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'JPafgamaaõe füfimufe rewiõeerimife eeL
maade pidamine on niikaugele wiinud, et palgamaadel lülwitorda ei peeta, kraawid puhastamata jäetakse, heinamaad wõsa täis kaswawad
ja endist korralikku harimist ja põllu wäetamist
paljudes kohtades enam jätkata ei taheta. <»Pos«
timehe" nr. «0 juhtkirjas tähendatakse muuseas,
et põllumajandust ei taheta suruda määruste
kitusse piiri, luid palgamaade kohta peaks seadus
Igal maapidajal on teada, et üheaasta põl- ülemusele siiski õiguse andma alluwalt ametnilumees on maakurnaja ja et ühe aastaga põllust lult nõuda, et palgamaa korralikult haritaks
seda tagasi ei saa, mis maaparanduse peale ja pöllukraawid ja heinamaad korras hoitats.
wälja antud. Meil on metsaametnikkude palga- Meil ei ole ju tähtis riigis, kes maad harib,
maade küsimuses peaaegu igal aastal muudatusi kui saadused tema perekonna ülespidamiseks tarolnud ja tahetud ka neid reforme läbi wiia. wis lähewad, waid, et maad korralikult haritud
Nüüd on jälle mõjukamates erakondades kuulda, oleks, — olgu fee asunik Wõi ametnik.
Tõeasi on, et ametnik maal ilma maata läbi
et palgamaade küsimus „rewideerimise alla"
tuleb. Arwatakse küll, et palgamaid maalelut- ei saa. Ilma maata ehk ühetiinulise põllufewatelt ametnikkudelt täiesti ära wõtta ei saa, maaga abinletsaüleul saab ehk waewalt ühe
kuid et ära tuleks wõtta maad neilt metsaamet- lehma pidada, luid lust peab ta hobuse tarwinikludelt, kellel omad talud olemas. Hea küll. liste ametliste sõitude jaoks saama? Kui enne
Melsaametnik aga. lellel oma talu olemas, tee- temal omal hobust ei olnud, siis oli pooletera,
nib küll ainult niikaua, tui saab, — siis mää» mehega ehk rentnikuga nii kotlu lepitud, et tearatakfe asemele teisest Paigast majapidamise in- tud tasu eest alati hobune saadawal oli. Nüüd
wentaariga melsaametnik, aga selle uue teenistuse on temal lüüditunnistus ja tuhandet paar sõidukoha järele maad enam ei ole . . . Missugune raha. Sõit on tähtajaks tingimata tarwilik.
ametnik julgeb omale siis koiraliku majapida- Annab päewa kaks enne wallamajasse küüdi luumise sisse seada? Palgamaa olgu ametkohaga nistuse (sinna tuleb ka 6—10 wersta käia), siis
seotud, aga mitte ametniku isikuga! Ametisse ootab kuni wiimse minutini, aga küüti ei tule.
ärgu paigutatagu palgamaade peale isikud, kellel Mis teha? Wõta oma paaripuudane bagaafh
läheduses omal ehk perekonnal talud on, ja meie selga ja kombi. .Kui kohtusse hiljaks jääd, saad
oleme ühest pahest möödas,mida palgamaa küsi« tuhat ehk kaks kraesse — maksa! Wdiis Mlllamufe kergele pinnale paigutamisega katsutakse Walitsuse peale kaebada, et hobust ei saanud, aga
lahendada. Uue Metsaseaduse kokkuseadmisega kui hakkab wallas nii rahwa peale kaebama ja
tuleks palgamaa küsimus pikemaks ajaks otsus- oma lüüdikord»d«ga kiusama,. kas fee on siis
tatuks lugeda ja kõik palgamaad aastase rendi ^ rahwa tahtmine * ^ O a r e m raasukene rahuga,
Chr.
suhtes ära,hinnata. Ilma kindla aluseta palga- kui sületäis sõimuga!

Metfaamelnillude palgamaad on maareformi
palawikus saanud pinnaks silma ja sette lüsimufe lahendamiseks ei leita põhjapanewat ftljt*
joont. Omalt poolt mõjub sarnane seisukord,
kus palgamaade küsimus iga tuulepuhanguga
ifeteed fthwardab käia, halwawalt ametnikkude
majapidamise peale ja sunnib ka pealtwaatajat
nägema, et palgamaib õieti ei kasutata.

Waata, kas ametwennal on „Eestl Mets" käesolewa aasta peäle tellitud. K»i ei. stls soowila,
et ta seda pea teeks, feft sellega toetab sa metsameeste asja
oma ettewõtet.
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*Mttfaa6janbu6<
Jltetfa waenfafcb.
M . X Aaintd.
Putukate kehasoojus wahelbub wäga suurtes
Sündsad olud, pehme talw, kuiw warane
kewade jne. wõiwad mitmel luhtumisel mõnede piirides, ilma et fee putuka peale kahjulikult
putukate sigiwust sedawõrd edendada, et neid mõjuks, ja kui putukad rahulikus seisukorras wii»
äkitselt ülisuurel arwul ilmub, nagu oleksid biwad, siis seisab kehasoojus ümbruse ohuga
tasakaalus. Liigutab putukas ennast elawamini,
nad taewast sadanud.
On järele rehkendatud, et ühelainsal otka« tõuseb kehasoojus. Kui ümbruse õhk soojemaks
liblikal, kes üldse 150 muna muneda wõib, muutub, ei awalda putukad esiotsa iseäralist
teisel aastal 76 00 ja kolmandal aastal juba rahutust, alles siis tui soojus kunstlikult 39
375.000 järeltulijat wõib olla, isegi siis, kui kraabi peale Celsiuse järele on aetud, saawad
igakord üks kolmandik järeltulijatest isased on nad rahutuks ja surewad 46—47 kraadi juures.
Männiwõrlija tõuk kannab wäljas wiibides
olnud.

Kui kuusekoore»põrnika (lps lypographus)
emase munetud 90 munast ka ainult 80 emast
wälja tuleksid, siis wõiks selsamal aastal 27.000
emast tekkida, kes järgmisel kewadel 2.430.000
muna munewad.
See on sündsatel oludel. Kui aga nüüd
Halwad olud kätte jõuawad, siis on lugemata
Hulk kahjulikke putukaid lühikese ajaga sagedasti
jäljetult kadunud.
Mis õhu mõjusse puutub, siis öldakse wale»
teel, kui arwatakse, nagu mõjuks wõrdlemisi fan*
gem külm kahjulikult putukate peale.
Selle peale waatamata, et mitmed puulibli»
kate tõugud talwe ilma miski kaitseta ja ilma
iseäralise peidupaigata mööda saadawad, et r0ngaSliblika munad ilma miskisuguse warjuta wii*
japuu wõi tamme oksade lüljes talwe läbi seisawad, niisama lehetäi munad wabalt männi
okaste kulles, ei wõi ka tõendada, et peiduurtab,
mida putukad talweks omale wälja otsinud, neid
külma eest kaitseda suudaksid. Suur, peaaegu
rusika paksune pesa, milles lämmapuu-liblika
tõugud üksikult talwe mööda saadawad, olgu see
nüüd tamme wõi wiljapuu otsas, pakub küll
kaitset tuule ja niiskuse wastu, igatahes aga
mitte külma wastu. Nad seisawad niisama külma
mõju all, nagu okkaliblika munad puukoore
wahel ja famblapinna alla pugenud tõugud ja
tuped. Koik need on waheldamisi-soojad loo«
mad, kelle kehasoojus ühes ümbruse soojusega
tõuseb.

12V2 traadi Celsiuse järele külma wälja, tema
peidupaigas ei hakka aga mingisugune kullu ta
peäle. Männiwõrlija ise aga, tema tuped ja
munad ei ole nii suure külma jaoks määratud,
sest et need ainult suwel ette tulewad, sellepärast
kuiwawad nad ka ära, nimelt tupp siis, kui
külm 6 kraadini C. tõuseb, liblikas 7V« kr. C.
ja munad 10 lr. C. juures.
1854/55. aasta talwel oli käre külm. Rootsi,
maal langes õhusoojus kuni 35 kr. .C. peale.
Mitmed lootsid, et külm nüüd ikka liblika mu<
nad ära wõtab. Kuid asjata.
Kui selle wastu aga 1898. aastal iseäranis
pehme sügise oli, arwasid mitmed okkaliblika
tõugud aja tulnud olewat, kus munakeöta maha
jätta wõiwad, ja ilmusid hulgakaupa nähtawale.
Pooseni maakonnas nähti neid Zirle ja Hundeshageni metsas juba nowembrilal rohlearwuliselt, nii siis 4—5 kuub enne nende harilikku
ilmumise aega.
Ehk küll mõne puutüwe peal kuni 1200
muna leidus ja ägedat huwitust tõukude poolt
oodata oli, ei tulnud seda,siiski,sest et tõugu»
lesed, kes liig warakult munast wälja lipsanud,
pehme talwe halbadele mõjudele wasta ei suut«
nub panna ja õtsa said.
Kõige rohkem kahju wõib putukatele tuul teha.
Palju näitust muidugi käepärast ei ole, sest
kui üksikud putukad tuule all kannatada saawad,
jääb see tähelpanematals, üksnes siis, kui putukad iseäranis rohlearwulifelt on siginenud, saab
see silmatorlawaks.
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yitbib IL tauõanbufe ja töö6tufe näitufe Ofatfift
Foto Rambach.

Waade Iläitusplatsi peatiinawale.

Waade masinate ofalonnast.

Foto Rambach.
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Nii a\a& torm 1856. aastal oktaliblitaid nii
suurel hulgal Läänemerre ja pärast ranna ääre,
et wesi Lätl rannas Windawist kuni Liibawini
70 kilomeetri pikkuselt, 2 meetri laiuselt ja 15
sentimeetri paksuselt nendega kaetud oli.
Weel huwitawamalt mõjub niiskus nende
peale.
Noored tõugud surewad kohe, niipea kui nad
wähe niiskust saawad.
Weel enam tundelikumad niiskuse wastu on
hiired, ja suur on suremus nende närijate seas,
lui wihmad ja külmad ilmad äkitselt wahelduwad.
Hiired roniwad siis tuimematesse paikadesse
ja nende seas tekliwad kõiksugu tõbed, mis hiirte
arwu seda kiiremalt wähendada aitawad, et
terwed hiired lõppenud ära sööwad ja selle läbi
enesele tõbeidud külge saawad.
Laiemalt tuntud on hiirte soetõbi. Seda
sünnitab wäike batsillus, mille Loeffler üles leidis.
Neid batsillusi laswatatakse nüüd niisama
nagu teisigi bakteeriaid kunstlikult, ja kus hiiresid palju metsas on siginenud, seal on ta heaks
abinõuks nende häwitamiseks.
Kuiwad leiwatükib leotatakse wee wõi piima
sees, kuhu ennemalt foojatõbe batsillusi on pandud, märjaks. Ühes wee wõi piimaga imeb
leib enese sisse la hulga batsillusi. Kui neid
batsillustega läbileotatud leiwatülikesi hiirte aukudesfe wisata, siis | ööfead hiired heameelega
need leiwatükib ära ja batsillufed sattuwad selkombel nende soolikatesse. Seal siginewad nad
wäga kiiresti, tungiwad weresoonteSse ja teistesfe orgaanidesfe. Waene hiireke aga jääb
wäga rängalt foojatõppe ja karwad juba mõne
päewa pärast. Seltsimehed tarwitawad surnukehasid toiduks, saawad sealt tõbe külge ja aita»
wad tõbe edaspidisele laialilagunemisele kaasa.
Ka teatud putukaid on wiimasel ajal külgehakkawate tõbede idudega häwitada katsutud.
Nimelt kaht lõige kardetawamat waenlast: okkaliblikat ja põuapörnika tõuku.
Okkaliblika juures pandi n. n. ladwatõbe
tähele, mida hallitusseened tetitawad. Neld
tõbe algatajaid tahtsid inimeseb-metsaomanikud
sõjariistaks kardetawa okkaliblika wastu wõtta.
Seni aga pole katsed just häid tagajärgi toonud.
Tähelpanuwäärt on see siiski.
Siidiusside seas möllab sagedasti famalaadiline tõbi. Siidiufs kaotab kõigepealt õgimise
himu, istub rahulikult ja sureb siis, nagu tühi
kott ühe koiwaga rippuma jäädes. Kõige kergema
külgepuutumife juures katkeb nahk ja pruun, sogane wedelik tuleb wälja. See ^unetöbeks" nime-
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tatud haigus on wäga külgehakkaw ja tema wastu
on kõiksugu kaitseabinõusid tarwitusele wõetud.
c
' amasugune on ka tõbi okkaliblikate juures.
Tõbe tundemärgid on umbes needsamad ja tõbi
lõveb ka niisama surmaga. Ka seda tõbe nimetatakse unetõbek». Kuna aga tähele on pandud,
et ikka liblika tõugud selle tõbe algusel rahutuks
saawad, siia ja sinna jooksewad, ikka ladwa poole
püüawad, ning sinna nii suurel hulgal koguwad,
et suurtes pankades koos istuwad, siis nimetatatakfe seda ka ^ladwatõbeks". Ülewal ladwas
t<zbab neid surm, mõned kärwawad juba poole
tee peal, nii et kõik oksad surnud tõukusid täis on.
Ka põuapörnika tõukusid katsutakse ühe hallitusseene abil häwitada.
Meie näeme la, et mitmed loomad neid
loomasid, keda meie oma waenlaseks peame,
häwitawad, neid omale toiduks tarwitades.
Neid loomasid, kes meie metsa waenlast hä«
witawad, nimetame kasulikkudeks.
Sarnasteks kasulikkudeks loomadeks peetakse

nahkhiiresid, muttisid, siilisid, larihiiresid.
Kas rebased ja määrad kasulikud wõi kahjulikud on, selle üle wõib weel waielda. Kasulilud linnud on öökullid ja meie laululinnud.
Laululindusid jaotame kahte liiki: ühed söö«
wad teri, teised putukaid. Nimetada tuleb aga,
et mitmed terakeste sööjad la putukaid heameelega sööwad.
Ka konn ja kälnkonn, waskuss ja sisalik on
putukate sööjad.
Slis on weel parusiitliseb putukad nin,etamiswäärt, kes oma munad teise putuka wõi
tõugu selga munewad. Nendest munadest tutewad tõugud, kes toitja sisikonnas tema mahladest elawad. Kui nad täiskaswanud on, siis
puurimad nad endid oma toitja nahast wälja
ja muutuwad tema läheduses wõi seljas tupeks.
Toitja aga, kelle elumahlad lõik ära tarwitatud,
on nii jõuetu, et warsti karwad.
See on wäga tähtis asi, mida filmist ei,
tohi lasta, kui selle wõi teise Putuka kasulikkuse
üle otsusele tahame jõuda. Kahjulik tõuk elab
ja õgib, olgu ta terwe wõi parasiitisid täis.
Kahju, mida ta oma õgimisega sünnitab, on
nii siis mõlemal juhtumisel ühesuurune. Kasu
mida parasiit meile saatnud, tuleb sellepärast

teisalt otsida.
Poleks tõugul parasiitisid olnud, siis oleks
temast esmalt tupp ja M liblikas sündinud,
kes hulga mune oleks munenud, millest kewadel
tõugud wälja oleksid roninud, kes taimedele

,
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hulga kahju oleksid teinud. Nüüd on aga
tema waenlased ta enneaegselt ära surmanud,
<a ei ole edasi sigida saanud. Nii siis: pära-

M e t s

Nr. 7

siitliste putukate kasu seisab selles, et nad meil
kahjulikkude putukate ja tõukude arwu eeltulewaks
aastaks walendawad.

'Zuufefaitfe fäfimud.
-yzof:®. TDagneri ja 'JltünajijäceCc wabalt JK. ./. 'W~g.
2.
Osalt on paremad kaswukoha tingimused orgu. sünnitawad, mille kalduwus tuulele pööratud
bes ja madalikkudes sellega seletatawad, et mäe« serwa on juhitud. Sarnane krooni pindade
nölwadel jookswa wee abil kantud peene, mulla kalduwus ühewanuslises metsas, kus lõige malord seal sügawam on, samuti ka lehestiku, kui Kalama keskmise kõrgusega puud tuulepoolses
rammutisaine, juurelennu tSttu ja et weelaga- küljes asuwad, ei puudu kusagil, kus tuul
wara maapinnas kasuliku nias seisukorras on kui takistamatult metfaferwa peale mõjuda saab;
msenõlwadel.
ka seal on see märgata, kus arwata wõib, et
Tihti leidub aga ka mäenõlwadel wäljapes- maapinna wesi rikkalikult tarwitada on. Sartud jämedal liiwal wäga kena kaswuga kuuski, nast kroonide kalduwust leidis prof. Münch ka
luna orgudes selle wastu palju halwem puiestik niiskes soises maapinnas, kus ainult puht füsioon; see on iseäranis siis tähelpanbaw, kui maas- loogilist tuule mõju tõsiselt arwesse wõib wõtta.
tiku kallak tuule sihis alumises mäenvlwa osas
Sarnaseid puiestiku kroonide kalduwusi on
suurem on kui ülemises. Sabemerikastes maa- prof. Münch kümme aastat tagasi mõõtma hakondades \a rikastel fawimaadel on kaswukoha kanud. Üks sarnaste mõõtmiste tagajärgedest on
headuse wahe mitmesugustel mäenõlwadel ja sel- allpool paigutatud.
lega ta tuule mõju wäiksem.
Uurimiste koht oli 19 aasta wanune AmeeIseäranis sademete rohkus mängib suurt osa,
rika
(Weimuti) männi (Pinus strobus) mets,
mis seletada laseb, et tuule lüsimus esimeses
titieda
istutamise teel (0,8X0,8 m.) põllumaal
järjekorras ka weelüsimus on.
tekkinud,
tasases orus, mis lääne«ida sihis tuuTeine näitus on Saksi kõrgustikust wõelele
awatud.
Mõõdeti walitsewate puude kesk»
tud, kus sademete rohkus suurem. Siin on peamjne
kõrgus
lääneserwas,
mis peatuulte mõju
tuulele awatud läänepoolne nõlw, iseäranis pöhall
oli,
praeguses
(19
a.)
wanufes ja nende
japoolfetes osades, jändrikkude 80-aastaste 4—6
meetri lõigete mändidega ja osalt kuiwanud lat- kõrgus 12 ja 14 aasta eest (se on kui puud
wadega kuuskedega kaetud, kuna mõnikümmend 7 ja ü aastat wanad olid)) samasugused mõõtsammu eemal tuule eest kaitstud põhja-hommiku- mised olid mitmesuguses kauguses lääneserwast
poolsel nõlwal sellewastu famawanufed hästi wälja korraldatud. Peäle selle olid puude kõrguse anaarenenud okaspuud ja lehtpuud kaswawad, mille lüüsid tehtud mitmes kauguses lääneserwast, millest
sea» ka päris kastan ette tuleb. Arenemise wahe tolme kauguse kohta prof. Münch andmed awalon suuremalt osalt füsioloogilisest tuule mõjust dab: 3, 7 ja 75 meetri kauguses lääneserwast
tingitud, sest maapinna suhtes li ole iseäralisi
* wähesid märgata: alusels on mõlemas kohas
lwarts-porfüür.
Iseäranis õpetlik on aga pilt lagendikul,
luS ühewanuslises metsas läänetuultele awatud
puiestiku serw alati madalama keskmise körguseaa on kui ibasihis edasi minnes puiestiku
keskkohas. Siin on puhas tuule füsioloogiline
mõju tähelpanbaw, kuna kõrgustiku maastikul
seda mõju tihti teistest faktoritest raskem on
eraldada.
Sarnaseid lääneserwast madalama kõrgusega
*o 30 w so M
70 so
puleslikle on iseäranis rohkesti põllumaal arenennd puiestikkude, seas, lu« puukroonid pinna Tabel 1. I 19 0. wanad. II—7 a. wan. jo III—5 a. wan.
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Tabel 2. 1—75 m.. 11—7 m. ja l I I - 3 m. lääueserwast.

Tabel I paistab, et 19 aasta wanaduses
keskmine kõrgus, 80 meetr. lääne serwast eemal,
peaaegu lats korda suurem on, kui lääneserwast
7 m. ja 12 m., kuna noores eas (5 ja 7 aast.)
sarnast wahet tähele panna ei saa. Teine tabel
näitab, et esimesel 3—4 aastal olid kõik puud
ühekõrgused, kuid juba 5. aastast peale wõib
tuule mõju tähele panna, ja mida wanemaks
puu faab, seda tunt>lwamaks muutub see wahe.
Wastawalt oli ka läbimVödu juurekasw lääneserwas nõrgem kui puiestiku >ees, nii et üldiselt
tuule mõjul massi juurekasw läänesetwas umbes 1/3—V4 wähem oli kui puiestikus.
Puiestik oli tihe, maapind käepalfufelt mahalangenud okstega kaetud, nii et tuul ka lääne
serwa läheduses otsekoheselt maapinna peale
mõjuda ei wõinud. Tugewa maru ajal walitseS puiestiku all tihnikus, — mõni meeter lää«
neserwast, täielik waikus. Sellest wõib järeldada, et arwustuse alla tuleks ainult tuule puhas
füsioloogiline mdju kroonide peale wõtta.
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Idaserwa läheduses, kus Pinus ströbus'e
kultuur metfafihiga madalast kuuse kultuurist
eraldati, oli puiestiku kõrgus idatuulte mõjul
natuke madalam tui kefkpuiestikus.
Ülalnimetatud kuuse kultuuris oli kroonide
kallak läänesihis wähem selgelt wälja arenenud,
mida peäle muu ka sellega seletada wõib, et
kuusk noores eas oma ladwa ja külgolste poolt
rohkem füsioloogilise tuule mõju eest kaitset saab
tui pehmeoktaline Pinus strobus; maapinna
kuiwami>e peale tuule läbi on kuusk sellewastu
rohkem tundlik.
Põhja-Baieri lagendikul on tuulepoolfes
metfaferwas tammed waewalt poole wõrra nii
kõrged kui 30 m. kõrgused puud kefkpuiestikus.
Sel juhtumisel ei wõi ka toiduainete puudusest
juttu olla, sest naabruses asuwad heinamaad on
kena taimetaswuga; peaasjalikult seisab sarnane
wahe assimileerimise rikkumises, mis füsioloogiIise tuule mõju läbi tekib. Samas kohas, maa«
pinna läbilõigete wVtmisel, tulv ilmsiks, et 20
meetrit m tfajerwast eemal tamme juuri wõis
leida; siin oli puu ebamäärase juurtekawa are*
nemisele asunud, et tuule läbi suurendatud weeärawoolu lehtedest katta suuta ja ka tarwilist
kindlust tuule surumise järele luua. Kõik see
aga wiis juurekaswu kahanemisele.
Tuule mõju seemnepuude peäle — mändide
juures — awaldub tihti selles, et walguse
juurekasw ära jääb, kuna wahest loguni ladwa
ehk puu täielik kuiwamine ette tuleb. Iseäranis on tuntud latwade kuiwamine wabalt seiswate tammede juures, mis la prof. Münchi
järele peaasjalikult tuule mõju arwele tuleb tir>
jutada.
(Järgneb.)

IPeef mõni fõna tamme/l,
rm. -Waffner.
Tamme üle on „@«8ii Metsas" juba mitmel fegametsa kohal, waid peaasjalikult mujal, mida
korral sõna wõetud. Nagu näeme, otsib üts inimene nüüd põlluna ja heinamaana kasutab.
tammede kahanemise Põhjust kliima muutuses/)
Ka nüüdsed tammesalud asuwad peaasja»
teine jälle, selle wastu, näeb Põhjust inimeses ja lilult põldude ja heinamaade keskel ja tammelema kultuuris *"*). Arwatawasti on wiimane härmilud heina- ja karjamaadel, nagu seda ta,
waide tõele ligemal, sest muistsed hiiglatammi- s. a. «Eesti Metsas" nr. 1. ^Wirumaa tam«
lud, millest rahwa suu, ajalugu ja muinasjutud mikud" toonitatakse.
teawad rääkida, pole kindlasti mitte asunud
Sarnane asukoht ähwardab aga tammedele
praeguste okasmetsade, lepalodude ja märja päris saatuslikuks saada, sest wäiksed üksikud
metsafalud ja härmilud planeeritakse harilikult
') Waata 1921 a. ..Eesti Mets" nr. 1 2 - „Tamm asukohtade tulge põllumajanduslistels maadels.
Eestis".
Waata 1922 a. ..Eesti Mets" nr. 3 — ..Kas on Metsaülemate protestid üksikute salude planeerimise wastu ei muuda asja, kuna harwilute
Eestis tammed kliima muudatuse tõttu kadumas."
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kohta heinamaadel metsaülemad, nähtawasti
kartes kisa, mis töstawad maatahtjad, ei
protesteerigi.
Näituseks toon ligikaudsed teated Läänemaa
'tammikute seisukorra kohta riigimaadel:

Mets
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Kuid - siiski pole la seal — näituseks Keblaste

Weltsa-Arus — 3—aV2 - süllalise sileda sae.

palu leidmine haruldane asi. Arwan, et ka sarnaseid maksaks meil ikkagi wäikfel arnul kaswatada, seda rohkem, et tvist ka meie tööstus ilma
tamm; tarbepuuta läbi ei saa. Muidugi ei
Sellest allub
leidu meie praegustes metsades tamme jaoti
m
palju soodsat pinda ja polels mitte ülearune,
Maaloiral3 ! duse pea»
kui põllutööministeerium korraldaks, et planeeri*
roalitfufeU
mistel mõni tammele sünnis koht, iseäranis seal,
Metsa
5 Märkllfrd
ai
mille loodus ise on walinud ja lus tamm har§ I 2 '2 8'BS •§•
wikutena
kaswab, tamme kultuuri jaoks reser,
iseloom
2?e B §«
weeritaks.
Il *
!
Mis puutub tanlmekultuuride tegemisesse,
pind t i i n u d e s
siis
on sellest juba 1922. a. „Eesti Metsas"
j
Metsawalitnr.
8
ja 12 pikemalt kirjutatud ja kahtlemata
II
I 1) Tammesusele allumas
on koridori - süsteem kõige soodsam, tuna
metsa stihebuse»
76.0 tiinu hulOgiewski lappide-kultuur kõrwale tuleks jätta ka
ga üle 0,3), kus
i
gas on üks suu-!
tamme 5/10 ja
rem tammik Keb«
kohtade kultiweerimifel, l»ues .kasuka"
1 lastes, umbes jalagedate
rohkem koossei ^
^jalatatte"
kunstliselt. — Kuid siiski ei saa
sust o n . . . 98,5 16,0 6,0, 76,5 50 tiinu põllus
ma siit paari märkust tegemata mööda minna.
majanousliste
1
Esimeses kirjatöös hraW-gipoolt toodud andmete
2) Metsa,
1
rnaabe keskel.
kus tamm 1/10
waral wõib tamme ühesuguse eduga istutada ja
- 4 / 1 0 koosPeale selle tu* ,
külida. Teises jälle soowitab hra S. tamme istutada
Ub tamm ette!
seisust willja
1
teeb . . . . 104.5 50,5 11,0 43,0 metsas üksikute ^ 2-aastaste seemikutega. Tõuseb küsimus, miks
ainult istutada? Ega siis ometi sellepära'', et
puudena umbes
istutamine lülist palju kallim on ja istutamise
3) Tamme»
7060 tiinul.
harwikuib tihejuures tublisti tamme juurt äralõikamisega lühenbusega 0,1—
Peale selle
dada
tuleb, mis sagedasti tamme jüdamemäda
0,8 heina» \a
tuleb weel ette j
tekkimisele põhjuseks uõib olla? £ige, et Moltkarja rnaabel . 92,0|426,0 116,0
ülsilub tammi
fhanow Krapiwensli metskonnas koridori-füs360 tiinul.
Kottu.
795.0 492,6 183,0, 119,5
teemi luues tamme istutas, kuid siiski ka lülis.
Iärk-järgult, kogemuste kogumise ja istutamise
Sellega allub siis kogu tammikute maaalast pahede Umsikstuleku järele, mindi odawama ja
metsawalitsusele ainult 15% ja maakor alduse loodusele ligema kultuur-küliwiisi peale üle. Juba
peawalitsusele 85%. 62% tammikutest on juba aastat 15—16 «agasi, nagu seda Tuula metsaasukohtade külge planeeritud ja põllumajanduslisteks maadeks määratud. Kuigi wast kohati
asukohtadel kaswawate tammede likvideerimisega
n iiwitada, ei päästa fee neid siiski. P3llumajan«
duslise kultuuri edenemisega on nende häwinemine seal möödapääsmatu ja ajakirjanduses selts,
konna poolt wast nii mõnigi teenimata etteheide
tammede raiumise üle metsaülemale tulemas.
Sama saatus ootab ka tagawara- ja planeeri,
Tamme lmidorifiisteenli skeem.
mata mõisamaadel asumaid ammikuid (23%).
X Tamm koridoris. X X Kihutuspuud.
Nagu näha, tuleb tammede lahanemisega
n eelgi rehkendada, kui mitte metsaülemad neid deS, muuseas ka Krapiwensli metskonnas, i.ägin,
ei hakka kaswatama! Ehk küll meil kaugeltki tegid seal Moltshanowi järeltulijad wäga eduKaasani ja Tuula sarnaste iammede kaswatami- kalt kõik tammekultuurid peaasjalikult lüliga,
seks lootust ei ole, pole asi siiski mitte päris ehk küll seal palju tõruderitkujaid.hiiri on, kes
lootuseta, iseäranis seal, kus tamm praegu loo- meil sarnasel hulgalisel arwul puuduwad. Edasi
mulikult kaswab. Ei wõi ju nSuda, et harwad mõni sõna koridoridest. Hra S. kirjutab, et
tammed heinamaadel sirged ja siledad oleks. ^Walmiwas raiestikus, f. o. 8—4 aastat peale
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JFoto Rambach.

Lauljate vongiföif liiqub üle Wene turu Narwa maanteele.
Foto Rambach.
^y^Ji*:
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Ülewaade laululawale laupäewal, 3U. juuni kontserdil.
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langi raiumist, kui maapind juba 2—8 arsina
pikkuse lehtpuuwösaga on loetud, r a i u t a k s e
nõndanimetatud ^koridorid" läbi kuni 1 s ü l l a
l a i u s e n i . " Nähtawast! on siin eksitusega tege«
mist, sest sarnaseid süllalaiusi koridore (ja mis
fee ka maksma läheks) Tuula metsades ega wist
ka mujal ei raiuta Sarnases füllalaiufes kori«
doris oleks tamme taim ikkagi lagedal ja „fafu«
kata" ja jätkuks tal la ruumi laiaks minna.
Tuula metsaülemad teadsid küll omal ajal
sarnastest koridoridest anekdoote jutustada, mis
mõni üksik metsaülem koribori-süsteemi algusel
olla raiunud ja luis sarnastes koridorides kül,
tuurid ebaSnnestanub. Harilikkudes raiestikkudes,
tammekultuuri juures alguses silmanähtawat
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koridori polegi ja küli (harwa istutamise) kohad
walmistatakjk raiestilludesse, kus lehtpuuwõfad
tulemas, harilikus korras 2—3 sülla laiuste ridadena, mõnda wõsu walmistama koha juures
raiudes ehl murdes.
Ainult tammekultuuride edaspidi,e hoolitsemise juures sünnib seal nvnda nimetatud „õhus
rippuw koridor" järgmiselt: nimelt käib noore
metsa harwendiku ajajärguni tööline wajaduse
järele (naine eht poisike) kultuuriread läbi ja
murrab, lõikab ehk raiub need kihuluspuud,
oksad, ladwad ehk wdsad ära, mis tamme latwa
hakkawad warjama. Sarnasel kombel sündinud
koridoris on tamm „soojade jalgadega mütsita

kasukas".

Jltaapmna fifiwtitamine pitrlini fäÖL
Jt. J. ?0<g.

Lõhkeainete tarwitamine kändude juurimifeks
on iseäranis pärast sõda hoogu wõtnud, sest kõr«
geb puuhinnad wöimaldasid seda enne wörblemifi kallist juurimife wiisi suuremal mövbul kasulada. Kõige rohkem oma odawa hinna pä,
rast leidis Saksamaal tarwitamist »pikriin",
mille üheks peaosaks pikriinhape — Ce H2.
(NOa)30H — on, ta lahub kergesti wees, wär«
wides teda kollaseks, missugune wärw tsiaankaali — KCN — juurelisamisel punaseks muu,
tub.
Pikriini mõju kohta pärastise metsa uuenda_ mise peale awaldab huwitawa teate wiimane
Satfa dendroloogia seltsi aastaraamat — dend.
roloogia instituudi uurimiste üle.

Uurimiste põhjuseks oli sarnane nähtus:
Mõne aasta eest pitrikniga juuritud raiel asutati taimeaed; sinna istutatud ja iimberkoolitatatud kuuskede seas wõis aga. lfeäranis juur?
kadumise protsenti tähele panna, mis muuseas
arwamise tskitas pikriini halwa mõju üle kül.^tuurjde peale.

*•**"'

Asuti uurimistele, mis lõpuks järgmisi järeldusi andsid:

Pitliini weelahu on seemnete idanemisele ja
taime juurtele kahjulik, — mõjudes kui kõige
kangem mürk ta'me elutegewuse peale. Lõhkemise juures pikriinist tekkiwad põlemise produktid on sellewastu aga täiesti kahjuta. Selle
tõttu sünnib mulla lihwtitamine juurimise juures
ainult siis, kui, lännu sisse puuritud augu laa»
dimist hooletult toimetatakse, nii et osa toorest
lõhkeainet — „ pirnini" — kõrwale satub, mullaga segatakse ja warsti niiskuse rohkuse
juures wees lahub, mis siis taime edenemise
peäle surmawalt mõjub. Iseäranis pikaldane
ja tugew on sarnane «lihwtitamine" sawises
maapinnas, kus ta kauemat aega ja mõjuwamalt
tähelpandaw on, kui liiwafes maapinnas, kus
nähtawast! pikriini lahu alumistesse maapinna
kihtidesse rutemini wihmaweega ära pestalse
ja sellega ta taime juurtele kah j utaks muutub.
Sellepärast ei ole soowitaw pikriiniga juuritud sawistes maades taimeaedu asutada. Lõhkeainete tarwitamise juures peab piinlikult tä«
hele panema, et laadimise juures lõhkeainet
mulda ei sattu. Ettewaatlik lõhkeaine tarwitamine aga ei sisalda sellewastu mingit hädaohtu tulewase metsa uuendamisele.

Jüaguffe taimebe tafrmapätafeib nimefib.
tiiimebeilm on wallanud alati inimest. Ühed
taimed ow arstirvhUks, wähendades walu ja
waewa, teised pakuwad silmale ilu ja wärwide
waheldust. Sellepärast andis inimene neile koigile nimed, et ta w^iks kõneleda omasugustega

ühest wõi taisest tema tähelpanu äratanud taU
mest. Rohkem-esinewail taimil on igalpool
nimetus, mis wahest küll läheb täiesti lahku
oma naabrilihelkonna nimest, sest seal wõis waadata eelmise taime peale teisest seisukohast.

/
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Neid rahwapärafeid taimede nimesid on tarteis koguda, et selgitada nime telkimislugu.
Nõndanimetatud teaduslik nimestik on meil
juba olemas („Kodumaa taimed" I. Tartus
19id), kuid taimenimedega on seotud palju
asjaolusid, mis laseksid walgust heita endisesse
tarwitamisse ja waatelohtadele, mille mõjul antud taimele nimi. Ka on kawatsus wälja anda
edaspidi Eesli taimestiku nimestik, kus oleksid
tähendatud kõik rahwasuus tuntud nimed.
Sellepärast palun kõiki asjast huwitatuid ja
rahwakeelsete nimede tundjaid taime nimetusi
mulle saata järgmise adressi all: T a r t u , „ Ö O O

Meis
du se" toimetus. G. V i l b e r g . Soowitaw
on, et eestikeelsele nimetusele lisataks juure
wastaw ladina-, saksa-wõi wenekeelne nimi, wõi
jäll^ 'uiwatatub taim. Taimede määramise juures wõib muuseas abiks olla käsiraamat:
G. V i l b e r g . Eesti taimestik toolidele, Tartus
19'22.

Seni on saatnud rahwakeelfeld nimetusi
õpetaja L. O s k a r Viljandist 80 nimetust ja
Haapsalu seminaari õpilane W. Lao 106 liigi
kohta 248 rahwaleelsel nimetust, enamasti Hiiumaalt ja Haapsalu ümbrusest.
G. Vilberg.

Jal)ia6janbu&
QDaafanib.
VVufptd.

Selleks, et oma jahimaad rutuliselt waasanitega täita, nii et wõimalik oleks igaaastast
suuremat waasanijahti ära pidada, on lõige kohasem kodune waasanite rohkendamine, koduse
haudumise läbi jahimaa rikastamisel tuleb silmas pidada, et noored waafanid esimestel elunädalatel sarnase kaswatuse saaks, mis neid
mitmesuguste ilmade ^mõjudega ja metsilu elu
tingimustega ära harjutaks ja mis ühtlasi
neid teatud kodukoha külge seoks. Selleks
on kõige otstarbekohasem n. n. Inglise ohlendamlsmetood, millega lugejaid Riefenthali
järele siinkohal ligemalt tutwustada katsun.
Mune koduseks haudumijets koguti warem
jahimetfast, f. o. neid wõeti metsikult elawate
waasanilanade pesadest. Sellega tehti loomuli kult waasanite rohkenemisele wabas looduses
määratut kahju, pealegi ebaõnnestus sagedasti
metsasttoodud munade wäljahaudumine. Juba
palju aastaid toimetatakse seda asja aga palju
praktilisemalt Selleks otstarbeks ehitatakse munemiskuurid, kuhu igasse asetatakse 7 - 8 waasanilana ühes kukega. Need fuguwaafanid pea»
wad Mesti käsileharjutatud ja kõige wiimasest
kodusest poegimisest wõetud olema, sest noo ed
kanad lööwad warem ja paremini, tui wanad.
Noortest kanadest wõib igast luni 40 muna saada.
Liig palju ei tohi aga suguwaasanitell ka nõuda,
sest wiimased munad on harilikult ikka nõrgema

eoga. Ka siin on kuldne kesktee kõige parem.
Kanal lubatagu umbes 20 muna luua ja lastagu
siis wabaks. Sel teel saadakse hästisugutatud
munad, ja kui lana wabastamine 10-da mai
ümber sünnib, siis teeb ta enesele harilikult ka
metsas, weel pesa.
Kes suuremat arwu pesakonde wälja haududa
lasta tahab ja kel mõni wana küün wõi muu
tühi hoone käe järel ei ole, ehitagu laudadest
wõi muust kergemast materjaalist haubumisluur.
Haudujad kanad peawad lahtistes kastides aje»
tüma ja nendega tuleb wäga rahulikult ja ettewaatlikult ümber käia.
Paremateks haudujateks on nõrgemad emakalkunid (Putel) Emakalkun on ja jääb patt*
maks kasuemaks, kellele Üksti teine hoole ja was»
tupidawufe poolest wastu ei saa. Ka kodukanu
tarwitatakse hädakorral haudujateks, kuid peaaegu
alati jätawad 60°/o neist waafanipojad enneaegu
maha.

Niipea, kui emakalkun püsiwalt pesale jääb,
pandagu temale 80 waasanimuna alla, mida
6—7-päewase haudumise järele proowida tuleb,
kas nad kõik fugutatub on ja missugusel mään i . Proowimist tehakse lihtsa läbi muna waatamisega. Selleks otstarbeks lehaks lauslikulaane
paberist 25 sentimeetri pikkune toru, sarnase läbi,
mõõduga, et waasanimuna sellest terwem läbi ei
mahu. Torule kleebitakse paber ümder, et wastu-
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pidawat» oleks. Muna proowimist toimetatakse
järgmiselt. Wõetakse muna. Pistetakse see toru
ühe otsa sisse ja söi-mega teda seal kinni hoides
pannatje toru teine ots silma juure. Nüüd keera»
takse aparaat nii, et mingi walgus läbi muna
Paistaks. Sugutamatu muna on täiesti selge,
luna aga hästisuguta!ud muna leslkohal wäikest
punakat punkti (noore waasani pea alge) wõime
näha, mille ümber, nagu ämblikuwõrk, punased
weresoonekesed on punutud. Kui sarnast muna
hästi haududa, tuleb sellest kahtlemata tugew
waasan wälja. Nõrgalt fugutatud munade keskkohal ei leidu hästi arenenud punkti, küll aga
mõningaid punaseid ringisid ja köweraid jooni.
Sarnased munad on sugu munadeks alawäärtusliseb ja neid tuleb ühes hoopis sugutamata munadega kana alt ära wõtta.

Kasuema jääb kastis alati kuiwaks, ja kui
tema noored hoolealused ennast putukate jahil
märjaks teewad, põewad nad kalkuni sulgedesse
ja on sedamaid kuiwad ja soojendatud. See
wiimane asjaolu ongi kõige tähtsam joon Inglise
kaswatusmetoodis. Noored waafanid peawad
iga ilmaga harjuma, wihma, laste tormi ja päikesepaistega wäljas käima, et oma ülespidamiseks tarwilikte putukaid ise otsida. Noortele lindudele saab osaks kõige terwem ja loomulikum
kaswatus. Nad ei peitune ühegi ilma eest.
kui neil on esimese nelja elunädala jooksul alati
walmis koht, kus nad endid põhjalikult soojendada ja mõnusalt wiibida wõiwad. Nõrgemad
lähewad muidugi lõige liha teed; kuid mis
elusse jääwad, on tugewad ja ilmadele wastupidawad linnud.
Nelja kuni wiie nädala järele lastakse wiiIgapäew ühel ja samal tunniajal wõetakse
maks
ka kasuema puurist wälja ja lastakse neil,
hauduja kalkun 20—25 minutiks pesalt ära, et
inuidugi
inimese järelwalwel, üheskoos toitu otteda sööta ja joota. Haudumisajal toidetakse
kalkuni ainult heade otradega. I8»st haudumis- sida. Kuue-seitsme nädala wanufelt ei maga
päewast alates pritsitakse pesamune toitmiswahe- noored waafanid enam kastis, waid lendawad
aegadel leige weega. Selle läbi muutub muna. ühes kasuemaga okstele. Sellega on kaswatusloor nõrgemaks ja murduwamaks, nii et poega- kast oma ülesanda täitnud ja tuleb järgmise
del kergem sellest wälja tulla. Wabas looduses haudumishooajanj paigale panna.
Esimesel kahel päewal peale munast wäljakannab selle eest hoolt wihm ja kaste, kodusel
tulekut
antakse noortele waasanipoegadele neli
haudumisel tuleb seda aga kunstlikult teha.
korba päewas lõwalsleedetud ja peenekstehtub
Kui 24 päewa pärast noored waasanipojad munawalget ja werihtina (Schafgarbe). Kõmuna seest wälja tulewad, jääwad nad weel 24 wasti Wilistades raputatakse toit rohu sisse maha,
tunniks söötmata kasuema tiibade alla, luid siis sedawõrd lasti lähedale, et kalkun seda näeb ja
lastagu neid kohe wälja minna. Ulualuseks ligi ulatub ning noori hoolealuseid juure kutsuda
Valmistatagu katusega kaetud, n. n. kaswatus- teaks. Kolmandast päewast alates antagu waakastid, ja paigutatagu igasse lasti üks rahuliku sauipoegabele eelnimetatud toidu juure natuke,
iseloomuga kasuema ühes 25 noore waafaniga. munakollast; munakollase juurelisamist suurenda»
Kastid olgu nii walmistatud, et emakalkun läbi tagu sel mõõdul, et juba kuue päewa pärast
lattidest külje küll wälja näha wõib, kuid mitte terwe muna ühcs kollasega toiduks jagatakse.
ise wälja tulla, kuna aga waasanipoegadel waba Tuntud kunstlikkudest waafanitoitudest wõib
sisse- ja wäljaläigu wõimalus olgu.
mõnda neljandast päewast alates keedetult söögi
huita segada. Sarnased lisandused fuurenewab
Kastid peawad alati seisma wett läbilaskwal
päew-Päewalt;
teise nädala lõpul arwatakse 100
maapinnal, näituseks kuiwal heinamaal, rohuga
waasanipojale
üheks
söötmise, korraks: 4 kanakaswanud Põllulaal jne. I g a päewaga tõstemuna,
lVa
liitrit
lihakiuehk muu kunstliku
takse neid edasi, nii et kastid alati wärske ja
waasanitoidu
keebist
ja
umres
3 fupilufika täit
puhta koha peal seisawad. Kastid paigutatakse
kondijahu.
nii, et üksteisest wähemalt 80 meetri kaugusel
asetuwad. Nii suurt ala taiwitawad nimelt
Waasanipojad küllaldaseks putukate püügiks.
Kui laswatuskastide kõige lähemas naabruses
põõsaid ei ole, siis muretsetakse selle eest, et
iga kasti läheduses oleks umbes 1 kantmeetri
suurune haohunnik wõi kunstlik põõsas. Sellesse
põgenewad noored waasanipojad rööwlindube ja
pallese kiirte eest.

Kalkunitele antakse igapäew leotatud otri
wõi maisi topsi sees, millest nad foowikorral

süüa wõiwad.
I g a l õhtul, niipea kui waafanid kastis rahuliluks on jäänud, sulutakse kasti uks lauaga
kõwasti kinni, et rööwloomab sisse ei saaks.
Kolme nädala järele jäetakse kastid la ööfels
lahti.
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Mitmed suuremad Saksa ärid saadawad juba
kauemat aega turule õige asjakohaselt lotluseatud ja proowitud mitmesugust kunstlikku toidusegu waasanite toitmiseks, eraldi noorte ja wanade lindude jaoks. Rikkumata seisukorras sarnase lunsttoibu tarwitamine on wäga kasulik;
waasanite laswatajal tuleb kunstsööke otse wabrikust' wärskelt tellida ja tagawarasid kodus
kuiwas ja õhufes ruumis hoida.
Kahenädalasest manusest alates segatakse toidu
hulka iga 100 waasanipoja kohta 1 liiter riisi,
mida enne wähese weega kergesti teeta tuleb,
nii et jahutatult üksikud riisiterad üksteisega
weel kokku ei liitu ja neid sõrmega üksteisest
kergesti lahutada wõib.
Kui wärsket kodujänefe liha käepärast QN,
siis wõiks seda igapäew ühe tüli keeta ja peenekstehtult waafanipoegadele toidu hulka segada,
luna aga liha keetmise leeme fees kunstlikku waafanitoilu soowitaw leotada on. Noortele waasj*
nipoegadele ei ole terwemat toitu, arwab Rie-
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senthal, kui wärske kodujäuese liha. Iuurelisatawa liha määra wõib iga päewaga suurendada
ja sellega waasanipoegi kuni kümne nädala wanu
seni toita.
Antawa toidu rohkus ripub nüüd täiesti
lindude isust ära. Kui wciasampojad neli nabilat wanaks saanud, segatakse toidu hulka natu«
kene nisu tangu. Viiendast nädalast alates hakatakse toidu hulka munade panemist u ahendama
ja suureudata>se juurelisatawa kunstsööda määra.
Kaheksandast nädalast alates saawad noored
waasanid kaheks süötmiskorraks ainult nisu
tangu, segatult terwete nisuteradega, ja kaheks
korraks pehmendatud toitu; teri ja pehmet toitu
antakse waheldamisi. Peasöömaaeg (pehme toit)
olgu dhtul kella 6 ajal magamisplatsil. Kümnendast nädalast alates antakse' weel ainult teri.
1200 - 1 5 0 0 waasanipoja üleskaswatamiseks
ja nende eest hoolekandmiseks on küllalt ühest
täiskaswanud wahist ja ühest poisikesest.
„E. Kütt".

JKuibaš ma oma wafytfonnaft fatatüüb ava faotafin.
(Safafiittibef lugemine feefatub.)
Minu wahtkond oli rikas lindudest, kuid
kahjuks oli ta rikas ka salalüttidest, kelledega
mul sagedasti kokkupõrkamisi oli.
Salaküttide wastu tarwitasin isesugust wõitluswiisi: tui ma falalüti tabasin, siis pragasin
ja noomisin mehe läbi, kuni ta paluma hakkas,
et ma teda mitte kohtu kätte ei annaks, mida
ma ka pika tellimise peale lubasin, aga ainult
tingimisel, et mees enam minu wahttonda kiit.
tima ei tule. Mees oli muidugi õnnelik ja tootas, et enam lunani oina jalga minu wahtkonda ei pista, mille järele ta ta minna lasin.
Suurem hulk pidas sõna, kuid leidus ka neid,
kes kiusatusele wastu panna ei suutnud ja jälle tulid.
Kui ma seesugust sönamurdjat metsas taba»
sin, siis haarasin esimese hooga temal kraest
kinni ja ütlesin: Üks lord andsin sulle hea mehe
poolest andeks, tuid et sa oma lubadust ei oska pibada, siis tuleb sul seekord kohtuga tegemist teha!
Mees wastu tellima: «Kuule, metsawaht,
ole hea mees. anna seekord weel andeks ja iialgi ei tule ma enam sind tülitama! Clen kogemata üle piiri juhtunud."
., Oleks sa mees ja peaks sõna. — laseks
sind minna, aga sinufugufed fönamurdjad annan
kohtu katte.'

Salalütt weel enam tellima: „Metsawaht,
sa tunned mind ju kaua aega, oleme ju wanad
tuttawad, lepi weel seekord ilma kohtuta!"
«Kas tõotab, et enam iialgi ei tule?"
„Iumala nimel tõotan!" ,
,.Siis mine ja pea lubadus meeles."
Mees läks ja ei tulnud enam. . . .
Minu wahtkond jüi ikka waiksemaks. Tabamata jäid weel kaks kangemat salalütti, kes
sagedasti külaliseks käisid, aga ikka vnnellkult
minema pääsesid.
Kord sügisel, metsiseid walwates, kuulsin
üsna ligidal püssipauku. Kohe läksin sinna
poole, kuid ei kuulnud ega näinud enam midagi. Et juba õht oli, siis ei saanud tagaaja»
mist jätkata. Süda oli ääreni tais, ei hoolinud
õhtusöögist ega woodist, waid otsustasin metsas
ööd mööda saata, et hommikul walges neid
lohe püüdma hakata, sest olin kindlal arwanusel, et need «wennad" ööseks metsa jääwad.
Et õhtu soe oli siis istusin tuld üles
tegemata suure haawa kõrwale maha, panin
selja wastu tüwe ja jäin öömajale. Warsti läks
pimedaks. Pikkamisi lahkus wiha, meeled jäid
rahulikuks ja enesele märkamata olin ma unehõlma wajunud. . . .
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Kui kaua ma magasin, ei tea, aga silmi
awades tundsin kohe suitsu lõhna. See tegi
mind erlsals.
„Nüub, poisid, enam te minu käest ei pääse."
ütlesin endale ja jäin kärsitult hommikut ootama,
sest metsas oli alles kottpime.
Wiimaks, pika igawa ootamise järele, Hatka3
ilm walgemaks minema; ajasin end ettewaatli-

kult püsti ja hiilisin waitselt suitsulõhna sihil.
Jõudes ühe kõrgema künta juure, kus wäike
lagendik teda ümbritfewate haawadega silma
paistis, märkasin teiselpool lagendiku ääres
poolkustunud tuld fuitse,ras. . . Puu puult
liginesin tulele ja puu tagant piiludes nägin, et
tule juuies magawäd kaks meest, mõlemad tuntud salakütid, magusat loiduund. Püssid olid
nende tõrwal maas ja kännu sisse oli pikk sea-

tapmise puss löödud.
Mis nüüd teha? Ülfinda kahe tugewa mehe
waslu minna oli karbetaw, aga kuidagi ei raatsinud ta juhust kasutamata jätta, et neid lõige
kangemaid tabada.
Püssi laslewalmis hoides roomasin hinge
kinni pidades juure ja wvtsin püssid nende körWalt ja pussi kännu otsast ära. Kumbki ei luulnud. Ettewaatuse pärast wõtsin nende püssidel
laengud wälja, panin püssid puu taha marjule
ja nüüd oma püssi laslewalmis hoides hüüdsin
taunis waljusli: ^Mehed, las ei oleks juba aeg
'üles tõusta?"
Üks magaja ajas enese istukile:. . . M i s ? "
„Aeg on üleS tõusta," kordasin rahulikult.
Järsku oli mehel kõik selge.
.Jüri üles!" hüüdis ta wihaselt ja otsis
silmadega püssi ja pussi.
I ü n l s nimetatud mees kargas jalule ja jäi
totralt minu otsa wahtima, siis aga ruttu sinna
poole, lus püss pidi olema.

^M,tsifed on öösel teie püssid wist ära wiinud," pillasin mina.
,Sina kurat!" hüüdis üks ja tahtis minu
poole tormata; sama nõu oli ka teisel.
Mitte paigast!" hüüdsin ma ja tõstsinpüssi. Selle prele tõmbasin kõik oma sajatus-registrib lahti, ühes sellega ka ette tuues, kui palju
ma nende pärast waewa olen pidanud nägema
ja metsaülema käest noomitusi saama.
„Aa« lõpuks olete ometi toredasti sisse
kullunuo, sest metsaülem oma abi ja kahe õpi«
lasega on metsas ja juba eila õhtust saadik
Waritseme teid."
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„Kas metsaülem siis ise ka siin on?" küsisid mehed peaaegu korraga.

„Dn küll ja teie näete teda ka warsti/
ütlesin ja tõstsin wjle suu juure. . .
^3'lra wilista! . . . Ara kutsu neid! . . " ütles
üks kohkunult.
, Kuule, metfawaht, lepime ära, ära anna
meid wälja,' nurus teine: „Mtie ei tule enam
iialgi sinu wahtkonda."
..Äh, sellest ei tule ikka midagi wälja, teie
olete sisse piiratud ja nägemata on teil wõimata
siit ära minna. Ka koerad on neil kaasas. . .
Mina ei wõi ju ka lelmisid aidata."
„£)h, ole hea mees ja aita meid, meie enam
sinu piiridesse ei tule. Sina tead, kust küljest
wälja wõib pääseda. Tule mihklipäew meile,
leen hea õlle, sööme, joome ja oleme sõbrad!..."
«Et siis pärast ulinu üle naerda," falwasin
wahele.
„@ga meie karjapoisikesed ei ole," wastasio
mehed: .Kuule, metfawaht, sa tunned meid ju
ammust a e g a . . . "
.Tunnen lüll kui lõige kangemaid falakütte.
Laseksin ma teid minna, saate paarsada
sammu siit eemale ja jälle paugutama . . . Ons
mul seda meelepaha waja?"
„Seda ei tee meie iialgi," kinnitasid mehed

ühest suust.
„Hea tüll, siis minge. . . Siin on teie püssid ja puss; püssid on tühjad. . ."
.Metfawaht, sina oled päris kuldne mees,"
hakkasid mehed tänama. . .
.Tasemini, tasemini!... seal köhatas keegi...
nad tulewad... minge ruttu... enne kui hilja..."

.Kuhu poole?" küsisid mehed sosinal.
.Minge siit," wastasin tasa neile sihti näidates, „ja ärge tulge iial enam siia ja ärge
sellest ka kellegile sõna lausuge."
„Ei tule, ei lausu... Ole terwe l" wastasid
mehed ja pistsid jooksma...
Mehed pidasid seekord tõesti sõna ja ei tulnud mind enam kunagi lülitama. Ja imelill
Peale seda jätsid salakütid minu metsa täiesti
rahule. Need kaks olid nagu teiste eestwedajab ja neil oli, nühtawasti, omawahel side.
Kui need kaks meest mind peale seda kusagil
kohtasid, siis ikka: „Tere, metfawaht! Kuidas
elad?"
Nad olid sõbraks saanud ja pidasid minust
lugu.

f
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JRitmefuguft.
metsawalitsus oma
kohalikkude
metsaametnitkude
läbi Politsei kaasabil. Seejuures ei saa tähendama*
la jätta, et juhtumisel, kui politseiametnikkudele
seaduswastane tegewus awalikuks saab, kui metsawalwe ametnikke kiu ka metsaülemat ligidal ei
91. % \\ b e v f o n.
2 ole ja asi kiiret korraldust ja juurdlust nõuab, siis on
tingimata soowitaw, et sarnasel
korral
Polit^i
wiibimata juurdlust algaks, kuid peale
esialgset
Politsei taasaoi metsaluritööde jälgimisel.
asja jälgimist kohaliku metsaülemaga selles iihendusesse astuks; wiimase läbi esitatakse siis ta asi,
Kriminaal tohlup. s. 8 112!) tekst on järgmine:
kni see tarwilik on, wastatuale kohtule.
«Süütequdc iileštwiMniine, mis eraisikute
pooli
Üldse seäduse rikkumise asjad, mida metsakaitse
r iin tallituste wastu senbufe rikkumiste*, nn selle
suhtes algatatakse, on pea ilma toäljawõtteta kohtuametiasutuse ja ametnikkude lohustus, aga ta iillised toimetused, milledes igas oma tahjntasn nõuddispolitsei kohustus, neis piirides, mis temale selle
mine kas trahwi näol ehk hariliku tsiwiilnõudmikohta käiwate seäduse määrnsteo ette nähtnd."
Seega küsimine, missugustel juhtumistel peats, se na kaasas täib, milledes tingimiseks ühtlasi, et
need kohtus kohaliku metsaülema ehk Metsade Pe.imetsaseaduse rikkumiste
kordadel,
Politsei
oma
Walitsuse woliniku kirjaliku nõudmise järele algakaasabi juurdluse toimepauemistel andma ja kuiluse peawad saama, siis tuleks kõigis nendes asjadns seda teostada.
des juurdlusmaterjalil, tui juurdlus politsei läbi
Sellesama seaduse lj 1133 tekst ou järgmine:
oma algamise on saanud ja lõpule wiidud, tchali«Metsaseaduse rittnmiste korral seatakse protokoll
tule metsaülemale edasi anda, asjale
täiendama
kokkn metsaülema ehk mõne teise
metsanmetnikn
täigu audmisets. Esiteks sellepärast, ei seaduses
poolt asjatundjate
juuresolekul
lähemast külast.
nende sisseandmine ja süüdistuse
ülewnlpidamine
Mui nende rikkujate jälgile saamine jnhtnl' seal, kus
tahjusaaja läbi ette ou nähtud, ja kohus wormilistel
metsaülemat eht mõnda teist metsaametnitku juures
Põhjustel Politsei sisseaunet tagasi wõib
lükata*
wõi saadawal ei ole, antakse süüdlased metsa waitiin seda seni ei olnud, siis selleläbi, et sel'
loeametnikkude poolt lähema poliisel ehk tuallapolets kohtus wastuwaidlemist ei olnud. Wõib juhtulitsei wõimude katte, kes on kohustatud selgitama
Misi asi rahukohtuniku juures läbi minna, tõstab
iseäranis protokollis asjaolusid, mis Põhjuseks olid
wastane sellekohase waidluse rahukogus, kus siis
süüdlase nende juurde toomiseks ja on kohustatud
asi lübiwaatamisest tingimata tõrwa Ida takse: selle
tarwitusele wõtma abinõusid, mis wommidaks kuaja sees on õiges korras sisseandmiseks süütegu
riteo jälgede ärakaotamist ära l)oida, liini melsaära iganenud.
walitsnse poolt järelwaatnse protokoll tehakse koha
peal, kns asi sündinud."
Teiseks ou Politseiametnikkudel metsa taksid, nende
§ 1134: «Protokoll peab kokku seatama wiibima- hindamine, tsiwiilnõndmine, tui la trahwisnmmade wäljaarwamine ja ülesseadmine tundmata, tnta, jtf kui wõimalik, siis kuritöö toimesaalmise kona selles metsaametnikud kursis on, siis on teisthas."
sugune kord wõõras ja mitte soowitaw.
Siis edasi § 1146: «Metsaseaduse rikkumisel waMetsaseadnstikn ja Rahul, nuhtl. seäduse Paragrnstatud metfamaterjanl, tui soe on kinni peetud
rahwisid üksikult omawolilise metsarainmise, kasmetsa piirides, hoitakse alal selle metsawahi poolt,
^ " " . " ^ a w a r M s e ja teiste metsaritlnrniste kohta
kelle piirkonnas warastatud materjaal katte saaüksikasjaliselt talu wõttes saame selleks weel selbiid; kui aga metsamaterjnal juba metsa piirkongema Pildi.
nast wälja weetud, siis antakse see lähema politsei
ülemuse walwe alla."
Metsaseadnstittu, kriminaal kohtupidamise seadust,
tr.-seadust ja teisi käsitades tulewad • metsa
Sellest kõigest selgub, et metsa kuritööde takista- rahuk.
kohta nimetused ette nagu: kaitsemets, weehoinrnets
mine ja juurdluse algamine on metsawalwe amet- jne.,
missugused nimetused melsandilud oma iseloonikkude otsekohene kohustus ja politsei asub selle rnn tõttu
on saanud.
toimetamisele juhtumisel, tui selleks Politsei abi
K a i t s e m e t s a k s tunnustatakse: 1) metsad, mis
tarwis on. Metsaametnikud wõiwad asja juurdleva
ja läbiotsimisi toime panna isikute juures, kes wäl- hoiawad tnifkliiwa, ehk kõlistawad tema laialilagujaspool riigimetsa piirisid, seal on tingimata polit- nemist mere ja jõgede kallastel; 2) metsad, mis täitsewad tniskliiwa eest linnasid, külasid, raud-, kiwi- ja
sei abi tarwilik.
maanteid jne. ja millede häwitamise
tagajärjel
Nõndasama on Krim. lohtup. seaduse § 121(5, p. wõib tekkida tuistliiw; 3) metsad ja Põõsastikud,
3, tui ta Metsaseaduse 8 735 ette nähtud, et met- mis kaitsewad laewasõidn-jõgede ja -laanalite lalsaseaduse rikkumise kohta kuritöösid juurdleb
ja daid sisselangemise, uhtumise ja lõhkumise eest jääkaitseb tema walitsemlsele alluwaid riigimetsi \a mineku ajal, ja 4) metsad, mis kaswawad mägedel,
maid igasuguste omandusõiguste
rikkumise eest laljustittudel ja rnäenõlwakutel ja ära hoiawad

.JFtetfafeabufe rittumifeb ja
furitööbe jalgimifeb.
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mulla ja foljubc langemise eht tatistawad uimipinna uhtulnift.
Kannad mets lnitsentetsa iseloomu, siis on, waatamata selle Peale, telle oma mets ta ei olete, tema terwel wõi osalisel Pinnal keelatud: n) täielik
kaswawa metsa maharaiumine (lubatud wõib olla
ainult järkjärguline üksikute puude raiumine tinaimifega, et mets uuendataks istutamise teel): b)
luurte ja kändude juurimine, kui on Põhjust karta
maapinna uhtumist, sisse lange mi st eht
tuislliiwa
tekkimist, ehk kui täumib on' tarwilikud loomulikuks
metsa uuendamiseks, ja
d)
loomade
söötmine,
aluspõhi! kogumine \a muud kasutused, kui nad
mõjuwad metsa rikkumiseks ja häwitamifels kaasa.
W e e h oi u me t s a d hoitakse alal jõgede ülemjooksul ja nende allikatel, et hoida maapinda kuiwamise eest, mis wee kõrguse suhtes jões wäga tähtis on nii riikliselt kui ta rahwamajandusliselt.
N o o r i s t u t a t u d, l ü l i t u d e h t i s e w õ rs u n u d t a f u in e t s. Selle metsa kohta olgu lähendatud, et tema hoiumõttes iseäranis eesõigustatud
seisukohta on paigutatud ja temas, õrna iseloomu
pärast, kuni 15 aasta wanaduseni, karjatamine tui
la muud talitamised keelatud.
Riituses majapidamises on lubamata igal oma
äranägemise järele talitamine ja peab ettenähtud
juhtnööride ja määruste järele täima. Majapida^
mine ilma nrwestamata läheb roopast wälja ja
annab wõimalust igale oma huwide kohaselt toime- ,
taba, sellepärast on metsaseaduse § 214 põhjal riigi päralt olewate metsade kasutamine ette näh
tud ainult raiepileti eht tõrwallasutusloa alusel.
Nõnda siis, tni teegi asub riigi metsapinnal las
metsa raiumisele wõi wäljawedamisele raiekohalt,
wõib see sündida ainull pileti wõi loa Põhjal, mis
kohaliku metsaülema Poolt wälja on antud selleks
ettenähtud wormi järele. Metsawaht on kohustatud
selle järele walwama, et tema wnhtlonnas ütski
metlalafutamine ilma loata ei sünnits. Loata meisalafutnmise awalitulstulemisel wõetakse walweamei^
nit ühes omawolilise kasutajaga wastaloa karistusseäduse määruste alusel wastutusele, kusjuures nemad solidaarselt riigile tehtud lahju eest tasunõudinises wastutawad on.
Teenistustasu tingimiste järele anlalfe riigi metsaametnillndele riigimetsast teatud arw küttepuid
tasuta, tuid ta need puud antakse harilikus korras
raiepileti järele ja peate nende walmistamist wõetakse metsas altiga wastu ja arwestatalse. Et laebüste ja juurdluste arw palgapuude mittefeaduslises korras audmiste ja saamiste üle kaunis suur
on, siis oleks wäga soowida, et metsaametnitud
määrustest Piinliku kinnipidamisega teistele eestn'
j uks oleks.
Tasuta
metsa m a t e r j a a l i
andmine
a w a l i k k u de
teede
korraspidamista
Selle küsimuse kohta on ajalehtede
weergudel nii
mitmeti arwamist awaldatud, sellepärast olgu selle
lohustuse kohta selgituseks mõned read. Malswa
seäduse järele on walla omawalitsuse-asutustel õigus
tee sildade, käsipuude, werstapostia jne. parandamiseks ja ehitamiseks riigimetsast hinnata puumaa
tlrmali saada, mis antakse nende teede
tarwis,
mis awaliktude teede wõrku üles on wõetud. Järelwalwe selle üle, et materjaal antud, otstarbeks
õieti tarwitatals, on pandud metsaseaduse § 241
järele nii metsawalitsuse tui la politsei Peäle. Et
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awalik teedewõrt suuremalt osalt Põllumajnudu>'lisest maast läbi täib, siis on metsawalitsusel raste
seda walwet teostada ja jääb see rohkem politsei
kohustuseks.
Kohati on arwamised tekkinud, nagu oleks niue
teede korrashoidmise määrustega („SM. T." nr. 52 —
1922. a.) õigus nulud tõigi tüla- ja põlluwnheteede
sildade torraspidamisels riigimetsadest hinnata materjnnli saada ja on sarnaste nõudmistega esinetud.
See arwamine on aga ekslit. Teedeseaduse (S. ss.
X I I k. I j.) 88 10 ja 13 järele on toit teeb ^ 5
klassi jaotatud. 1.-4. klassi teed on awaliktude teede wõrku arwatud ja nende korraspidamine riitlistele jn omnwalitsuslistele asutustele tohusets
tehtud, tuua 5. klassi, s. o. tüla- ja põlluwnheteede,
torraspidamine sellesama seaduse §8 524*, 802 la
maaorjuse seaduse (S. ». IV t. 4. j.) 8 295 põhjal lasub nende Peäl, lelle maa piiridest need teed
läbi käiwad. Külawaheteede tarwis antakse riigimetsadest tasuta materjaali ainult nende teeosade
peäle, mis awalikku teedewõrtu üles on wõetud. On
tarwilik üht 5. tlassi teeosa üldiste torraspidamise
korralduste alla üles wõtta, siis peab fee sündima
maaorjuse seaduse 8 295 ettenähtud torras. Kõikide
elsiarwamisle ärahoidmiseks on omawälitsusasutustele ja kõikidele metsaülematele põllutööministri ja
siseministri ühise nimekirjaga ära seletatud, missugust
materjaali ja missuguses korras seda anda tuleb.
(Järgneb).

(CüQemab teated.
E. 9)1. Ühingu tegewusest.
Eesti Metsateeuijnte Ühingu juhatuse koosolekul
2. juulil f. a. otsustati: IV. üleriitliue metsateenijäte kongress
(ühingu Peakoosolek)
tottulutsuda
Tallinnas, 9. ja 10. septembril s. a. järgmise Päewakorraga:
1. Kongressi awamine lell 10 hommikul, 9. sept.;
2. Kongressi juhatuse ja mandaatlommisjoni walimine;
3. Referaadid;
4. Päewakorra läbiwantainiue ja liuuitamine;
5. Kommisjonide walimised päewakorra punktide
kohta;
6. Keskjuhatuse ja „Eesti Mets'a" 1922. a. aruanne ja 1924/ a. eelarwe;
7. Palkade ja palgamaa küsimus;
8. Aruanded kohtade pealt;
9. Keskjuhatuse ja rewisjonkommisjoni walimine
1924. a. Peale ja
10. Kongressil ülestõstetud küsimused.
Et kongress mitte ühekülgne ja kuiw ei oleks,
otsustati meie metfateadlafi ja ülikooli jõudusid paluda, et nad kongressil referaatidega, mis metsa-,
meestedele huwitawad ja õpetlikud, esineks.
Saadikuid kongressile saadawad osakonnad, kelledel luni 30 liiget — 1 saadiku ja kellel üle 30
liikme — 2 saadikut. Saadikud walitakse osakonna
peakoosoleku Poolt ja antakse neile kaasa peakoosoleku protokollist, juhatuse poolt tõendatud ärakiri
ehk juhatuse tunnistus Peakoosoleku otsuse põhjal.
Alad. Metsa Seltsile lubati «Metsamehe abiraamatu"
kirjastamiseks
laenuks kuni 1. nowembrini s. a. 20.000 marka ilma Protsentideta.
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Testi

Surju loomaaed
ostab kõiksugu meie kodumaa wigastamata
metsloomi ja linde nagu: metskitsi, põtru,
mets- ja põUujäneseid, mõtuseid, kulgesid
jne. ja maksab nead hinda.
Teatada: h-ra P. Stael, üle Surju jaama.
Jahiõigus jo asunikud.

Põllutööministeerium on seletanud, et Vnlti eraseaduse järele 011 jahipidamise õigus maa pärisomanikul ja põlisel rentnikul. Teistele rentnikkudele
jäi jahipidamise õigus ainult fel korral, tui see
rendnepingusse üles oli wõetud. Maa riiqiswmiie
järele langes ka jahipidamise õiqus riigi katte.
Asunikkudele maa tarwitada andmise juures ei ole
seda õigust asunikkudele mitte edasi antud ja selleparast ei ole ta alnnittudel õigust nende käes olewa
maa Peal jahtr pidada.
Pensioni-feadus.
Riigi- ja omawalitsuse teenijate penstoni-seadus
on enne jnanipäewa riigikogu rahaasjanduse lommisjoni Poolt 5)-liitmeIise alamlommisjoni katte
antud.
Kuuldawasti tahetakse seda seaduse eelnõu, mis
juba esimeses riigikogus arutusel oli ja riigi- j.i
omawalitsuse teenijaid nii wäga huwitab, teise»'
riigikogus wõimalikult kiiremalt läbi waadata.
1924. a. eelarwe.
Lähemal ajal on rahaministeeriumis metsade Peatualitsuse 1924. a. eelarwe läbiwaatamine. Läbiwaatamise juures nõutakse teateid käesolewa aasta
I. Poole tulude kohta.

Kssiõngebeaa lalapüiil.
Põllutööministeeriumi korraldusel wõetakse kalapüügi lubade peält, mis wälja antakse kalapüügiks
täfiöngedega riigile aNnwates weekogudes, igalt
püüdjalt esimesel tuul 75 marka ja järgmistel luudel 50 ml.
Lubasid annawad wälja kõik maakonna ja mets*
konna metsaülemad tingimistcga, et rendile antud
tveekogudes on täfiöngedega kalapüük lubatud ainult
neil juhtumistel, kus rendilepingu järele põllutööminiÄeeriumile sarnane õigus on jäetud.
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müüdud melsninaterjnalide ülestöötamise ja wäljaweo tähtaega ühe aasta wõrra tasiita pikendada,
kui Pikendust alles esimest korda antakse ja hariliku
tasu eest, kui asunik waremalt juba ühe aasta
wõrra Pikendust on saanud.

Warjamaa(t
Metsatööstus Rootsis.

Tänawutnlwine
metsatööstus
kannatas
osalt
metsatööliste konflikti, osalt warase kewade tuleku
all, mis tööd takistas. Norra lõunapoolsetes sadamates oli laewasõit juba waralalt alanud, luid
Pitaleweniwate palgatülide Parast oli ainult wäike
osa metsi parloetamiswallnis.
Aprilli keskpaigast
Peale on siiski faewestis töö elawamaks muutunud.
Kuni 15. maini on 450.(XM) standarli laudu ära
müüdud, seal hulgas umbes 75.000 standarli hööweldattlid.
jr.
Metsamaterjaali nõudmine Inglismaal.
Inglismaa ostab Praegu enam kui mõni aeg tagasi jn margatursi tindülstamise^a on ta Prantsusmaa nõudmine kaswanud. Kõige suurem nõudmine
püsib männipuude järele, millest eriti Prantsuse,
hollandi ja Äelgia ostjad hllwilntud. Hispaania \a
Austraalia on tänawu suured hulgad Rootsi metsamaterjaali omandanud.
z.
Soome puuturg.
Käesolewal aastal ou Soome metsasaaduste müük
läinud haruldaselt hästi. Sein on müüdud 400.000
ftaudarti (I. a. samal ajal 380.000).
Maikuu jooksul olid Soome metsasaaduste hiunad
järgmised: fob:
7" bnttensid, mänliid 18—18:10 naelsterl. ftaud.
2 x 4 " lauad, männid 15:10 naelsterl. ftand.
7" balt. kuused 10—naelsterl. stand.
9" deals, männid 22—23 naelst. stand.
..Pwl."

"Zoimttufdt faabctub tivjanbuš.

^ „Romaan" nr.nr. 11 ja 12 — 1923. a. Wastutaw
toimetaja: H. haljaspõld. Wäljaandja: Kirjastus
„Arenq".
'
„Loõdus" nr.nr. 5 ja 0 — 1923. n. K.-U. „Loodus" Tartus.
„Eesti Vlaiandus" nr.nr. 18 ja 19 — 1923. a.
Tööstuse, kaubanduse ja rahanduse ajakiri.
^Kalaasjandus" nr. 30 — 1923, a. Eesti lalameeste hääletandja.
Wastutaw toimetaja: Ernst
Otsade wiiljaweo tähtaja pikendus.
Asunikkudele, kelledel operatsiooni tähtaja lõpuks Webermann.
^„Die Wirtschast Eftlands" Nr. 1, Juni 1923,
ainult oksad metsa on jäänud, wõiwad metsaülemad
Geschäftsstelle: Graphische Gesell< otsade wäljaweo tähtaega luni ühe aasta wõrra ta- I, Iahrgang.
schnft Jlixi".
süta pikendada.
„P3llumees" nr.nr. 11 ja 12 .— 1923. a. IV.
Asunikkudele ta\uta metsataimi.
aastakäik. Rahwalik põllumaja uduse ajakiri. WasMetsade peawalitsus on otsustanud asunikkudele, tutnw toimetaja: Cand. aer. J . Hünerson.
«Asuniku hoonete ehitamisest",
13 joonistusega.
uende elukohtade ilustamiseks, metsa- ja ilupuude
(kui neid olemas on) ja Põõsaste taimi metsawaht- Põllumajanduse inspektor Ado Johannson. Hind 15
suse päralt olewatest taimeaedadcst, puukoolidest jo marka. Broshüüri ülesanne on nii asunikkudele tui
metsadest tasuta anda, kui see metsakultuuri tööd,, la wanadele põllumeestele kotluwõtlilult juhatust
anda, missugune Eesti tulewane taln 'walimisel!
tegemist ei täiteta.
peaks olema ning kuidas
seda järt-järgult kätte
Operatsiooni i&ffta\a pikendus.
saada.
Wabariigi Walitsuse otsuse Põhjal 1. juunist s. a.
Ajalehtede «Wõru Teatasa" „Põhja Kodu" ja
on asunikkudele lubatud kergendatud tingimistel „Eesti" järjekorralised numbrid,
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"J>aafametüfui> teated.
$ 3. MetSuiltudele ja metsnwnlitidele
JRetfabe ^eawadtfufe ringflrjab. maad
kasutamiseks ueude afutuhtade zuures
31. mail 1923. a. — nr. 21069/42.
Metsade peawalitsus teatab, et herra Põllutööministri uõusoletul iin lubatud neile metstundade
alanejatele ja saewestite juhatajatele ja meistritele, l e l l e d e l o m a d l o o m a d o l e m a s , ühe
looma pidamiseks wabadest metsaheiuamaadest luui
tolm tiinu normaal rendil)innaM wälja rentida.
A l u s : Põllutööministri otsus 8. mail
1923. a. metsade peawalitsuse ettetunde peale
5. maist 1923. a. nr. 16108.

antalse
wastawn
asunduse kestmise uormaaltalu pooles suuruses, aga
mitte üle 15 hettnri.
§ 5. Kuni planeerimise tööde läbiwiimiseni endistel metöuittude ja melsawahi tohtadel, mis hiljemalt 1. miils 1921. a. lõpetatud penwcib ol.'»»i,
jäetatse need lnsutnmiselS metsuittudele ja ittetfnwahlidele endistel alustel.
$ <». Pöllutööministril jäetatse õiguS selle miiäni-se
läitmiseks
täiendama!t juhtnööre anda.
8 7. Määrus loetakse matswats 1. maist 1923. a.

25. juunil 1923. a. — nr. 25339/50.
11. juunil 1923. a. — nr. 22993/45.
Vabariigi walitsuse poolt 8. juullil 1923. :i.
iilii üks ametnik on toime pannud ametiturileo,
mis luulnl, suuremate süütequde hulla, millede eest >l>astuwõelud nläärus maal asuwale PöllulööminiSteeriumi amelnitkude aslltohlade tohla.
seaduses ette oil nähtud rasle tnristtltz, eht liii tema
Välja autud maaseaduse $ 28 alusel, „R. T."
lähemal ülemusel süüaluse lohta puudub nmsu^une
usaldus, —.tuleb lrim. lp. f. § 1100 ja 1101 järele
nr. 79/80 - 1919. a.
läin, s. o. lahtlaue ja tohtu alla antud amelnit
$ 1. Väljaspool linnade ja alewile ndlninistrawiibimnta tas ametist tagandada eht tobuni wabnstiiw ehk metsapiire asuwatele põllutöömiuisteerium,
lada, niipea lul tema kuriteo tohla' l i n d l a d
ametuitludele asutohlade suurus «uääratalfe järgmia n d m e d o l e m a S o n.
sel,:
Asja juurdlema ülemuse Poolt wa ba s t ä t a l se
Riigimaade ringlonnawalilsejatele
ja metstouna
ametist töil need ametuitud, tes tema Poolt n m e - melfanleinntele aiamaad luni 3 ha ja rohnmand l
t i s s e u i m e t a t u d, tuna neid ametnitte, les hobuse ja 2 lehma pidamiseks, aga mitte üle 10 ha.
ametisse nimetatud ja kinnitatud k õ r g e m a a st m e
Metsaülema abidele ja metsaülemate kandidaatiülemuse läbi, t a qa n da b asja j u u r d aiamaad tuui 1 ha ja rohumaad 1 lehma Pil e u> ü l e ln u S turileo' lindlatsteqemise torral ja dele
annab sarnasest ajutisest ametisttagandamisest tu i i •••• damisels, aga mitte üle 3 ha.
b i n l a t a ülemusele teada, les süüdiolelua nmelMärlus.
Melsaametuitte
waruslalalse
ililu ametisse on nimetnnnd, tema lõpulilu ametist
rohumaaga eesttätt metsapiirtonuas oleloa"
wabastamise korralduse tegemiseks.
rohumaade nnoel.
§ 2. Metsa sees eht'metsaga iihelidnseS olewal<'st
25. juunil 1923. a. — nr. 25337/49.
endistest melsaametnitlude kohtadest luuakse larwiVabariigi Valitsuse poolt 8. juunil 1923. t. duse järele metskonna metsaülemate asukohad luui
louSluwõetud määrus põllutöömiuisteeriumi amel- 20 ha maaga ja metsaülema abide ja tandidnatide
nitlude Palgalisade lohta.
* asukohad tuui 15 ha maaga.
(Välja antud riigiametnikkude ja -teenijate palgaM ä r t n S. Metsaametuittude tohtade osad,
seaduse täiendamise ja muutmise seaduse 8 3 P. a
mis üle ülalpool tähendatud normide ulatu
põhjal, «R. T." nr. 35 — 1923. a.)
wad, määratakse kasutamiseks põllutööministr,
otsuse järgi, las eraldi rendi üksnseua eyl
8 l. Riigimaade ringtonuawalitsejatele ja met3metsa lülge liitumise teel, wõi lisarendi eest
loudade metsaülematele antalse torterils wõimalult
metsanmetnittudele, tui need maatülid iseseis,»»
mööda kuni 5» tuba ühes lõrwalruumidega (tatt, alt,
majapidamise moodustamiseks mitte kohased
tüün, tllur jne.) ja luni 3 tuba lantfeleiruumidels
pole.
ja asjaajajate ning lantseleiametnillude korteriks.
Metsaülema abidele ja kandidaatidele antalse lõr8 3. Ametnikkude asukohtade Planeerimise tööd
terils luni 4 tuba ühes lõrwalruumidega.
peawad lõpetatud olema hiljemalt 1. maiks 1924. a.
MetSuiktudele ja metsawahtidele autakse eluruu^ 4. Ametnikud malsawad täesolewa määruse
midets kuni lulm tuba ja tarwilised lõrwalhoonrd. põhjal
eest uormaal^ 2. 8 1 tähendatud korterite lüttels antalse rendi. neile kasutamiseks autud maa
/
nmetnikludele riigimetsast küttepuid 1 kantsüld nhln
peale ja 1,5 lantsülda Pliidi Peale aastas, mitte
M ä r k u s.
Ametnikkude tulul endistele
aaa rohkem, kui 5 lantsülda metskonna metsaülepalgamaadele ehk täeSolewa määrusega neile
matele ja ringkonnawalitsejatele, 4 lantsülda metsarenditawatele istutatud wiljnpulld ja Põõsad
ülema abidele ja kandidaatidele ja 3 lantsülda metsei kuulu rendi alla. nitludele ning metsawahtidele.
§ 5. PöllutööminiSteeriumil jäetatse õigus selle
M ä r k u s . Puude ülestöötamine ja wedn määruse täitmiseks täiendawaid juhtnööre anda.
sünnib ametnikkude eneste kulul. Nende puude
8 li. Määrus loetakse malswats 1. maist l. q
edasimüümine on keelatud.
arwates.
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8. juunil 1923. a.
nr. 34.
U&ttfabt 'J)eawa(itfufe ülema
Adawere
metskonna
metsnik
Jaan
Lenk wabaspäewafäfub.
tatalse metsniku kohuste täitmisest tema enese soo»
17. mail 1923. a. — nr. 30.
Kod. K'ristof 'ÜDlaugdfoii rnäävataffc melsatorralbufe osakonna nooremaks maamõõtjaks I. maist j .
a. arwates.
ftoo. Johannes Hansen määratakse metsalorralbufe osakonna nooremaks maamõõtjaks l. maist s.
a. arwates.
25. mail 1923. a. — nr. 31.
Metsakorralduse osakonna reorganiseerimise tapa»
järjel wabastatakse anatist nooremad maamõõtmd
iyttmn Narbejew, Wassili Samsonow, Feodor Marsakow, Nikolai Terentjew, Sergei irnsnrtsow ja
Iwan 3wfilewsN l. maist s. a. arwates.
Metsakorralduse osakonna noorem maamõõtja
Juhan Tollman wabastatakse ametist tema enese soowil 1. maist s. a. arwates.

Polli metskonna asjaajaja t. t. Harald Echults
kinnitatakse sama metskonna asjaajajaks 1. juunist
j . a. arwates.
Kõrgesaare metskonna I I . jsk. metsnik Gustaw
Wahi wabastatakse ametist tema enese soowil 1.
maist s. a. arlvates, jättes teda maak. metsaülema
korraldusel edasi Polli whtl. metsawahiks.
Kod. Aleksander Schmidt määratakse Kõrgesaare
metskonna I I . jsk. metsnikuks 8. maist s. a. arwates.
Kod. Woldemar Janson määratakse Pada melskonna metsnikuks 1. maist s. a. arwates.

Rituldi metskouna asjaajaja t. t. Juhan Rillo
wabastatakse ametist teenistusseaduse 88 7$ 8 ja
N'J8 p. 3 põhjal 1. maist s. a. arwates.
,
30. mail 1923. a. — nr. 32.
Karula metskonna asjaajaja Aleksander Matiisen
määratakse Undla metskonna metsnikuks 20. maist
s. a. arwates.
Kod. Johannes Alt määratakse Karula metslonua
asjaajajaks 20. maist s. a. arwates.
Wastemõisa
metslonua' abimetsaülem Heinrich
Karlson wabastatakse ametist T. s. 88 778 ja 8;i8
p. :l põhjal l. juunist s. a. arwates.
Kaawere metskonna metsnik Aleksander Pnlst
wabastatakse ametist tema enese soowil 1. juunist
s. a. arwates.
Woltweti metskonna metsnik Franz Schiller n>n»
bastatatse ametist tema enese soowil 2[\. aprillist f.
a. arwates.
Kod. Johannes Lukats määratakse
Vihterpalu
metslouua abimetsaülemaks 25. maist f. a. arwates.
Kod. Boris Harten määratakse Anija metskonna
abimetsaülemaks 23. maist s. a. arwates.
Paaswere metskonna asjaajaja Hilda Rõks wabastatakse ametist tema enese soowil 1. maist s. a.
arwates.
Paaswere metskonna ajutise asjaajaja t. t. JoHannes Rümmel kinnitatakse sama metskonna asjaajajaks 1. maist s. a. arwates.
Peawalitsule ajutise registraatori l. t. August
Varjun tlnnitatalse peawalitsuse registraatoriks 21.
aprillist f. a. arwates.

wil l. juunist s. n. arwates, kusjuures Lenk maakonna metsaülema poolt sama metskonna Peetri
wahtkonna metsawahiks määratakse.
Mõtsu metskonna abimetsaülem Arwed Grunsly
wabastatakse ametist tema enese soowil 15. juunist
s. a. arwates.
Kod. Markus Mägi määratakse Woltweti metskonna II. jsk. metsnikuks 15. maistes, a. arwates.
Kod. Bernhard <, Visman määratakse Haapsalu
metskonna abimetsaülemaks 2. juuliist s. a. arwates.
Kod. Woldemar Piller määratakse Petseri mets«
konna abimetsaülemaks 211 maist s. a. arwates.
Petseri metskonna abimetsaülem Woldemar Piiler paigutatakse ümber Erastwere metstouda säina
ameti peäle 3. juunist s. a. arwates.
Kod. Woldemar Tilk, määratakse teenistusse tan>
didaadina Kangruselja metskonda 25. maist f. a.
arwates.
$
Kangruselja metskonna asjaajaja Eduard Koll wabastatatse abimetsaülema kohuste täitmisest 25. maist
s. a. arwates, jättes teda edasi sama metskonna asjaajajats.
Kod. Daniel Uustalo määratakse teenistusse landi»
Vaadina Sagadi metskonda 31. maist f. a. arwates.
Järwa maakonna metsaülema IV. j . kantseleiametnik Paul Rõõmusaar wabastatakse ametist tema
euese soowil 1. juunist s. a. arwates.

Kod. Hilda Nubian määratakse Järwa maakonna
metsaülema kantseleiametnikas 1. juunist s. a. ar°
wates.
Huntsi metskonna metsnik Rasmus Madsen wabastatatse ametist I I . jsk. lilwideerimise tõttu 1.
juunist s. a. arwates.
Kod. Artur Mõistlik määratatfe Purdi metskouna
I I . jsk. metsnikuks 1. jaanuarist s. a. arwates.
18. juunil 1923. a. — nr. 37.
Walga maakonna metsaülem Arwed Reinwald
wiiakse üle Järina maakonna metsaülemaks 15,.
maist s. a. arwates.
Harju maakonna metsaülem August 'Undritz wabastatatse Järwa maakonna metsaülema kohuste
täitmisest 15. maist f. a. arwates.
Harju maakouna metsaülema abi Artur Hei»richseu määratakse Walga maalonna metsaülemaks
15. maist s. a. arwates.
Kod. Hans Knüpfer määratakse Harju maalonna
metsaülema abits 15. maist s. a. arwates.
Loodi metskonna metsaülem Johauues Jänes
wiiakse üle Loobu metslouua metsaülemaks 21.
maist s. a. arwates.
Loobu metskonna abimetsaülem Johannes Laaõ
luabastatatfe säma metskonna metsaülema kohuste
täitmisest 21. maist s. a. arwates.

Wiljandi maalonna metsaülema abi Leo Mäqi
määratakse Loodi metskonna metsaülemaks 21. maist
s. a. arwates, ühtlasi wabastades teda Õisu metskonna metsaülema kohuste täitmisest samast luupäewast arwates.
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Oisu melsloulln abimetsaülem Peeter Kaur mäüratalse sama metslonnn metsaülema ajutiseks luhustetäitjals 81. maist s. a. arwates.
Loobu metskouna metsaülem Wassili Sass määralatse Undla metslonua metsaülemaks 21. maist s. a.
arwates.
Undla metslonua metsaülema l. t. Heinrich Reise
wabastntalse ametist tema enese soowil 21. maist s.
a. arwates.
Pagari metskonna metsaülem Arno Steinberg wavastatakse ametist tema enese soowil 10. maist s. a.
arwates.
Iisaku metskonna metsaülem Edgar VorkampsLaue wiiakse üle Pagari metskonna metsaülemaks
10. maist f. n. arwates.
Erastwere metskonna abimetsaülem Karl Hold
määratakse Paaswere metskonna metsaülemaks 1.
juunist s. a. arwates.
Kod. Karl Puhwel määratakse Iisaku metskonna
metsaülema k. t. 1. juunist s. a. arwates.
Keawa metskonna metsaülem Franz Tomson waaastatakse ametist tema enese soowil 19. maist s. a.
arwates.

Mets

Nr. 7

Amm metskonna abimetsaülem Hugo Rolland
määratakse Keawa metskonna metsaülemaks 19.
maist s. a. arwates.
Kod. Oskar Zernask määratakse teenistusse kandidaadlna Kuusiku metskonda 1. juunist s. a. arwates.
Kod. Jaan Luik määratakse Wastemõisa mets»
konna abimetsaülemaks 1. juunist f. a. arwates.
Kod. Elmar Kull määratakse teenistusse kandidaa.
dina Kärstna metskonda 1. juunist s. a. arwates.
Kod. Peeter Parts määratakse Kariste metskonda
asmaiajaks 1. juunist s. a. arwates.

Kod. Burchard Aidal määratakse Kongota mets»
konna asjaajajaks 1. maist l a. arwates.
Kod. Elmar Weissberg määratakse Kambja metskonna abimetsaülemaks 1. juunist f. a. arwates.
Õiendus.
«Eesti Mets'as" nr. 6, metsade peawalitsuse
ülema päewaläsus nr. 19 on Sagadi metsaülema
Umberg'! wabastamise aeg 1. märts kükitud, peab
olema „6. aprillist f. a. arwates", mida lahkesti parändada palume.
Toim

Jširjataft.
Kiifimifed ja wastused.
Küsimine: Kas on riigi metsawahi^ kelledel Palgamaad on, kohustatud wallawalitfule poolt peale
pandud «lülakubja" ametit wastu wõtma?
P. L.
Wastus: Kas riigi metsawaht lülalülnnikn lohustusi kandma peab, on lõpulikult wäljaselgitamata.

Wene Ajutise Walitsuse määrustega 30. märtsist
ja 21. juunist 1917. a. laotati maade ja liikumata
waranduste kohta igasugused eesõigused ning määräti tõik maad üleüldiste awaliltude malsude, nalurnallohustuste ja muude awalillude kohustuste
kandmise poolest üheõignslisteks ning ühewõrdselt
nende kohustuste kandjateks, selle peäle waatamata,
lelle laes ja missugusel tujul maa pidada on, s. o.
las omanduse eht rendiõigusega, wõi tasuna mõnesuguste teenete eest.
Nende määruste alusel on haktmiud wallawalitsused lnlalümuitu tohnstusi ka riigi metsawahtide
peale määrama arwamise! olles, et tülalümniln
kohustused kuuluwad naturaaltohustuste hulla.
Arwesse wõttes asjaolu, et unturaalloormatuste
m igasuguste awalillude matsude jaotus walla piirides wallawnlitfule wõimupiiri luulub, endised
riigi- ja mõisamaad kui ta metsad ühes metsamaa
hullas olewate Põllumaadega maakonna-walitsuse
moodustamisel walla alla luüluwatels on arwatud,
— Peab järeldama, et wallaomawalitfufel õigus on
tülalümuitu kohustusi la riigi metfawahtide peale
Panna ja tuleb neid kohustust täita niikaua, lui need

Wäljaandja: Eesti Metfateenijate Ühing.

määrused ei ole Protesti Põhjal
kohtukorras muudetud.

administratiiw

Et aga käesolewas küsimuses lahlarwamist ette
tuleb, tui ei täiks metsawalweametnilte palgamaad
nende maade hulka, millede Pidajatelt külakümnilu
kohustuste täitmist nõuda wõib, sest et maareformi
teostamise määruste § 38 põhjal on metsad ja nendega ühendnses olewad põllumajanduslised maad
metsade peawalitsuse korraldusesse ja walitsemisele
laetud, see tähendab, nende maade kohta on matima
inetud metsaseadus, mille lj 70 wabastab metsaametnltle igasugnstest awalikkudest koormatustest.
Nõnda siis, lni leegi metsawalweametniltndest
lemb, et wallawalitsuse poolt temale Pealepandud
tülatümnilu amet temale toormatusels on ja seadusega lottulölas ei seisa, wõib tema selle üle administratiiw lohtulorras protesti tõsta ja, lui tarwilit, asja luni riigikohtuni ajada, et lõpulikku ja
põhimõttelist seletust asja kohtu saada, tuid luni
wallawalitsuse korralduse äramuutmiseni tuleb ilta
neid lohllSlusi täita.
A. A
Kirjawastused.
E. P. — siin: Teie tööd ilmuwad järk-järgutt
n„ lui ruum lubab. Palume jallala.

... *• & ~ Aimlas: «Calalüti
large.

tabamine" ootab

O. J . — Tarwastus: «Looduses lootmifed" rl
lölba meile. Jääb tarwitamata.

Wastutaw toimetaja: A . Netze.
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& V.SCHITIKOV
TALLINN, NIGULISTE TAN. 18
TEL. 13-37

18. juulil s. a. kell 12 Wirumaakonna metsaülema kantseleis, Rakweres, Peeterburi tän, 38, antakse suusõnalisel enampakkumisel rendile 6
aasta peale Auwere jaama juures asuw
Waiwara mõisa endise saeweski hoone
ühes elumaja, lauda, keldri ja maaalaga umbes 3 tiinu suuruses. Algusrent 25.000 mk. a.
Pakkumistest osawõtjate! tuleb oma
pakkumise kindlustuseks 25.000 mk.
kautsjoniks sisse maksta. Renditingimisi wõib näha metsade peawalitsuses,
Wiru maakonna ja Waiwara metskonna metsaülemate kantseleis.

Metsade peawalitsus.
rmmmmmmmmmmmmmm

A./S. „Atlanta"
ostab
kõikides jaamades kuuse- ja männi-

palke

Tallinn, Wiru tän. nr. 4.

TALLI

AS

walmistab:
Mööblit
wineer kartonge
wineer kohwrid
wineer kooliranitsaid,
wineer aktimappe
wineer käsitrumlid
wineer toolipõhju
wineer platesid
w i n e e r l a b i d a i d j . n. e.

Müügikoht TALLINNAS: Wana Posti tänaw nr. 9.
TARTUS:
E. M. Jürgensi juures,
Wana tänaw nr. 17.
Walgas:
P.
Saretok'i juures, Moskwa
»»
tänaw nr. 15.
Petseris:
E. Nassar'! juures Kaubareas.
»>
Wiljandis:
R. Eitelberg'i juures.
Wõrus:
J. Kiesler'i juures, Jüri tän.
n
nr. 12b.
Rakweres:
Roman Jürgensi juures.
*»
Pärnus:
tf
J. D. Ammende juures.

Tallinna Eettl JCiriwtu». Ühisuse trükikoda. Pikk tln. 2.

