimalust ennetustegevusega olukorda parandada,» lisas ta.

Tulekahjude ennetamine
Tulekahjude ennetamisel on suurimroll
teadlikkuse tõstmisel ning metsas käijate ettevaatlikkusel ja hoolsalkäitumisel.
Oluline on ka kasutada erinevaid võimalusi tule leviku tõkestamiseks.
Varem on Erametsakeskus maaelu arengukava vahenditest tulekahjude ennetustegevust toetanud. Toetuse
abiga on erametsadesse tuletõkestusri-

ametlik info

ettevaatlikkusele

Pilt päästetöötajate metsatulekahjuõppuselt.
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Kuidas metsatulekahju korral käituda?
Tulekahju avastamise korral teata viivitamatult häirekeskusele (hädaabinumbril 112), kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb, ning vasta
•

päästekorraldaja küsimustele.
\
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•
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•

•

f
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Hoiata ohtu sattunud inimesi.
Enda ohutust silmas pidades asu võimaluse piires tuld kustutama või
tule levikut tõkestama.
Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeeri päästetööde juhti:
■ tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
■ võimalikust ohust inimestele või koduloomadele;
■ muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (hooned jne).

Kui oled jäänud tulelõksu

000

700C

30000

basid rajatud üle 12 km ning neid hooldatud üle 18 km. Veevõtukohtade juurdepääsuteid on rajatud ja korras hoitud
51 km, ehitatud on 63 lõkke- ja puhkekohta ning paigaldatud 111 tuleohusilti. Paljud erametsaomanikud panustavad metsade tuleohutumaks muutmisesse ka toetuse abita.
Riigimetsa on RMKmetsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul rajatud 300 km tulekaitseribasid, 796 märgistatud veevõtukohta ja 708 lõkkeaset.
Tuleohusilte on riigimetsa paigaldatud
75. Lisaks tegeldakse metsateede rajamise ja korrashoiuga. Nii on metsapõlengu või muu hädaohu korral võimalik
metsale või metsas olijale raskema tehnikaga lähedale jõuda.

Kui sa ei suuda tule eest ära joosta, siis püüa peita ennast tiiki, lompi või
muusse veekogusse või jahuta pead ja ülakeha märgade riietega.
Kui ümbruses veekogu ei ole:
■ otsi maastikul või metsas varjuline koobas;
■ varju kivide (kaljud, kivihunnikud jne) taha;
■ heida pikali ja kata oma keha märgade riietega või pinnasega (muld).
Kui ei jätku enam värsket õhku (oled ümbritsetud vingu ja suitsuga),
siis heida pikali ning kaitse oma kopse kõrvetava kuumuse eest. Võimalusel pane märg riie suu ette, et jahutada ja puhastada sissehingatavat õhku.
•

•

Tuli ja tõrjumisviisid erinevad
•

Pinnatule korral on lihtsaim ja kättesaadavaim esmane kustutamisvahend puuoks. Murra või raiu umbes enda pikkune võimalikult tihe
oks (sobilikum okaspuu). Kustuta tuld lämmatades, liikudes mööda
tulejoont ja tehes pühkimisliigutusi piki tulejoont, suunaga põlenguala keskpunkti poole. Ära vehi ega n-ö materda tuld nii annad tulele
hapnikku juurde ja raskendad sellega kustutustöid, samas väsitad en–

nast.
•

Maatule korral on vaja kustutamiseks rohkelt vett. Et kustutusvesi kiiremini tulekoldeni jõuaks, on vaja tulekolle lahti kaevata.

•

•

Ladvatule korral ära püüa esmaste kustutusvahenditega kahjutule
vastu astuda, vaid jookse võimalikult kiiresti ohutusse kaugusesse
Rohkem juhiseid päästeameti kodulehelt www.rescue.ee.
sinu mets
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Eksperthinnangul oli raiemaht ligi 11 mln tm
Keskkonnaagentuuri eelmise, 2017. aasta metsaraietele
tehtud eksperthinnangu alusel kasvas juurde
16,1 miljonit tihumeetrit metsa ja raiemaht oli ligi
11 miljonit tihumeetrit. Võrdluseks: 2016. aasta raiemaht oli 10,7 miljonittihumeetrit.
Kogu metsamaa tagavara aastasest juurdekasvust
(16,1 mln tm) oli majandatava metsamaa tagavara
tane juurdekasv 14,1 miljonittihumeetrit. Raiemahu
(11 mln tm) eksperthinnangu on keskkonnaagentuur
teinud võrreldes satelliitpiltidelt leitud lagedaid alasid
lageraieteatistega.
Eesti metsamaapindalast(2,3 mln ha) on metsaga
metsamaad 2,1 miljonit hektarit.
Metsamaa kogupindala on Eestis pidevalt kasvanud.
Nõukogude aja lõpus oli metsamaad 1,9 miljonit,
2010. aastal 2,2 miljonit ja 2017. aastal juba 2,3 miljonit hektarit.
Eesti puistute pindalast (2 157 400 ha) moodustavad
kõige suurema osa – 551 800 hektarit – 41–60 aasta
nused puud.
Peapuuliikide järgi on kõige rohkem männimetsa – 31,4% metsamaa pindalast. Kask on peapuuliigiks
29,5% metsamaast ja kuusk 18,8% metsamaast. Männikute osa on sellel sajandil veidi kahanenud, kuusikuid,
kaasikuid, hall-lepikuid ja haavikuid on aga juurde tulnud.
Allikas: keskkonnaagentuur
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Elektrikarjus mesitarude kaitseks Raplamaal.

va-

ULUKID

Mullu murdsid hundid vähemalt 1121 lammast
Keskkonnaamet hüvitas

201 7. aastal

suurkiskja-

te karjakasvatajatele ja mesinikele tekitatud kahjud

249 573 euro ulatuses. Kokku laekus kahjude hüvitamiseks 320 taotlust 209 kahjusaajalt.
Mullu murdsid hundid Eestis 11 21 lammast, kusjuures 35% murdmistest toimus 3 kasvataja juures,
kes polnud ennetusmeetmeid rakendanud. Lisaks
murdsid hundid ka mõned kodukitsed, veised, koerad ja poni. Pruunkarud rüüstasid 201 7. aastal 323
mesitaru, lisaks murdsid nad ka mõned veised ja
lambad ning lõhuti üle 550 silorulli.
«Kiskjakahjude esinemiskohad osutavad meile,
kus asuvad suurkiskjatele sobivad elupaigad ja kergesti kättesaadavad kariloomad või mesitarud. Eesti metsades on kiskjate looduslike saakloomade
põdra, punahirve ja metskitse populatsioonid väga
heas seisundis, seega toitu peaks suurkiskjatele piisama. Seakatku tagajärjel metssigade arvukuse olulise vähenemise ja suurkiskjate kiskluskoormuse
muutuste vahel ei ole seni ilmnenud tõenduspõhist
seost,» ütles keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.
Eesti loomakasvatuses peetakse ligi 100 000 lammast ja hunt murrab neist 0,6–1,1%. Palju suurem
arv lambaid hukkub olmetraumade, haiguste ja õnnetuste tagajärjel.
Kiskjakahjude riski saab iga loomaomanik vähendada erinevate tõhusate ennetusmeetmetega. Keskkonnaamet hüvitab 50% ulatuses kulutused, mis on
tehtud looma tekitatud kahjustuste ennetamiseks
rakendatud abinõudele. 2017. a esitasid 59 karjakasvatajat ja mesinikku taotluse suurkiskjate kahjustuste ennetusmeetmete rakendamise hüvitamiseks
ja nende tehtud kulutused hüvitati 69 649 euro ulatuses. Kiskjarünnetega tekitatud kahjustuste vastasteks ennetusmeetmeteks on karjamaid ja mesilaid
piiravad elektritarad, samuti hüvitatakse osaliselt
karjavalvekoerte soetamiskulud.
–

–

Allikas: keskkonnaamet
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Arvamusfestivalil on avatud metsaala
11. augustil oodatakse Paidesse arvamusfestivali metsaalale kõiki metsasõpru kaasa mõtlema ja arvamust avaldama. Arutelusid juhib Anu Välba.
Mil määral aitab kaasamine kaasaja mil määral ahistab? Kuidas luua tõenduspõhist poliitikat, kui isegi alusfaktides ja -mõistetes ei suudeta kokku leppida? Metsaala avab Citizen OS Eesti poliitikakujundamise kultuuri
analüüsiga metsanduse debati näitel.
Me kõik tarbime erinevaid keskkonnahüvesid. Kas
neil on oma hind ja kui kõrge? Kas maksame nende hüvede tarbijatena õiglast hinda? Eesti Erametsaliidu eestvedamisel arutatakse metsa ja keskkonna hüvede teemal. Otsitakse lahendusi, kuidas metsa hüvesid õiglasemalt hinnata ja ühiskonnana kulusid katta.
Keskkonnaministeeriumi korraldatavas vestlusringis arutatakse Eesti metsade tuleviku üle. Analüüsitakse
olukorda metsanduses ja püütakse üheskoos publikuga
leida vastused küsimustele, milliseid metsasid me soovime Eestis näha 100 aasta pärast ja mida tuleks selleks
meil täna teha.

Allikas: Erametsakeskus

SÜNDMUSED

Luual tuleb vilistlaspäev
Luua metsanduskool kutsub vilistlaspäevale 30. juunil. Eelregistreerimine aadressil www.luua.ee kuni 25.
juunini. Osamaks on ette makstes 12 eurot, kohapeal
makstes 20. Vt täpsemalt sealtsamast www.luua.ee.
Allikas: Luua metsanduskool

Metsaomanike
majanduskoostöö
ühistute abil
Eesti metsaühistud aitavad metsaomanikke ka puidu müügil ja laiemalt metsade majandamisel.
Ühistu kaudu saab infot turuseisu kohta ning abi puidu või raieõiguse müügil ja metsa uuendamisel.
Ühistud on ühiseks puidumüügiks asutanud keskühistu Eramets ja Eesti Puidumüügikeskuse.

Piirkond

Majanduskoostöö kontaktisik Kontakt

Telefon

Ühistu

Harjumaa
Harjumaa
Harjumaa

Tarvo Aasver
Aivar Pedaspuu
Rünno Viir

5818 8289
502 1260

Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu
Tallinna Metsaomanike Selts
Eesti Metsaühistu

Harjumaa
Harjumaa

Valdur Hüvato

Hiiumaa
Ida-Virumaa

Jõgevamaa
Jõgevamaa
Jõgevamaa
Jõgevamaa
Jõgevamaa

Märt Linnamägi
Aira Toss
Mikk Värimäe
Aivar Lääne
Ülo Kriisa
Harry Pütsepp

Järvamaa
Järvamaa
Läänemaa

Leonhard Niklus
Ahti Ilves
Tarmo Läll
Mikk Vakkum
Mikk Link

Läänemaa

Allar Luik

Lääne-Virumaa

Guido Ploompuu
Kalev Jaanson
Meelis Matkamäe
Kalle Peterson

Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Pärnumaa
Pärnumaa
Pärnumaa
Pärnumaa

Raplamaa
Raplamaa
Raplamaa

Saaremaa
Saaremaa
Tartumaa

Tartumaa
Tartumaa
Tartumaa
Tartumaa
Tartumaa
Tartumaa
Tartumaa

Valgamaa

Valgamaa
Valgamaa
Viljandimaa
Viljandimaa
Viljandimaa

Võrumaa
Eesti
Eesti

Erki Vinni
Eerik Philips
Tiit Kosenkranius
Raigo Rõõmussar
Kadri Kukk
Risto Kaljund
Tarvo Aasver
Märt Linnamägi
Valdu Reinaas
Mati Schmuul
Kaido Humal
Harry Pütsepp
Erki Vinni
Leonhard Niklus
Piret Arvi
Peep Põntson
Ülo Kuusik
Uno Kiisholts
Ahti Ilves
Atso Adson
Raigo Rõõmussar
Rando Roosik
Raigo Rõõmussar
Harry Pütsepp
Leonhard Niklus
Ilmar Ait
Margo Rüütel
Erko Soolmann

tarvo.aasver@metsauhistu.ee
metsaomanik@gmail.com
rynno@eestimy.ee
visametsad@gmail.com
mart.linnamagi@erametsaliit.ee

aira.toss@erametsaliit.ee
mikk.varimae@metsauhistu.ee
aivar.laane@keskuhistu.ee
ulo.kriisa@erametsaliit.ee
harry.putsepp@metsauhistu.ee
leonhard.niklus@metsauhistu.ee
ahti.ilves@metsauhistu.ee
tarmo.lall@keskuhistu.ee
mikk.vakkum@metsauhistu.ee
mikk.link@metsauhistu.ee
allar.luik@metsauhistu.ee
guido.ploompuu@metsauhistu.ee

kalev.jaanson@metsauhistu.ee
meelis.matkamae@metsauhistu.ee
kalle.peterson@metsauhistu.ee
erki.vinni@metsauhistu.ee
parnumaa.metsaselts@gmail.com

tiit@eestimetsad.ee
raigo@eestimetsad.ee
vandrametsayhing@gmail.com
risto@eestimetsad.ee
tarvo.aasver@metsauhistu.ee
mart.linnamagi@erametsaliit.ee

valdu.reinaas@erametsaliit.ee
mati.schmuul@erametsaliit.ee
kaido.humal@hotmail.com
harry.putsepp@metsauhistu.ee
erki.vinni@metsauhistu.ee

513 8384

509 6206
5556 0125
5648 8601
522 5900
514 5543
508 4016

507
529
506
505
525

7623
3237
4759
4390
8199

5345 3698

5349 7454
5558 3777
522 6485
505 4383
514 4513
514 4514
5348 3148
523 0932
525 9330
526 1226
5343 2528

5818 8289
5556 0125
504 7119
5341 2480
5305 9455
507 7623

leonhard.niklus@metsauhistu.ee
piret.arvi@metsaareng.ee
peep.pontson@erametsaliit.ee
ylo.kuusik@gmail.com
uno.kiisholts@mail.ee

514
529
520
515
516
749

ahti.ilves@metsauhistu.ee

506 4759

atso.adson@metsauhistu.ee
raigo@eestimetsad.ee
rando.roosik@metsauhistu.ee
raigo@eestimetsad.ee
harry.putsepp@metsauhistu.ee

5649 3197
525 9330
5176326
525 9330
507 7623

leonhard.niklus@metsauhistu.ee

529 3237

ilmar.ait@metsauhistu.ee

5302 0544
505 1201
5199 4293

metsa.huviliste@gmail.com

info@eestimetsamajandajad.ee

4514
3237
5853
5332
9682
4814, 5667 0942

Visa Metsaühistu
Vardi Erametsaselts
Hiiumaa Metsaselts
Virumaa Metsaühistu
Palamuse Metsaselts
Saare Valla Erametsaomanike Ühing
Vooremaa Metsaühistu
Vooremaa Metsaühistu
Vooremaa Metsaühistu
Minu Mets
Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu
Läänemaa Metsaühistu

Läänemaa Metsaühistu

Viru-Lemmu

Metsaselts
Rakvere Metsaühistu
Rakvere Metsaühistu
Põlvamaa Metsaühistu
Põlvamaa Metsaühistu
Pärnumaa Metsaomanike Selts
Ühinenud Metsaomanikud
Ühinenud Metsaomanikud
Vändra Metsaühing
Ühinenud Metsaomanikud

Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu
Vardi Erametsaselts
Kohila Metsaselts
Saaremaa Metsaühing
Saaremaa Metsaühing
Vooremaa Metsaühistu

Põlvamaa Metsaühistu
Vooremaa Metsaühistu
Metsanduse Arendamise Ühing
Kesk-Eesti Metsaomanikud
Tartu Jahimeeste Metsaselts
Tartu Metsaomanike Selts
Vooremaa Metsaühistu
Valgamaa Metsaühistu

Ühinenud Metsaomanikud
Valgamaa Metsaühistu
Ühinenud Metsaomanikud
Vooremaa Metsaühistu
Vooremaa Metsaühistu

Võrumaa Metsaühistu
Metsahuviliste Selts
Eesti Metsamajandajate Selts

Kui palju Eestis metsamaad on?
43 468 km²

45 339 km2

ehk 4 533 900 ha on Eesti
pindala, sellest metsamaad

ehk 4 346 800 ha on suurjärvedeta
pindala, sellest metsamaad 53,6%
1 ruutkilomeeter 100 hektarit

51,4%.

=

Omanikuta
28 600 e 1%

RMK
1 090 700

Juriidilised isikud
447 100

19%

Kellele
metsamaa
kuulub?

Füüsilised isikud
667 500

47%
29%

Muu riigimaa
96 700 e 4%

26 490 ha

rangelt

kaitstavaid
metsi

Mis piirangud
erametsades
kehtivad?
*

136 830 ha

1 114 600 ha
on kokku
erametsamaad

(füüsilisest
juriidilisest isikust
omanikud)
+

951 220 ha

Tegelikult kehtivad teatavad
majandamispiirangud (ette kirjutatud on
raielangi suurus, lubatud raievanused
puuliigiti jms) kogu metsamaal.

majandamispiiranguta*

metsi

Sinu Metsa saab ka koju tellida
•

õp el ht
Metsa

metsandusest-

Metsaomanike, jahimeeste ja kõigi teiste
jahindusest rohkem teada tahtvate inimeste õppeleht.

•

Ilmub neli korda aastas ajalehe Postimees vahel.

•

Eraldi tellides on ühe numbri hind 2 eurot

•

Tellimine telefonil 666 2525 või levi@postimees.ee

kaitstavaid
metsi
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