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Toimetus ja talitus:
Tallinnas, riigimetsade valitsuse juures.
Kõnetraat 12-75.
Aadress: Kuukiri BEESTI METS",
Tallinn, postk. 97.
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Tellimise hind:
Aastas .
Poolaastas . .
Veerandaastas

Mk. 400.„ 200.„ 100.Üksiknumber 35 mk.

Välismaale 600 marka aastas.

U

Kuulutuste hind:
Vi lehekülg
1/2 lehekülge
Vi lehekülge

Mk. 2000.—
„ 1000.—
» 500.-

Tekstis ja kaanel 50% kallim.

September 1927.

7. aastakäik.

Metsamehed — juubilarid.
Aleksander Kallas.

konna pidusid, aastapäew i ja kaasteenijate juubeleid oma liigutawate lauludega üllatanud.
Kulgu wahtkonna metsawahi kohal teenib 14
aastat,- on omas ametis
täpne ja eeskujulik ja
kõikide kaasteenijate poolt
lugupeetud. Juubeli puhul käisid kaasteenijad
teda üles laulmas ja
õnnesoowiga kinkisid juubilarile mälestuseks H5betaskukella.

7. aprillil f. a. pühitses Waiwara metskonna
Kulgu wahtkonna metsawaht A. Kallas oma
60 aasta sünnipäewa.
01. Kallas on sündinud
Wirumaal, Joala wallas
talupidaja pojana 7. ap»
rillil 1867. a.
Olles
12 - aastane, oli juba
koorilaulja ja 20-aastafelt asutas ise laulukoori
Goldinas. On siiamaani
elawalt seltskonna tegewusest ja laulust osa wõtnud ja Waiwara osa-

Aleksander Kallas.

Elagu weel kaua tubli
laulu- ja metsamees meie
kesfel!
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Jaan Kenk.

Hendrik Kaelas.

Käesolewa aasta märtsikuul pühitses Adawere metskonna Peetri wahtkonna metsawaht
J. Lenk oma 73-a. sünnipäewa ja 43-a. antc=
tijuubelit. Lenk on sündinud 19. weebr. (w.
tal.) 1854. a. Olustwere wallas Wiljandimaal. 1883. a. astus Imawere mõisa metsaõpilaseks ja peale sellekohaste teadmiste oman-

9. mail s. a. pühitses Karksi metskonna,
Polli wahtkonna metsawaht H. Kaelas oma
56-a. sünnipäewa.
Metsaasjandust on Kaelas õppinud Karksis, peäle selle teenistusse astunud Mõniste
mõisa, rus- teenis 11 aastat, metsnik olnud

damift Peetri wcchtkonna metsawahiks, kus
teenis kuni metsade riigistamiseni metsawaHina ja kuni 1924. a. metsnikuna, missugusest ametist wanaduse tõttu lahkus ja sama
koha peäle Peetri wahtkonna metsawahina
edasi teenima jäi, olles teeninud ühe ja sama
koha peäl ühtjärge 43 a.
Inubeli puhul annetati Lenkile Adawere
metsateenijate poolt metsateenijate iihine pilt
tammepuust raamis ja E. metsateenijate ühingu poolt taunis aadress-lllbum.

Traboski mõisas (Wõnnu kreisis) 3 a. ja
Walda mõisas 1 aasta. Karksi metskonnas
metsawahiks 1917. a. kuni siiaajani.
26 aastat metsaametnikutööd ja möödunud rasked sõja-aastad ei ole temasse jätnud
jälgi ja Kaelas töötab nooruse jõuga omal
kohal, pühendades kõik jõu ja aja metsale.
Soowime juubilarile jõudu ja püsiwust!

Esimene magister rerum forestalium Paul Neim.
Käesolewa aasta maikuns tunnistatt
Hra Reim on sündinud 31. jaan. 1901. a.
Wftngi' ülikooli põllumajündiUs-meltsandus- (to, 1) Kooraste wallas, Wõrumaa! wallateaduskonna poolt metsatoadlane Paul sekretäri pojana. Alg- ja keskkooliharidufe
R e i m tema "poolt esitatud töö- põhjal: .omandas Nuustaku kooliseltsi progümnaasiu„N.u r i m u si h a a wa s e e m n e t e st j a mis (1909.—1915. ,a.), hiljem, (1916.—
s e e m N e t a i m e d e st" ja peäle • wasta- 1917. a) Wõrus Polangeni gümnaasiumis,
JrTdie eksamite sooritamist metsateaduse ma- 1917.—1918. a. Tartus Riia linna gümgistriks. Hra P. Reim on feega esimene naasmmis, 1919. a. — Treffneri gümnaaTartu üWooli põllumajanöus-teadusVonna siumis, sooritades 1920. a. jaanuaris Tartu
metsaofakonna lõpetaja, kes omandas ma* õpetajate seminari juures küpsuseksami. Nligistri astme.
kooli astus hra Reim 1920. a. kewadfemest-
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Magister rer. for. P. Reim.
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ril põllumajandusteaduskonda, kust sama
aasta sügissemestril metsaosakonna awamisel
wiimasesse üle läks. ülikooli lõpetas 1924.
austa kewQdol metsatoadlafe diploomiga, esitaöes wastllwa töö „Lõuna-Eesti tammekultuuriö".
Oma stuudiumi kestusel töötas hra Reim
metsakaswatufe kabineti Mures noorema assistenöina ja hilMn, peate, ülikooli lõpetamist, wanema assistendina. 16. iaan — 1.
sept. 1926. a. oli Tartu, metskonnas abimetsaülemaks, kus omandas magistreerimHel
nõuetawa praktilise wilumuse. Mulln sugisel asus hra Reim, olles walitud põllum.teaduskonna poolt stipendiaadiks. Helsingi
ülikooli prof. Elljander'i luure end täiendama, esitades käesolewa aasta märtsikuus oma
maaistritöö.
Peäle pikemat reisi Põhja-Soomes ja La°
pimaal, saabus hra Reim ikodumaale k. a.
auMsti lõpul.

Metfateenyate elamud.
Ei ole möödunud pea ühW metsateenijate
kongressi, kus ei oleks puudutatud meie mrtsateenijate elamute küsimust, küsimust, mis
end nii walusast! meie metsateenijate perele
tunda annab.
Metsateenijate nõudmistes sel alal ei ole
olnud midagi sarnast, mis ei oleks kooskõlas
seaduspärasusega wõi mis oleks liialdatud,
waid metsateeniiad on alati püüdnud oma
nõudmisi seada wõimalikult äärmiselt tagasihoidlikkuse piiridesse, kuna nad teawad ja
wäga hästi aru saawad, et meie wabariik on
noor ja tema majanduslik seisukord, mis alles
arenemise astmes, ei luba meil temalt rohkem
nõuda, kui ta suudab anda.
Metsateenijad on olnud oma nõudmiZtes kõige wähenõudlikumad ja sellest seisukohast wälja minnes tohiwad nad ka loota,
et nende õigustatud nõudmised rahuldamist
leiawad, sest kui palju metsateenijaid ühes
oma perekondadega peab praegugi meil
wiletsates,, sõna tõsises mõttes elamiseks kolbnmtutes korterites wõi täiesti peawarjuta
riiki teenima, oma kohustust täitma! Kui

paljud metfateenijaist, kui paljud nende perekonna liikmeist peawad sellele pahele ohwriks tooma oma terwise, kallima wara, mis
loodus neile annud.
Kui lehitseme metsateenijate häälekandja
„Eesti Metsa" weerge, siis paistawad meile
tihti silma pildid, mis kannawad pealkirja
„ M e t s a t e e n i j a t e e l a m u d " , kuid
millised näewad need wälja? Küljeli wajunud seintega, lagunenud katustega jne., mis
ei pea wihma ega kaitse neis elutfewaid tuule
ega talwiste külmade eest.
. Šhxi Võrdleksime neid elamuid, kus peawad elama inimesed ühes oma perekondadega, kellede kätte on usaldatud meie suurema looduZwara, Eesti metsa, järelewalwe ja
selle eest hoolitsemine — mõne jõuka peremehe kanademlljagll wõi loomalaudaga, siis
peaksime küll kurwastusega konstateerima, et
inelsateenijate peremees on nende eest eluasemete suhtes suutnud wähem hoolitseda.
J a tõesti, metsateenijad ei liialda, kui
nad ütlewad, et on saabunud, wiimne aeg, et
nende elamute kordaseadmisele pühendataks
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rohkem tähelepanu, et parandada paljude
uielfateeniillte tõesti wiletfat olukorda, kellrde perekondade terwis karteri puudumise
ftjõi äärmiselt wiletsate korterite tõttu on alalises hädaohus. Seda enam,, et see ka üldlahwamüjünduslikust seisukohast wälja nunnes oleks tarwilik, kuna meie noor wabariik oma rahwaarlvu rohikusega ei wõi kii,bdba, pealegi M wõib eeldada, et haigekslääwate ja põdurate teenijate rawitsemine
riigile toast mitu korda rohkem maksma läheks kui häöatarwilisemate eluhoon te ehitamine ja kordaseadmine. Ja kui sellele eeldusele weel juure lisada see määratu kahju,
?nis remonteerimata hoonete kõdunemise ja
mneaegse häwinemise läbi riigile tekib, siis
on ilmne fee suur kasu, mis metsateenijate
elamute kordaseadmine enesega XUQIIZ kaasa
tooks.
Teises järjekorras tuleb asuda ka :netsateenijate kariloomadele tavwisunnewate kõrwalhoonete muretsemisele ja kordttseadmisele,
sest puudulikkude ulualuste tõttu haigeksjnawate ja lõppewate loomade läbi teÄiw Ahju
oleks ühtlasi la osalt üldrahwamajanduZIik
kahju — ja seepärast tuleks ka sellele Pühendada tõsist tähelepanu.
Rngiasuüste koosseisude ja riigiteenijate
Mkccke seaduse § 5 p. c („Riigi Teataja"
nr. 27 —1927. a.) on metsateenijatele palgalisana lubatud riigi poolt eluruume järgmiselt kasutada:
, a) metsaülematele kuni 5 tuba ühes kõrwalruumibega;
/, • b) abimetsaülematele kuni 4 tuba ühes
karwalruumiöega;
c) metsnikkudele ja metsawahtiöele kuni
3 tuba ühes körwalruumiüega;
d) asjaajajatele — eluruum metskonnakantfelei juures.
Seega tuleb waadata lubatud eluruumiöele kui seaduslikule palgaosale, mis metsateenijatele natuuras makstakse. Järelikult,
-kui ei ole wõimalik mõnele metsateenijate lubatuö eluruume anda,' siis tuleks inetsateenijatele, kelledel eluruumid riigi Paolt puudu• wab wõi kelledel need elamiskõlbmatud,
maksa korteriraha, milleks nretsateenijatel
peaks olema täieline moraalne õigus, kuna
see oleks tegelikult nende seaduslik palgaosa.
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J a metsateenijad wõiwad siin rõõmuga
konstateerida, et selle wiimase seisukoha on
ka riigi metsadewalitsus omaks wõtnud niitg
õiglaselt hinnanud ja 14. juulil s. a. nr. E. I.
2154 all wastawa kirjaliku ettekandega hra
põllutööminiftrile esinenud, ning tugedes
metsa seaduse § 41 ja 61 hra ministri eestkostmist ja korraldust palunud, et neid metsa*
teenijaid, kelledel puudub tasuta riigikorter,
rahuldataks wastawa korterirahaga (riigimetsade walitsuse ettepanek kuni 20% wastawa ametniku palgast), selleks juba käesolewa
aasta lisaeelarwesse tarwilisi summasid üles
wõttes.
Ametlikkude andmete järele on meil riigikorteriteta järgmisel arwul metsateenijaid,
kes selle järeldusel on sunnitud elama üürikorterites:
a) metsaülemaid
7
b) abimetsaülemaid
6
c) metsnikke
5
d) metsawahte
41
e) asjaajajaid
8
seega kokku

67 ametnikku.

1926. majandusaasta jooksul on nende
riigikorteriteta metsateenijate poolt üürirahana kokku 727.224 marka ehk aastapalgast:
a) metsaülemat!
24,2%
b) abimetsaülemail 26,4%
c) asjaajajail
d) metsnikel
e) metsllwahtidel

24,?/^
10,0% ja
17.8%,

s. o. kestmiselt kokkuwoetult 20,6% aastapa!kadest, wälja makstud.
J a kuna neil ametnikkudel täieline õigus
oleks seda, nende poolt riigikarterite puudumife tõttu waljamakstud üüriraha riigilt tagasi saada, siis on paljud neist mitmekordselt
üüriraha tagasisaamiseks Veflasutuse Poole
Pöarnud, kuid wiimane on wastawa krediidi
puudusel sunnitud olnud nende õigustatud
palweid seni rahuldamata jätma.
, Kuna, wabariigi walitsuse otsusega 22.
juunist 1927. a. (Rahaministri ettepanek 22.
juunist 1927. a. nr. E 3005) riigiasutiste
koosseisude ja riigiteenijate palkade seaduse
, („R. T." nr. 27 — 1927. a.) § .5 p. b all
loetletud riigiteenijatele, tui neile wõimalik
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ei ole asutise juures prii rngikorterit anda, on
lubatud kuni 20% palgast korteriraha maksa
ja kuuldawast! ka mõnele linnas asnwale
riigimaade Walitsuse amewikule keskasutise
poolt üüriraha tasutakse, siis julgewad metsateenijad loota, et hra põllutööminister riigimetsade Walitsuse seisukoha omaks wõtab ja
selle elluwiimiseks oma lahket kaasabi ei
keela.
Weel kord — paljud metsateenijad on
wiletsate korteriolude tõttu äärmiselt raskes
wäljapääsmatits seisukorras ja wiimne aeg
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oleks asuda selle pahe kõrwaldamisele ning
metsateenijatele seadusega lubawd elamiskõ^
bulikkude korterite wõimaldamisele.
Metsateenijad -*— G. M . Ü. osakonnad,
saatke keskjuhatusele andmeid oma korteriolnde kohta, kirjeldage oma häda, waruZtage
oma saadikuid eelseiswaks metsateenijate
kongressiks tarwiliste andmetega.
Metsateenijad, read koomale!...
Foh-oh°aka.

II Põhjamaade metsakongress Helsingis.
0. D.
Metsandus, kui suure tähtsusega majanduslik tegur, leiab iga aastaga laiemat tähelepanu, mitte ainult üksikutes
riikides, vaid üleilmlise majanduse huvi
piirides. Arusaadav, et metsamehed
enam leppida ei saa sellega, mida nad
raamatutes ja ajakirjades ühe või teise
riigi metsade ja metsanduse üle loevad,
vaid et nad kohapeal sellega tutvuda tahavad,kusjuures)äsiklik tutvuste loomine
ja ühised nõupidamised ja läbirääkimised suurt osa etendavad. Mi oli läinud
aastal kokku kutsutud üleilmline metsakongress Hooma, millest osa võtsid 58
riigi esitajad igast ilmaj aost ja millel
üles seati põhilaused mitmesugu metsanduse ala puutuvate küsimuste kohta,
kuid arusaadavalt võib sarnane suur
aparaat, nagu seda moodustab üleilmline
kongress, ainult üldsihte määrata, kuna
kongressid riikide vahel, mis enani-vähem ühesugustes majanduslikkudes ja
geograafilistes tingimustes, võimaldavad rohkem üksikasjaliselt ühe või teise
ühise küsimuse käsitamist, sealjuures
aga ka kohapeal oludega tutvumist,
Sellest välja minnes peeti I põhjamaade metsakongress 1923. a. Göteborgis,
Rootsimaal, kus esitatud olid Soome,
Hootsi, Norra ja Daani, kuna järjekorraline II kongress tänavu Soome poolt
Msingis 5.-9. juulini korraldati, Kut-

se külalistena kongressist osa võtta olid
Eestist 4 metsameest saanud, nendest
oli ainult kahel võimalus seda teostada,
Suurepärase laevasõidu järele Heisingisse jõudes võttis meid sadamas vastu vana, armas tuttav endistest vastastikku tutvumiskülaskäikudest, konsul
E. Vesterinen, kes meid oma mugavasse koju viis, mis kogu Helsingis
viibimise ajaks meie kasutada oli. Pererahva lahkus ja Eesti keel ei lasknud
silmapilgukski tundmust tõusta, et viidid väljaspool kodupinda. Järgmisel
hommikul tegime tarvilised visiidid oma
saatkonnas, Soome metsavalitsuses, põllutööministeeriumis, kus meid praegune
põllutööminister metsanõunik hra Pekkai? vastu võttis, kongressi korraldajale
prof. Heikinheimole jne., siis oli ka ülim
aeg kongressi avamisele tõtata. See
sündis räütlimajas Soome peaministri
y. Tanneri poolt. Avarasse rüütlisaali,
m ju e kolm .seina Soome aadliperekondade vappidega ilustatud, koondus üle
200-pealise põhjamaade metsameeste
esitajate pere. Kongressi programmis
oli trükitud ära osavõtjate nimekiri.,
igaüks sai vastava numbriga ära märgitud nägusa rinnaonäjrgi, nii et vastasMune tutvumine ja sidemete sobimine
kergesti korraldus, peäle Selle Äi igale
osavõtjale valmistanud papist k # , mis
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sisaldas kõik kutsekaardid, ekskursiooni kava, kaardid vagunite ja kohtade
numbrit ega ja tarvilise kirjandusega.
Enne kongressi algust võimaldas hra
Vesterinen nende ridade kirjutajale tutvumise Soome peaministri hra V. Tanneriga, kes jutuajamises oma läinudaastast reisi Eestisse meele tuletas ja
oma teadmistega Eesti metsanduse üle
üllatas. Peale kongressi ametlikku avamist, mis Joome ja Rootsi keeles sündis, pidas prof. Oajander tervituskõne,

Mets
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einestamiseks, järgneb prof. K. Linko•la rootsikeelne ettekanne «Teadusliste
katsete tähtsus tegelikus metsanduses"
selle järele räägib prof. Oppermann
Daanist „Puude pärivuse" üle Daani
keeles, millega kongressi esimene päev
lõpeb.
õhtul on Seurahoones pidulik koosviibimine. Kella kaheksaks kogub selle Helsingi parema (hotelli ruumidesse
piduriides seltskond: Soome valitsuse
liikmed, kongressist osavõtjate • riikide

IL Põhjamaade metsakongressist osavõtjad.]

mille järele asuti kongressi presiidiumi
valimisele. Juhatajaks valiti prof. Oajander, abideks Soomest senaator Kairamo, admiral Lmdmann Rootsist,
prof. Banüh Norrast ja G. Wilhjelm
Daanist. Peasekretäriks prof. Heikinheimo, abideks dr. Lönnroth ja esitajad., teistest maadest. Istungi avamist,
ja lõpetamist, niisama ka valimiste
kinnitamist toimetab juhataja vasaralöögiga vastu lauda.
Pärast paaritunnilist vaheaega, mida ära kasMachaks-e pildistanjiseks ja

saadikud, kongressi liikmed, naised ja
mehed. Rohkesti ordenipaelu ja kõiksugu aumärke. Pidulauas peab Soome
põllutööminister Pekkala tervituskõne
Soome ja Rootsi keeles, muusika mängib esitatud riikide hümne, selle järele
senator Xairamo kõne, sois järgnevad
üksikute riikide esitaj ate tervituskõned. Tartu ülikooli metLaosakohna
äkad. metsaseltsi ja Eesti metsateadlaste nimel tervitab kongressi nend<3 ridade kirjutaja • saksakeelses / kõnes.
Tänades kongressi korraldajaid - kut$e
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eest, tähendab kõneleja, et Eesti metsamehed Soomes ei viibi esimest korda
ja eelmised vastastikused külastama
sed võimaldanud on mõlemale poolele
metsanduse oludega tutvuda ja isiklikke tutvusi sobitada, kuid ka teiste,
kongressil esitatud riikide metsameeste
peres ei tunne end eestlased täitsa võõrastena, kuna meid on ühendanud ajaloolised sidemed, mis heas mälestuses
seisavad.., Eriti tuleb ära märkida, et
Rootsi valitsuse ajal esimesed seadused
ja määrused meil metsade hoidmise ja
kasvatamise alal maksma pandi. Soovib põhjamaade metsameeste ühisele
tööle edu. Tervitus võeti elavate kiiduavaldustega vastu ja pärastistel koosviibimistel pärisid mitmedki kongressi
liikmed teateid Eesti ja tema metsaolude üle.
v
Kongressi teise päeva kavas oli ette nähtud Norra prof. Barthi ettekanne „Norra metsaseltside tegevuse tulemuste" üle, ühenduses valguspiltidega,
nii et isegi ilma keele oskuseta küllalt
selge pilt kujunes tööst, mida Norras
eraalgatusel metsanduses korda saadetakse. Järgmise, Rootsi metsaülema
Wigeliuse ettekande aluseks oli k o g u konna metsade tähtsus metsakasutamises", millele järgnes Soome metsateadlass, dr. Lönnrothi, rootsikeelne ettekanne „Uued küsimused metsakasutuse alalt". Läbirääkimisi ettekannetele
ei järgnenud, kuna neid raske teostada
sarnasel kongressil. Järgnes Norra esitaja ettepanek, tulevane III põhjamaade metsakongress Norras ära pidada,
mis vastu voeti, siis prof. Cajanderi 1ÕpusÕna, tänuavaldused kongressi juha*
tusele, millega kongressi esimene osa
lõppes. Peale lõunat oli korraldatud
sõit aurikul Soomenlinna (Sveaborgi)
kindlusse, mis kujutab huvitavat muuseumi minevikust. Kuigi veel kahurid
ähvardavalt oma suud mere pole pööravad, ei ole praegustel oludel kindlusel,
kui samasel, ^nam tähtsust, küll aga
räägib siin kõik ligemast ja kaugemast
minevikust, isegi põline Rootsi vapp
oma kolme krooniga, kindluse valitsushoone värava üle, on püsima jäänud.
Õhtusöök oli korraldatud metsatöösturite keskühingu poolt ,?Loudol-
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las", millest ka pea- ja põllutööminister osa võtsid. Peab tähendama, et
kongressi osavõtjate nimestikus peale
peaministri kümne teise Soome ministri nimed seisid ja et Soome valitsus
kongressi summaga toetanud, mis meie
raha järele ligikaudu ühe miljoni margani ulatub. Et kõik koosviibimised
ilma alkoholita olid, on enesestmõistetav, rohkesti tarvitamist leiab aga 2protsendiline õlu, mida isegi karsklased
maitsevad.
Keskööl oli kogumine vaksali, kust
kolmepäevane ekskursioon algas. Osavõtjatele oli 8 magadisvagunist koosnev erarong tarvitada, iga niehe peale
kupee. Koridoris suur tagavara seltersi janu kustutamiseks. Järgmiseks
hommikuks olime Viiburis ja sealt edasi läks sõit Vene piiri poole, Raivolasse,
kus kuulus lehise- (Larix sib.) .mets
asub. Selle metsa vanem osa 4,70 ha,
on istutatud sakslase, metsaülema Fockeli poolt, ja praegu 189 aastat vana.
Mõtte algatajaks oli Peeter I, kes soovis Kroonlinna ligiduses saada laevaehituseks lehise metsa. Pärast on metsaala suurenenud 1770. M 1803.—21.
a. istutamiste läbi. .üldala -on praegu
puht-lehismetsa all 18,4 ha ja. segametea all 3 iha. Kõige kõrgemad Puud
ulatuvad 42 meetrini, jämedam, läbimõõt rinnakõrguses 83 sm. (1921. a.
arvestamise järele). 1924. a. on torm
fcoihaJti rohkesti poliseid puid maha niitnud, kuid kus ta tervena seisab, jätab
ta vaatajale suurepärase mulje oma sirgete vägevate tüvedega, üksikasjaliselt seletustega kogu ekskursiooni kestel esines prof. Heikinheimo, peale selle
olid igal pool katsetükkide peal üles
foandud tahvlid tarviliste andmetega.
Tõsteti üles küsimus, mis võiks olla
selle põhjuseks, >et vanade lehiste ladvad end lipu moodi külje peale käänavad (ka meil sagedane nähtus). Rootsi, Daani, Saksa ja Soome metsateadlased avaldasid oma arvamisi, mis aga
mitmeti lahku läksid, prof. Gajanderi
seletus näib kõige tõenäolisem olevat.
mida ka tema isiklised täJhelepanemised
polistes khisemetsades Leena jõe ääres
kinnit?T7ad, nimelt et siin tegemist on
vanaduse j a elujõu lõpunähtusega. Pz-
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kema. jalarännaku järele ootasid põlise
metsa all jõe ääres maitsevad võileivad
ja Kulinad, karastavad joogid, soomlased moodustasid laulukoori, nii siis oli
paaris kahju pehmelt samblalt lahkuda,
kui juhi vile ekskursiooni jätkamisele
manitses. See lõppes Raivola koduta
laste kooli juures, kus lapsed meid pasunamängu ja lauluga tervitasid. Soome laulu järele kuulen tuttavat Eesti
rahvaviit Eesti sõnadega. Selgus, et
laulu juhataja, kes Eestis mitu suve
viibinud, kuulda saades, et ka eestlased

Raivola lehisemetsas.

ekskursioonist osa võtavad, päev varem
lastele Eesti rahvalaulu katte oli Õpetanud, mida need suure eduga ette
kandsid, üks rootslastest pani ette
-lastele jõulurõõmu valmistada ja varsti oli tema kaabu kuhjaga paberraha
tais. Laste heledate „elakÖni" saadetustel veeresid autod kooli juurest minema ja varsti viis meid rong tagasi
Viiburi Seal oli õlhtusöök* linna poolt,
mille järele vana kindlust ja. linna vaadeldi. Keskööl läks sõit Bunkaharju
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poole, kuhu järgmisel hommikul jõudsime. Hommikueine „Finlandia" hotellis, selle järele käik taimeaeda ja Punkaharju kenamasse vaatekohta, kust
avaneb väljavaade Kesk-Soome omapärasele maastikule tema järvede,
saarte ja metsadega. Ikka jälle lased
silmad üle selle karge ja tõsise, kuid nii
koduse-armsa looduse libiseda, kaid juba kõlab juhataja manitsev vile. Konsul Vesterisel on kõik teed tuttavad, ta
sosistab mõnele tuttavale paar «sõna
kõrva, me hiilime suurest seltskonnast
kõrvale ja siis tuhatnelja järve ääre.
Kiusatus selgetes voogudes kella karastada, on liig suur. Kiiresti riided seljast ja suure lõbutundega sulistame
järves. Keegi ujuja toob teiselt kaldalt
lootsiku, et ühel ajal teistega, kes järve
ümber ringi pidid tegema, kogumiskohta jõuda, kust katsetükkidele mindi.
Vaatame mitmeid kätsetükke põimendusraiete alalt, metsakülvi vilja alla.
võõramaa puuliikide-kultuure ja peatume pikemaks ajaks 50 a. vanuses lehisemetsas, mille istutaja, metsanõunik
Mont ell, ka meie hulgas viibib ja pikema seletusega oma töö üle esineb. Neljakordse „elaguga" austab metsameestepere oma vanemat liiget. Huvi pakkus
katsetükk lehise loomuliku uuenduse
alalt, mida harva näha võib. Edasi
viis tee juba täiele kaljupinnale. Vaevalt paari tolli paksune samblakord katab kaljut, kuid sellegipärast leiavad
männid kasvamiseks võimalust. Vähema kui praokese kasutavad ta juured,
et puud kindlustada ja toita, sõuame
järve ääre, kus võileibade ja jookide
lauad üles seatud, kuid nüüd ei ole enam
peatust, ja varsti kubiseb järve kallas
valgetest inimkehadest, kes end mõnuga voogudusse heidavad. Pärast suplemist maitsevad võileivad ja . joogid
suurepäraselt ja ülevas meeleolus jatr
katafese reisi. Puude vahelt pais>tab
suits ja tuli, oleme sõõru põletamise kohale jõudnud. Paari tiinu suurusel alal
on lepavõsa maha, raiutud, ühes otsas on
mehed ja naised ametis, laiaiilaotatud
ja osalt hunnikutesse kogutud hagude
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põletamisega, teises otsas, kus see juba vastuvõtjate esitajate poolt. Kindlus
sündinud, künnab mees harkadraga on veest piiratud ja kõige kenam ja
maad üles. Kivi on kivis, känd kännus, kõige paremini säilinud keskaja Soome
kuid samm-sammult, vastu kive krii- kindlustest. Pärast paaritunnilist viisates ja vaost välja karates liigub ader bimist ja lossi sisemiste ruumide vaatedasi. Hobune ja mees pingutavad li- lemist, läks osa ekskursantidest vaguhakseid, peatuvad, et hinge tõmmata nitesse puhkama, kuna nooremad veel
ja liiguvad jällegi edasi. Päike lõõmab tantsupidust kavatsesid osa võtta. Et
ülevalt, tuulepuhang toob kuuma leili meie rong jõekaldal seisis, siis võis
ja suitsu põlevast sõõrust, vagu aga lii- järgmisel hommikul alasti ja poolalasti
tub vao juure, pikkamisi, kuid püsivalt. kogusid vagunist välja hüppamas näha,
Sügisel juba lokkab siin rukkioras, ke- kes paari sammuga väikesele sadamavadel visatakse sinna sisse männiseeme sillale ja sealt jõkke kadusid. Ei ole
ja siis võtab mets maa-ala aastaküm- ka midagi mõnusaimat, kui kuumas ja
neteks enda alla. Tahtmatult kerkivad tolmuses vagunis möödasaadetud öö
vaimusilma ette pildid minevikust, järele end ülepea karastavasse vette
osalt lapsepõlwe mälestustest: higist heita. Kuid ruttu riide ja siis sadamasmärjad mehekogud valges, jämedas se, kus meid juba laev ootab. Sadama
rüüs, takustes säärikutes, viisud jalas
ja must kaabu peas, kes samuti kännustikus ja kivirägastikus keset sõõrusuitsu ja tuld pikalt ja püsivalt vagu
vao kõrvale ajasid ja oma kodu asutasid, rajades omaljõul aluse tüsedale
talupojakultuurile, iseteadvusele ja majanduslikule jõukusele.
Kuid juba 'kutsub vile ja edasi läheb käik uutesse vaatlemiskohtadesse.
Lõunasöögi ajal ,,Finlandias" ilmuvad
kohalikud elanikud kodukäsitöödega,
ostetakse mälestuseks mitmesugu asju,
suuremal osal ekskursantidest ripuvad
aga nägusad Soome pussid külje peäl
Olamlinnä kindlus.
Tõttame aurikule, mis viib meid Savonliama. Laeval sõidavad ka mõned
prouad-lauljad ja varsti kõlab mõnus mastides lehvib teiste põhjariikide lipsegakoorilaul
üle peegeltasase veevälja. pude kõrval ka Eeati sinine -must-valge.
Vahelduvad1 maastikupildid, veest jär- Sõit läks Niitylaihte. Samane - peegelsult tõusvad kaljumäed, hõreda ja ma- sile veeväli, piiratud vahelduvast raadala männimetsaga, uinuvad kaldakää- mistikust, lõppeks peatus. Kuski sadarud lopsaka lehtpuumetsaga, siis hak- matsillal meile näidatakse eraseltsidele
kavad paistma kõrged vabrikukorstnad ja kogukondadele kuuluvaid metsi, peaja laev ligineb vana Olavilinna kindlu- asjaliselt männi loomulikku uuendasele, kus maha astume. Kindluse vara- mist, mis Soome oludes nähtavasti
vas võtavad meid vastu rahvariietes heade tagajärgedega teostub* Silma
neiud ja kinnitavad igale lillekimbu paistab, et soomlased oma männimetsi
rinda, niisama saab igaüks mälestuseks hõredamas liituses hoiavad, s. t. tugealbumi kindluse vaadetega. Kindluse vakondilist põimendust (läbiraiumist)
hoovis on lauad kohvi, tee, piima ja küp- eehstavHd., Peenem hagu ja oksad jäesistega, kõrgel rõdul mängib sõjaväe- takse maha. NetsaPõlemise korral on
orkester, sealt kõlab ka tervituskõne Hee kardetav, kuid pinna parandamise

194

^

Eesti

ja loomuliku uuendamise suhtes soovitav, peapõhjuseks siin on kiili asjaolu,
et sarnasel materjalil kasutamisvõimalus .puudub. Metsast välja jõudes läheme üle kultiveeritud soo. ühe osa peäl
lokkab segavili, teisel rammus rohi, kuna kolmas alles harimisel Jõuame
Kyaramene seltsile kuuluvasse mõisa,
kus ootavad kaetud lauad Õues. Imehea hapupiim väikestes vaagnates leiab
suurt poolehoidu, paljudki jätavad prae
ja muud head-paremad palad puutumata ja toovad endale teise portsjoni,
mõni ei keeldu isegi kolmandast. Nägusas rahvariides neiud askeldavad laudade vahel, toite pakkudes ja klaase
* täites, alalõpmata klõpsutavad pildistajad oma aparaate, juhtides neid kord
ühe, kord teise laudkonna poole, kuni
prof". Heikinheimo nõiavile kõik jalule
ja sadama poole ajab. Sadamasillale
on saatma tulnud ka neiud, laev kaldub
tugevasti ühele küljele, sest kõik pealolijad asuvad sillapoolssle äärele, hüüded ja tervitused laeva ja silla vahel
lendavad nagu elektrisädemed. Kõomsairütmilise «Karjalaste marsi" helidel,
mida mahajääjad laulavad, eemaldub
laev sillast, kuid kaua veel lehvivad rätikud ja kübarad kuni värvihere inimestekogu sillalt kaob. Savonlinna tagasi jõudes, istusime jälle rongile, mis
meid viis Varkausse, kus asub A. Ahlströmi tselluloosi- ja paberivabrik, mis
olevat üks suurematest maailmas. Peale veejõu toidavad hiigla auruturbiinid
vabrikut oma energiaga, kuid ei ole aega Äksikasj alisteks küsimusteks a seletusteks, vaata aga, et seltskonda silmist ei kaota ja ära ei eksi vägevate
masinate vahel. Pärast vabriku vaatlemist kehakinnitamine
ametnikkude
klubiruumis, siis viib rong meid Pieksämäe jaama. Seal on viimane ühine
koosviibimine õhtulauas. Lahkumiskõne proi Cajanderi poolt, sellele järg. nevad tänuavaldused kongressi korraldajatele ja selle presidendile, ekskursiooni juhile jne. Jumalagajätmine,
sest mitmed Soome metsamehed lahkuvad siin mitmele poole, meie teised
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asume aga rongile, mis meid järgmiseks
hommikuks Helsingisse viib. Poole
tunni pärast peäle päralejõudmist
oleme juba laevalael, mis meid kodumaale kannab. Meie „Viola" kõrval
asub suur Pootsi laev, millega suurem
osa külalisi Soomest lahkub, selletõttu
kõlab ka nende laevalt tugev neljakordne „elagu" saatjatele sadamas, meid on
ainult kaks, seepärast-lepime kübarate
keerutamisega Soome ja tema metsameeste auks, niikaua kui nende kujud
sadamasillal veel seletatavad on. Suur
tänu teile, Soome vennad, nende ilusate
päevade eest, teie sümpaatses seltsis,
teie sümpaatsel pinnal.
Mida andis II põhjamaade metsakongress Eesti metsameestele, peale
rea suurepäraselt möödasaadetud päevade ja looduse ilu nautimise? õige
palju. Kõigepealt võimaldas ta pilku
heita Soome metsade katseasjandusele,
mille peale moodne metsateadus oma
ehituse rajab. Mitte hall teooria üldises raamis, põlvest põlve edasi antud ja
paberilisel pinnal suureks kasvatatud,
ei saa metsanduse alal enam ainuvalitseja osa etendada, mets, kui elav organism> kui paljudest elementidest koosnev elav ühiskond, nõuab individuaalset
hooldamist ja kasvatuslikke võtteid,
mis oleksid kooskõlas iga maa geograafilise asendi, kliimaolude ja rahvamajandusliku seisukorraga. Seda võimaldab aga hästi ja laialdaselt korraldatud
katseasj andus, mille alal Põhjamaad,
eriti Soome ja Pootsi, viimasel ajal eesrinda on nihkunud.
Edasi mõjub meeltülendavalt see
arusaamine ja lugupidamine metsade
tähtsusest, mida Põhjariigid väljendavad. Ma ei räägi siin ainult kitsamast
ametkonnast, vaid tervest seltskonnast.
Valitsused, poliitilised erakonnad, Õpetlased, töösturid, koolid, omavalitsuse
organid ja kodanikukihid on ühinenud,
et oma kallist loodusevara vääriliselt
hinnata ja tema edenemisele kaasa aidata. Võiks arvata, et Soome oma suure metsarikkuse juures, mis üle 25 milj.
hefetaari ulatub ja üle 70% üldmaa-alast
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enda alla võtab, erilist hoolt metsade
saatuse eest ei tarvitseks kanda, sest et
teda iga elaniku peäle ligikaudu 7,4 ha
langeb, kuid ligemal tutvumisel nä;»d,
kui suurel määral valitsus ja seltskond
temast huvitatud on. Rikkalikud toetused eelarve korras katseas j andusele :'a
kirjandusele, selle kõrval mitmed eraseltsid oma viljaka tööga metsanduse
alal. Muu' seas töötab meie endine konsul, hra Vesterinen, eraorganisatsioonis, mille eesmärk propaganda tegemine
metsanduse alal. Lühikese aja kestel
on populaarseid raamatuid ja ajaleheartikleid ilmunud, juba. koolilastele antakse vastavad raamatud mitmesugu
teadmiste käsitamisega metsa alalt.
,,1'apio" poolt väljaantud metsakirj andus, mis määratud eriti talumetsandusele, moodustab ise juba kena kogu.
Metsavalitsus on seda selle sõna täielises mõttes, ei tuleks seal küll kellelegi
pähe, metsasse puutuvaid seadusi ja
määrusi teostada tahta selle seadusliku asutuse seljataga. Praeguses valitsuses on põllutööministriks metsateadlane, niisama on metsavalitsuse juht
paaril korral peaministriks olnud.
Ehk võtame järgmise metsarikkama
maa — Rootsi, mille üldpinnast üle poole
metsaga kaetud. Mitte ainult riigimaade, vaid ka erametsade heakäekäigu üle
valvab valitsus ja seltskond. Provintsides tegutsevad metsa hooldus-komisjonid, millede esimehed kuninga poolt
nimetatud, liikmeteks üks metsaametmk ja kaks rahva poolt valitud isikut.
Need komisjonid valvavad selle järele,
et raiutud metsa asemel asutataks uus,
nad annavad nõu ja abi selle teostamiseks ja võivad sundida oma määrusi
täitma, kus see tarvilik, ja vastupanijaid kohtulisele vastutusele ja trahvimisele võtta.
Kus tarvilik, võib peale selle igas
kogukonna» moodustada kolmeliikmelise, eelmisele komiteele alluva metsakaitse komisjoni. Kõige selle juures
töötavad, eraseltsid, millede eesmärgiks
on metsanduse edendamine. Et metsad
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ei muutuks parteipoliitiliste voolude
mängukanniks, seisab rahvaesituse otsekohene mõju metsavalitsemise alal selles, et kaks parlamendi esitajat metsadirektsiooni koosseisu kuuluvad ja sellel teel sidemete loojaks on seaduseandja ja administratsiooni-võimude vahel.
Norra, kõige vanem metsaeksportöör, on selle tõttu palju metsalaastamise läbi kaotanud, et „parema hoidmise ja kasutamise" otstarbeks metsad
1795. a. vabaks anti. Metsa all on seal
umbes 22% ja iga elaniku peäle langeb
2,5 ha metsa. Kuigi Norra metsamaterjale rohkesti välja veab, ostab ta suurel
arvul ümbertöötamata metsa juure. Et
metsi lagastamise eest kaitsta, ei või
metsamüügi korral raiumine üle 3 aasta kesta, suuremate müükide korral on
tarvis kuninga luba, niisama ka metsade müümiseks välismaalastele. Igal
juhul on omavalitsustel ostu eesõigus.
Kui palju seal eraalgatus ja seltsid
metsakasvatamise alal korda saadavad,
näitasid kongressil Norra esitaja poolt
ette toodud andmed ja valguspildid.
Daani, kes, nagu tema esitaja kongressil nahatoonil tähendas, põhjamaade
metsaorkestris. pi(fckolo-flöödi osa.täidab, on metsade poolest vaesem, sest
kõigest 8,5% tema pindalast kattub
metsaga, mis teeb elaniku peale 0,12 ha.
Kui arvesse võtta Daani kõrget põllumaj andüst j a karj akasvatust, siis ei
pane metsade vähesus meid imestama,
kuid kõige selle kõrval on asjatundjate
arvamise järele Daani metsad kõige eeskujulisemas korras ja kõige paremini
hooldatud ja ravitsetud. Juba 1866. al
asutati seal üldkasuline selts, kes oma
ülesandeks tegi kõlbmata maade metsastamist. Riik omalt poolt annab ainelist abi ja 1912. a. oli ligikaudu 7000 ha
kõlbmata maad metsastatud, peale selle
eraalgatusel ja abil 48.000 ha.
Koik see kongressilt kaasa toodud
ülev meeleolu oli korraga nagu ära
pühitud, kui Tallinna jõudes «Päevalehe" 10. juulist lahti lõin, milles seisis
„R, T." artikkel põllutööministeeriumi
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pooli; vab. valitsusele esitatud uute määruste puhul. Nende määruste järele
loetakse kadastri metsade kännustikud
ja lehtpuumetsade põõsastikud „ e h a t o o t v a t e" maade hulka, mida tasuta
kavatsetakse anda uudismaana ülesharimiseks.
Selle tegelik elluviimine tähendaks*
et metsade pindala iga-aastase raielangi
suuruses väheneb, sest kes ütleks end
tasuta maast ära ja Allah ise teab, kui
kaugele mõiste „kännustik" ja lehtpuu
«põõsastik" tagasiulatuvas mõttes selle
määruste. vaimuste sünnitajate peades
võib ulatuda. Millega piirdub näit.
„kännustikuiga", sest eks või ju ^asjatundjate" mõiste järele see niikaua
kesta, kuni seal veel vanu kände leidub
ja hea tahtmise juures võib lehtpuu
,ypõÕsastiku" mõistet ka väga laiaks
venitada. Aga isegi siis, kui nendest
mõistetest täpselt kinni peetaks, tähendab see, et meie metsad 60—80 aasta
jooksul „ebatootvate" maade lipu all
kadunud on, ehk meie peaksime erandita valikraide süsteemi peale üle minema. Millega on meie mets Issanda viha
enese peale tõmmanud, et just temaga
meid maailma naeruks tehakse, sest kuna kõigis kultuurriikides kõik kandvad
jõud selle poole püüavad, et metsa hoida
ja tema ala ebatootvate maade metsastamise teel suurendada, saadakse meil
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sellega valmis, et metsamaad lihtsalt
ebatootväteks maadeks tembeldatakse,
millest lahti saada riigile suureks õnneks. Ja meie kandvad jõud? Niigikogu kõrvaldas viimase kitsenduse, mida Asutav Kogu metsade vähenemise
vastu üles seadis, poliitilised parteid
peavad «lehmakauplemist" metsa kulul;
karjääri tegemiseks ja oma. seisukoha
kindlustamiseks on kõige kohasem tee,
igasugu metsavaenuliste kavade väljahaudumine, millega metsi oma meestele
kätte võiks" mängida ja isegi poliitiliselt külmaks tehtud „metsakindral" loodab sellega armupäikest enda peale juhtida ja endist hiilgusekrooni tagasi saada, et välja töötab ja esitab kava, millega metsavahtsusel jalad alt lüüakse ja
ta lihtsaks, laudkonnaks muudetakse, kus
end maksma saab panna metsale võõras
ja vaenulik element. Ms sest, et esimene
kord peale mustatöö lõpetamist öeldi:
«mooramees on oma töö teinud, mooramees võib minna"; praegune konjunktuur avab üllatavaid võimalusi igasugu
uuteks katseteks, sest nimetab jupõllutöömkiistri k. t. oma ministeeriumi laboratooriumiks seaduseelnõude väljatöötamise alalž kus inimesed julgeid katseid teevad. Mis siis! proovige oma
julgust metsa kallal edasi, teie uulitsal
on praegu püha. Nähtavasti" ei vääri
meie põlv veel oma metsa.

Ekskursioon Läti metsadesse 13—14. juulini 1927.
o. D.
Läti metsadesse ekskursiooni kavatsuse teostamiseks pooris äkad. metsaseltsi juhatus Läti metsadepartemangu
direktori poole järelepärimisega, kas on
sealpool soovitav ja vastuvõetav Eesti
metsameeste ekskursioon umbes juulikuu keskel. Saades direktori, hra K.
Melderi, lahke jaatava vastuse, otsustas juhatus ekskursantide arvu piirata

umbes 20 inimesega, kuid et soovijaid
rohkesti leidus, määrati lõpulik osavõtjate arv kindlaks 22 inimese peale. Ärasõit Valgast pidi olema 13. juuli hommikul. Tähendatud ajaks Valka jõudes
tuli ilmsiks, et ainult 8. osavõtjat. oli
ilmunud. Ainult 3 meest olid mõni
päev varem teatanud, et osavõtust peavad loobuma, teised ei ole üldse tarvi-
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liseks pidanud oma ärajäämisest teatada. Sarnane teguviis ei anna kuigi
head tunnistust meie distsipliinist, paneb korraldajad piinlikku seisukorda ja
tundub võõrastav vastuvõtjatele. Lõpuks ei ole see ka seltsimehelik, kohad
kinni panna ja teistelt võimalus võtta
osavõtuks. Käesoleval juhul oli igatahes rohkem soovijaid kui kohti, nii pidid ka need, kes ehk heameelega oleksid sõitnud, sellest lõbust ilma jääma.
Et sarnane nähtus ka varematel ekskursioonidel ilmsiks tuli, kuigi vähemas
ulatuses, siis ei saa sellest enam vaikides mööda minna.
Nii siis algasime Valgast oma reisi
kaunis pettunud tunnetega ja selle tõttu
mitte kõige paremas meeleolus, kuid see
muutus veidi paremaks, kui vagunisse
ilmus Läti metsarevident hra Aukskaps, kes Pärnust tulles meiega kuni
Võimuni sõitis,' mille läheduses tema
alaline asukoht, kuna ta revideerimisringkond ulatuvat Riiast kuni Eesti piirini. Sattusime elavasse jutuajamisse,
mille kestes juba mõndki huvitavat
Läti metsade ja teenistusolude üle kuulsime. Muu seas saime ka teada, et ekskursiooni lõpp olevat tema metskonnas,
Võnnu linna ligiduses.
Riia vaksalis võtsid meid vastu hra
direktor K. Melder, assistent hra Rozen
ja metsateaduse üliõpilane hra Virnbaum, kes Lätis viibimise ajal oli meie
alaliseks saatjaks. Ka vastuvõtjate
näost võis nagu pettumust välja lugeda, kui tutvumine kõigest 8 inimesega
loppis, kuid puudumise põhjuste üksikasjalistest seletustest päästis päevapiltniku korraldus, näod tema aparaadi
poole pöörda ja sarnasteks juhtudeks
ettenähtud lõbus näoilme esile nõiduda.
See ei jätnud siis ka midagi soovida,
nagu järgmisel hommikul lehtedes äratoodud piltidest näha võisime. Võõrastemajas, kuhu meile toad ette tellitud,
seadsime oma välimise kesta korda ja
kinnitasime end kohviga, siis seati sammud mets adepartemangu poole, kus
meid selle juhataja (hra Melder üksikt- asjaliselt Läti metsavalitsuse korra, üksikute osakondade tegevuse ja koosseisu ja üldise metsa seisukorraga tutvus-
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tas, näidates sealjuures kõiki departemangu ruume. Juba ooteruum, avar
ja valge saal, näitab, millises asutises
viibid: seintel ja kappides metsloomade
ja -lindude topised, direktori kabinetti
viiva ukse kõrval valvurina väljatopitud metssiga, keda end. Kuramaa metsades veel kaunis rohkesti leiduvat,
ülesvõtted ja pildid metsadest ehivad
seinu ja suurel laual on koondatud lätikeelne metsakirjandus ja ajakirjad. Et
Läti metsade ja metsavalitsemise üle
hra Melderi seletuste alusel üksikasja-

Läti ülikooli põllumajandusteaduskonna
ruumide trepil.

line kirjeldus „E. M." veergudel hra K.
Verbergi sulest ilmub, siis piirdun ainult üldiste tähendustega. Seesama
maksab ka Läti metsatööstuse ja vaadeldud ülikooli metsa tehnoloogia ja
kasutuse osakonna kirjeldamise kohta.
Ülikooli metsaosakonna ruumidega ja
sisseseadetega tutvustasid meid hrad
dots. Teikmann ja Kalnin, peale selle
sõitsime Brauni metsatööstust vaatama. See ei ole mitte oma suuruselt silmapaistev, küll aga mitmekesiselt ja
põhjalikult puusaaduste ümbertöötamiselt ja kasutamiselt. Vähem kui Jaua-
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jupp ja -serv leiab kohast kasutamist
kõiksugu liistudeks, kastilaudadeks ja
laste mänguasjadeks, mööblitest ja teistest puutööstuse harudest rääkimata.
Tehase vaatlemisele järgnes kinoetendus, mille programmi üheks numbriks oli Läti metsatööstuse demonstreerimine. Metsaraiumine, ülestöötamine,
väljavedu, parvetamine jne. ilmus selgetes piltides kinolõuendil. Kell 9 oli
Õhtusöök, korraldatud Läti metsaülemate ühingu ja üliõpilaste organisatsiooni „Schalkone" poolt jahiseltsi ruumides. Peale metsadepartemangu asedirektori Robezniek% .metsaülemate
ühingu esimehe, metsakorrald. osakonna juh. Ozol'i, metsateenijate kutseühingu esimehe Eiche, dots. Teikman'i
ja üliõpilaste organ. ,,Schalkone" esindajate oli kokku kogunenud veel palju
teisi Läti kolleege. Lauakõned, Läti ja
Eesti laulud, tuttavad viisid mõlemates
keeltes ja elav vestlemine tekitas meeleolu, nagu viibiksid vanade tuttavate
keskel, kelledega üle hulga aja kokku
saadud, ja võib loota, et mõlemate naabermaade metsamehed kontakti leiavad
ühiseks tööks, sest on meil ju palju
ühist metsanduse alal> kus üksteisest
paljugi võib Õppida.
Järgmisel hommikul oli kogunemine
departemangu ruumides, kust algas reis
autodel metsadesse hra Neider! saatel
ja juhatusel. Sõidust võtsid ka osa
Läti ajakirjanduse esindajad. Tee viis
lõuna-ida sihis ja mõnekümne kilomeetrilisel teel paistsid ainult siin ja seal
kaugemal silmapiiril metsade siluetid.
Sõjajälgi tee ääres kaunis rohkesti näha:
ühishauad, varemed, traattõkete osad
jne., kuid igalpool paistavad juba silma
uued hooned, asundustalud, küll valmid,
küll ehitusel. Esimene peatus oli Baldohnis, kõige vanemas Läti ravilas, mis
kuulus oma väävliallika poolest. Ravila
direktor dr. Kleinberg tutvustas meid
ravila ja selle ligema ümbrusega, niivõrra kül seda lühike peatusaeg lubas,
siis asusime jällegi autodesse, kuid varsti
tuli peatus, mida programmis ette polnud nähtud. Loites mõned kilomeetrid,
kuulsime ärevat hMavilet ja metsast
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välja jõudes nägime tee ääres saeveski
leekides seisvat. Tuli lõõmas kerges hoones ja asus kõrvalolevatesse sindli-, lauaja palkidevirnadesse, inimesi oli vähe
näha, naised ajasid lautadest loomi välja, sest elamuid ähvardas hädaoht. Asusime meiegi kraami väljatassimisele ja
ühe ekskursandi tähelepanu tõttu kustutati ühe elumaja süttinud katus kohe,
nii et need terveks jäid. Tulid inimesed
ja pritsid, nii et meie rahuliku südamega edasi võisime sõita. Baldohnist algavad juba suuremad metsad, ühe männiraendu peäl peatusime, et kevadise
külvi tagajärgi vaadata. Selle juures
andis hra Helder ligemaid seletusi metsakultiveerimistööde üle, mille kohta lugeja leiab andmeid hra Verbergi artiklis. Hra Helder keelab o d a v a i d kül-

Uuemõisa metskonna metsaülema elamu.

tuure teha, see tähendab, kultuurid peavad olema hoolega ja hästi tehtud, kui- ;
gi see kallimaks läheb. Platse tehakse
umbes 10.000 tiinu peale, külvamine
sünnib Borissovi käsikülvajaga, nii et
seemet umbes 3 naela ümber tiinu peale kulub. Vaadatud külindu jättis igatahes väga korraliku mulje. Tee läks
nüüd juba läbi männimetsa osade, vahelduvalt möödusid toreda kasvuga vanad männimetsad ja kultuurid. Lõpuks
jõuame sillale, mille käsipuud vanikute
ja lipukestega ilustatud, veel natuke
maad, siis peatume metsaülema ehitud
maja ees. Vanikud, Läti ja Eesti lipud,
ukse kohal „Tere tulemast", trepi ees
metsaülem oma abidega, trepi astmetel
tema perekonna liikmed. Hra Helder
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tutvustab: Uuemõisa pea-metsaülem hr.
Kukk. Arvan, et ei ole päris hästi nime kuulnud ja astun edasi, et prouat
tervitada. „Tere tulemast Lätis," lausub majaproua kätt ulatades lõbusalt.
Vaatan üllatatult üles, see ei ole enam
kõrvapettus, sula Eesti keel. Tervitan
järgmist daami: „Tere, kuidas reis läks,
kas olete tublisti väsinud," naeratab see
kätt raputades. Nii! see on juba täielik üllatus, Läti südames, metsamajas
eestinimeline ja -keelne pererahvas. Pärastisel jutlemisel selgus, et hra Kukk
ainult mõned aastad Eestis on mööda
saatnud, selle tõttu enam soravalt keelt
ei valitse, tema abikaasa on Tallinnast,
niisama ka teda külastaja sõbranna,
meie pealinna inseneri prõua.
Lõbusas vestluses möödus lõunasöök, siis andis hra Kukk seletust metsapõlemiste pesade kindlaksmääramise
ja signalisatsiooni üle vahitornide kaudu, vaatasime taimeaeda, metsaülema
eeskujulikku majapidamist, ligidal olevat vahitorni, mille järele sõit edasi
läks. Algavad suured metsamassiivid,
mis koosnevad endistest kroonu- ja erametsadest. Tunde tuuris autosõit mööda männimetsa: enamalt jaolt küpsev
ja küps, hästi korras hoitud ja terve.
Paaris kohas paistsid silma vähemad
rohusood, muidu aga kõik kuivad, keskmiselt I ja II bon. männikud. Peatusime ainult ühe korra, et hiljuti ehitatud
metsavahi elamut vaadata. Nägus ja
avar elumaja, köök kahe elutoaga, kolmas võörastetuba, avarad kõrvalruumid
ühe katuse all. Elamu asub värskel
kännustikul, kuid maja ümber on juba
tekkinud lillepeenrad, mõned vilja- ja
ilupuud, aiavilja- ja maasikapeeurad,
kahelpool teed kuusehekk istutatud.
Metsavaht ise endine ohvitser.
Jällegi vuravad autod metsateed,
sõidame mööda sõjaaegseist kindlusist
ja jõuame lõpuks välja Düüna ääre.
Mööduvad talud ja põllud, siis paistab
üle metsaladva kõrge vahitorn, metsa
ääres rida hooneid, millede üle lehvivad
Läti ja Eesti lipud. Mõne minuti j ärel
peatume vanikute ja lipukestega ehitud
Tauerkalni metsaülema maja ees. Meid
võtavad vastu direktor Melderi j a ase-
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direktorite Robiznieki ja Ansoni abikaasad, kes päev varem Riiast siia sõitnud5 nendega ühes on Riiast tulnud
veel kaks õrnema soo esindajat, nii et
ühes kohaliste metsaametmkkudega õige suurearvuline pere õhtulauda kogub.
Ka siin on üllatuseks, et prõua Robizniek ladusasti Eesti keelt räägib. Laulud, kõned, peale sööki jalakeerutus, siis
rändab terve seltskond läbi pimeneva
metsa jõe ääre, kus tule ümber istudes
koduõlut maitstakse ja lauldakse, kuni
koit lühikesele puhkusele manitseb.
Hommikul vaatame käbide kuivatist ja
vahitorni, siis algab sõit tagasi. Peatume metsas männi-raendul, kus tehakse
katseid loomuliku uuenduse soodustamisega peenikese hao kaudu. Üks osa
raendust on haost ja risust täiesti puhastatud, teise osa peäl on vähesel arvul peenikest hagu seisma jäetud, kuna kolmas kaunis rohket haokatet kannab. Katset on alles kevadel alatud,
nii et kindlaid tagajärgi veel näha pole,
hra Melder on arvamisel, et paras haoja risukate loomuliku uuenduse peale
hästi mõjub. Tema tähelepanekute järele idaneb suur osa männiseemnest alles järgmisel aastal pärast külvi. Sõit
Riiga tagasi läks teist teed mööda, läbi
lokkavate põldude ja lõhnavate ristikheinanurmede. Siin ja seal jalutasid
toonekured põldudel, mõlemale poole
teed avaneb vaba silmaring üle lainelise
maastiku. Vanad, põlised taluhooned
upuvad aedade rohelusse, uued asundused seisavad alles paljalt, kuid kohati
sirutab ka nende ümber juba mõni viljavõi ilupuu oma rohelise peakese üle vilja. Tundub „ Jumala maakese" sigivust
ja küllust nendes kiiresti mööduvates
maastikupiltides.
Riias pidime muuseumi vaatamisest
loobuma, olime teel natuke kauem viibinud kui kavas ette nähtud ja ees seisis Mühlmann! puutööstuse, paberi- ja
papivabriku külastamine. Teel sinna
peatusime „metsasurnuaial", kus teoksil suurepärane sõdurite ühishaua monument, viibisime Meieroviczi ja president Tšakste haual, siis läbi „keisrimetsa" S tintj arve ääre, kust mootorpaat
meid tehaste juure viis. Selle kirjeldu-
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sest loobun, kuna seda vististi teeb kolleeg Verberg vastavas artiklis. Vaba
õhtut kasutati Riia ranna külastamiseks. Järgmisel hommikul vurasime
autodel kodumaa sihis. Esimene peatus
oli Rodenpoisis. Määratu lagendik,
mitmekordne põlendik, mida katab kanarbik ja mõned üksikud madalad männid. Siin on katseväli kõige halvemates
metsakasvatuslikkudes oludes.
Dir.
Melder on nimelt kokku seadnud kava,
mille järele katsete kaudu kindlaks teha
tahab külvi võtteid, mis oleksid kõige
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sugune faktor missugusel pinnal kõige
paremaid tagajärgi annab. Seniste katsete järele, mis alles kolm aastat kestnud, on juba selgunud, et näit. sügav
külviplatsi koheldamine, kusjuures pealmine huumuslik maa mineraalmaaga
segatakse, kõigis oludes häid tagajärgi
on annud, samuti külv platsi lõunaservale paigutatud mätta varjus. Maa lupjamine sellevastu on negatiivselt mõjunud.
Sõidame Riia-Pihkva kiviteed, mis
kuni Koiva jõeni peaaegu nöörsirgelt lä-

Gutmanni koobas Toreidas.

paremate tagajärgedega igasugustes
oludes. Katsed põhjenevad mitmesugu
faktoritel (teguritel), mis mitmesugustes maapinna oludes ühtmoodi esinevad. Näit. faktor 1) varajane külv,
fakt. 2) hiline külv, 3) külv sügavatesse aukudesse, 4) külv sügavalt koheldatwd aukudesse, 5) täiesti koheldamata
aukudesse, 6) külviplats haoga, 7)
samblaga kaetud, jne. sarnaseid faktoreid on 25. On katsed ühesuguste faktoritega mitmesuguse pinnaga oludel
mitme aasta jooksul läbi viidud, ühesuguse seernnearvuga, siis selgub, .mis-

heb, sealt aga idasse kaldub, kuna meie
Riia-Pämu teed hoiame, et Läti
„Schweitsi" kaudu "Vondu (Cesis) jõuda. Metsi selle tee ääres palju näha ei
saanud ja mida nägime, ei pakkunud erilist huvi Selle eest oli aga matkamine
Krimuldas, Toreidas ja Siguldis suurepärane ja lõbus, seda enam, et siin meiega juba tuttav daamide seltskond Riiast
ühines.
.
Lätlase hingele on Gauja (Koiva)
sedasama, mis eestlasele Emajõgi: ta
ülistab teda lauludes, mis igale tuttavad
ja millalgi ei vanane. Poliitiliselt kur-
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jategijaks tunnistatud ja maalt väljasaadetud Needra laulu Gaujast laulavad
ühesuguse vaimustusega kõik, vaatamata, et see ära keeld! Looduslikult on
Koiva oma kõrgete, metsaga kaetud kallastega, vähemalt selles osas, mida meie
oma reisil nägime, kenam kui Emajõgi.
Tee Siguldist Võndu on metsavaene,
siin ja seal paistavad vähemad tukad silma, Võnnus üle Koiva sõites jõuame
aga jälle põlisesse männimetsa. Siin
ootab meid oma metskonna piiril, meie
esimene tuttav rongis, metsarevident
Aukskaps. Vahelduvad pildid vanust,

1000-a. tamm Raiskumi metskonnas.

kõrgeist männikutest, noortest kultuuridest ja ravitsetud keskealistest metsaosadest. Peatume kingu otsas metsasihil, kust avaneb ilus vaade Koiva orgudele ja metsaga kaetud,kallastele. Meie
jalge all, kena, wäiksema oru kaldal,
metsavahi elamu, selle taga põline ^tuhandeaastane" tamm ja muistse Läti
maalinna asukoht, millest ainult mõned
kivid veel tunnistavad. . Kuid päike on
juba metsalatvade taha vajunud, pn aeg
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edasi liikuda. Varsti olemegi metsaülema asukohas, end. Raiskiimm'i mõisas.
Nägus end. härrastemaja poleks küll
millalgi unistada suutnud sellest, et tema sissekäiku ehivad kord Läti ja Eesti
riikide lipud ja vanikud, mis ümbritsevad tervitust: „Tere tulemast Latvijas".
Peale tutvustamist kokku kogunud
metsaametnikkude ja majaisa kodukonnaga pakutakse suures pokaalis tervitus jooki, kobrutavat koduõlut, siis aga
ruttame järvele, et reisitolmu maha loputada. Õhtulauas rohkearvuline seltskond, vahelduvad kõned ja laulud, siis
kutsuvad klaverihelid tantsule, millele
järgneb mõnetunniline puhkus värskel
heinal. Varajane suplemine hommikul
kaotab rammestuse jäljed, eine maitseb
suurepäraselt. Seltskond koguneb trepile viimaseks pildistamiseks. ; Prõua
Neider annab lahkumiseks meie ekskursiooni juhile Läti värvidega ehitud roosikimbu, siis asume autodesse, mis meid
VÕndu viivad. Saabub rong. Viimased
käepigistused j a lahkumissõnad, siis
veereb rong kübarate j a rätikute lehvitamisel minema, et meid Valka viia.
Jäävad aga kenad mälestused püsima
esimes est sammust naabermaade metsameeste vastastikuse tutvumise j a liginemise alal. Soe j a südamlik vastuvõtt
Läti kolleegide poolt, millele intiimse,
koduse värvingu andis sõbralik-lahke
vastuvõtmine nende perekondades j a
nende daamide ühinemine meie reisidega. Koik see, ühes nähtud metsa, j a
maastiku piltidega j a uuega oma erialalt, põimub kokku vanikuks, m i s niipea ei närtsi.
Nägemiseni E e s t i s t ;
"•}•[

Käbide korjamisest
V. Matiisen,
Käesolev sügis tõotab olla saagiri- end 3—-5 aastaks varustada seemnega,
kas, eriti kuuse-, kohati ka männikäbide seda enam, et täielikul seemneaastal on
poolest. Hoolas metsamees teeb kõik, et seeme eriti heade omadustega.. Ka on
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keskasutus rohket käbide kogumist metsaülematele, kelledel seemnekuivatised
olemas, südamele pannud.
Kahjuks puuduvad meil selleks lihtsaks, kuid väga tähtsaks toiminguks juhatuskirjad. Metsade peav. ringkirjas
4. nov. 1925. ä. rõhutatakse kohaliku
seemne korjamise vajadust, kuid selle
tehnilisest läbiviimisest pole sõnagi.
Metsaülemad ja teised ametnikud kohtadel, talitades oma parema arusaamise
järele, ei toimi alati küllalt otstarbekohaselt.
Teatavasti valmib meil- männi- ja
kuuse seeme oktoobris, kuid käbide kogumiseks pole see veel paras aeg. Alles
siis, „!kui külm kurdid*) ära küpsetanud", see oleks umbes detsembrikuus,
võib kogumisega alata, kõige parem aeg
aga on selleks jaanuari-, veebruari- ja
märtsikuu. Kirjanduses**) on leida ja
ka minu poolt möödunud talvel korraldatud katsed näitasid, et vara (novembris) kogutud okaspuuseeme omab tunduvalt v ä h e m a i d a n e m i s e e n e r g i a, mis väga oluline, eriti siis, kui on
tegemist halbade kasukoha tingimustega. Veel muid paremusi omab hiline
korjamine: käbid lüdivad (s. o. seeme
variseb) märksa kergemini (eriti hilja
märtsis, tuleb koguda seetõttu lehise
käbisid koguda kergesti ja ilma lumeta
võimladab lumel olev kooruke visatud
käbisid koguda kergesti ja ilma lumeta
— kuivalt, ka takistab lumekate nii juhuslikku kui ka teadlikku vanade käbide „lisaks võtmist" maast. Loetletud
väärnähtuste kõrvaldamiseks metsaülemad küll suurt parata ei saa, kuid pisut
aitab siiski käbide vastuvõtmise teadaannete hiline väljapanek. Seni on aga
mõned metsaülemad juba novembri algul alustanud käbide ostmist.

Nr. 9

des. Töö hõlbustamiseks on eduga tarvitatav k o n k s u g a k e p p ; tööd puu
ladvast alates, tõmmatakse sellega oksad enda juure ü l e s p o o l e . Nii on
see kergem, pole tarvidust kaugele okstele ronida ega murda ka viimaseid. Käbid korjatakse käsitsi —' pehme lume
korral — kaelas rippuvasse kotti; on
lumel kõvem kooruke — võib neid otsekohe alla pilduda. Soomes on tarvitusel
maas käbide korjamisel 4—5 m. varre
külge kinnitatud traatvõrgust
pealt
pooleti kinnine karbike V-kujulise lõikega karbi servas.
Otstarbekohane on tarvitada käbide kogumisel konksu (rogatka)*)
pika kerge varre otsas, mida võib
valmistada iga külasepp. Seda võib
tarvitada nii puu otsas kui ka maas
käbide mahatõukamiseks ja okste painutamiseks. Sarnase teadliku korjamisviisi juures1 pole põhjust keelata poisikestel käbisid korjata ka riigimetsast,
eriti metsa servadelt, kus puud madalamad ja käbirikkamad. Langilt käbidesaak on alati kasin ega täida tema
peale pandud lootusi* käbid korjatakse
siin enamasti vara, nad on väikesed, lüdivad visalt ja seeme on peen.
Suuremat hoolt on vaja ka käbide
vastuvõtmisel. Eriti tuleb hoiduda väikeste, alla 3 sm. pikkade männikäbide
ostmisest; need on kogutud ka liiasti
noortelt või jälle vanadelt puudelt, ei
avane hästi j a sisaldavad halba seemet.
Alalist sorteerimist on raske, võib olla
pea võimatu teostada, eriti suurte partiide juures. Vast aitaks siin siiski käbiostu teadaannetele vastava märkuse
tegemine ja mõned valjud prakeerimised ostu algul ja ka hiljem. Need oleksid kindlasti 'heaks hoiatuseks.

Kuusekäbide juures on haigused saKuna meil käbid hangitakse peamigedased.
Tähtsam neist on meil: 1)
selt kasvavailt puudelt, tuleks asjaosar
o
o
s
t
e
s
e
e n Pucciniastrum
Padi
listel metsaametnikkudel käbikogujaid
poisikesi õpetada nende töös. Kui palju Diet., mille kevadspoorid Aecidium
näevad nad asjata vaeva ja rikuvad strobilium'i Alb. nime all esinevad kuupuid, enamasti küll erametsades, karja- sekäbide kattesoomuste sisemisel külmaadel, kuid sagedasti ka riigimetsa- jel tihedalt asuvate pruunide kühmukestena. Viimaste mõjul on küpse käbi
*) Kurdid — käbid (Saaremaal).
"*) Kurdian'i andmed.

*) C. E IleTpoB, «JIecopa3Be#eHae».
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kattesoomused ka niiske ilmaga eemalehoidvad, mille poolest terved ja infitseeritud käbid kergesti eraldatavad.
Haigetest käbidest seemnesaak väheneb
kuni 10-korojselt*) ja saadud seeme
on väga väikese idanemisvõimega.
Tunduvat kahju sünnitab veel k u u -
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sekäbi tuliliblikas
Phyeis
a b i e t e l l a Sr. Selle röövik hävitab
seemet ja tema vigastuse tõttu tõmbub
käbi kõverasse ning eristab vaiku. Kuna siin vigastatud käbid juba sügisel
puudelt langevad, ei oma nimetatud haigus käbide korjamisel erilist tähtsust.

Wastuseks hra Kornfeldile metfaametnikkude
jahiõigustest.
V . Mänd.
Minu Paalt „G. M." jwmtrmt numbris
awalblltub ki^crtükis
ettetoodud wäidete
mahlltegemi'seks'wõtab sõna „E. M." nr. 7/8
hra Kornfeldt, kes tahab leida üliinimlikke
ideesid ja Pahandab, kui leiab ainult reaalsust. Tsiteerides minu sõnu „... siis ei to°
hiks ükski metfateeniiQ muidu i a h i P ü s °
s i g a metsa minna, kui Peab enne wastawa
iahiloa wälja wõtma," leiab hra Kornfeldt
selles minu hädaldamist, et ,nüüd need wäefeö metsateeniiad ilma relwata jäetakse; raagib jahipüssist ja relwast, nagu oleks fee üks
ja sama asi, ja läheb waikides mööda minu
sõnadest „ . , . VaZ toob see jühillsjandusele
kasu, kui tulewikus metfaameMkud oma
ameMikudel j a h i p ü s s i >asemeI e n e sek a i t s e k Z a i n u I t pu s t o I ii. i a skus ' kanUawad, mis ju p a l j u
h o lpsam."
Hra Kornfeldt leiab, et postiteenija oma
kirja ilma mardita saata ei saa, ja jätab
sealjuures targu nimetamata, et näiteks
raudteeteenij-a oma enese j a o m a p e r e k o n n a jaoks terwe,roa priipileteid saab —
kohalisteks ja kaugesõitudeks... (MetsaametnMl pole aga mõttessegi tulnud seda tahta).
.. : Hra Kornfeldt leiab, et ametiasutuse'Vassapidaja toata all on sajadtuhanded, millest
ta pennigi enesele wõtta ei tohi, luid jätab
jälle nimetamata, et näiteks pankaöy kassaMajad kui ka teised pa::gaame!tnikud panga
puhaskasust tihti osa endale saawad.

Sarnaseid üksteisele wastukaiwaid waiteid selles i asjas wõib esile tuua kümneid,
kuid mispärast sarnased asjad olemas on,
peaks wist ka igale selge olema. Nimelt on
mõnel alal wõimalik asjaajamist wälja arendada nii, et selle edukus ei olene palju ametniku huwift asja wastu ja korralikuks asjakäiguks jätkub ainult kohusetundest ja eeskirjadest kinnipidamisest. — Sarnastel aladel
töötawate ümetntVhude juures mingisugust
erilist ergutust tarwis ei ole. Teised ametalad ja nendega kaafaskäiwad ametkahuste
täitmised on aga suuresti Olenewad ametniku huwtst ja armastusest M a wastu, — ja
siin ei jätku enam paljast kohusetundest,' siin
ei saa palju korda saata „dekreedi abil" ja
„Wwa käe läbi".
" Seni on sarnasest asjast nii aru saadud
ka kõrgemalt poolt ja seal püütakse sarnastel
ametaladel ametniNude huwi Qsja wastu
tõsta nõndanimetatud preemiate ehk ergutusrahade abil.
Ja, et jahiloomade eest hoolitsemine ja
j,ahijärelewalwe kõige rohkem sarnaste alade
liiki kuuluwad, selle wastu ei saa wist keegi
Waielda.
Sellest seisukohast wälja minnes oli küll
õigus sellel mehe-l, kes hra Kornfeldti üteluse
järgi toonitanud on, et muidu metsameeste
huwi jahiasjanduse wastu ära kaob. Seeparast püüame enestele selgeks teha, mis iähendab sarnlase huwi kadumine ja kui palju
wõib seda alal hoida ,Mwa käe läbi", jätame
.:.$&&$& (m&nxf^z
isiklikud huwid
*)B. T. Kannep, «JJecoBe;(ejBHe £ Jieeo(&tia nendest Mnagi NrjutMud ei ole, sest
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muta kirjutasin: „ . . . Kas toob fee J a h i a s j a n d u s e l e lasu" jne.) ja ütleme lihtsalt: NUkcrna kui meil rahwas ja ühtlasi ka
ametnikud ei ole weel kõigiti wälia arenenud
ja selle tagajärjel ergutusrahade - maksmine
tarwilik on, tuleb — asja enese kasusid silmas
pidades — ka jahi walweametnikele — olgu
need metsa-, raudtee- wõi pastiteenijad — ergutusraha maksa, ja seda saaks wist kõige
odawamalt teha, kui neile «lubada peäle, „nina alla sattunud rebase ja sulgrööwikute"
(missugune iroonia Peitub neis sõnades! kus
jääwad siis erajahimeeste hagijad, kui nad
ilma peremeheta keeldud >ajal .metsas loomi
ajawad?) — ka ette juhtuwat jänest wõi
linöu lasta.
:'• \ i?
Eraomanikud maksid iga häwitatud roomiku (muidugi ka hulkuwale koerte) peält
kaunis kõrge tasu, mis Vattis ausasti kinni
Illslematerjali kulud ja jäi weel natuke „tubakarahaks" ka järele. Kui nüüd jahirööwikuie häwitamisel, isegi
laskem>aterjal tasumata jääb ' ja ametnik seetõttu sellega ettewaatlikumalt ümber käima
HMab, siis wõib juhtuda, et metsawaht N°Ie
täna kanakull „nina alla" sattus, kuid tema
selle peäle pauVugi ei teinud?
J a natukenegi järele mõteldes leiame, et
ühe kanakulli hHwitamisega meie keskmiselt
20 noort jänest „kulli küüsist" päästnud
oleme.
,"
.•..;...:
Hra Kornfeldt süüdistab mind, et mina
O. P-pp'le kallale tungiwat. No kuulge, mis
peab siis tegema sarnasel korral, kus kirjutatakse nii, nagu seda wõite leida k. a. „Eesti
Metsa" 88-da IchMliel alates alt 10-da rea
peält, kus metfaametnikkude kohta sõnasõnalt

järgmist seisab: „ . . . Nad peawad ju nüüdki
jahti ja tihtilugu keeldud löömade peale,
kuna seaduslikul -alusel see jahipidamine kujuneb laastawaks nähtuseks."
Siit saab' iga kirjaoskaja wälja lugeda ainull üht ta see oleks: „Küll on aga pagana
mehed' need, metsaametnikud — seadusega on
nendel jahipidamine keelatud, kuid nemad
muudkui põmmutawad."
Kes aga seda weel ei tea ja mind ka ei
usu, see Kisigu •autoriteetselt poolt järele ja
ta kuuleb, et Praegu makswate seaduste järele on metfaametnikel jahipidamine tasuta
lubatud. Metsade peawalitsus oma ringkirjaga 20. weebr. 1925. a. nr. MM 4 4 5 / 3 kitsendab seda õigust alammetsateenijate suhtes
ja,keelab neil k o e r t e g a jahipidamise ära,
kuna ilma koerteta fee neilgi omas ringkonnas tasuta lubatud on.
Minu arwamine on, et jahiasjanduse kasusid silmas Pidades tuleb ka tulewikus sarnäst karda pooldada, kus metsateenijail, kui
jahi. järelewalwe ametnikel, jahipidamine, kui
mitte just Epertega, siis ilma, — lubawö tasüta.
Igasugu r o ö w k ü t t i m i st, sündigu
see jahi walwe ametnikkude wõi eraisikute
poolt, karistatakse ju seaduse poolt. Oleks aimilt soowitaw, et need karistused tublisti
kõrgendatud määral esineksid.
Iga mõistlik jahiwalweametnik näeks hea
meelega, kui eraisikud julgelt wälja astuksid
ja awalNuse ette kannaksid sarnased ametwennad/kes rööwküttimise peale ülelahewad, aga ärge kiskuge ühes umbrohuga walja ka nisul

•Ä^^
Metsa* ja. jahimehed!!
TellIge;oma häälekandjat
//
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Kutseorganisatsioonide tegewusest.
Eelolew 8. ülemaaline metsateenlzate
kongress.
Eelmises „ Eesti Metsa" ' numbris on
awaldatud 9. ja 10. oktoobril s. a. Tallinnas peetawa kongressi päewakord, millest
nähtub, et metsateenijatel on ees rida meelekibedaid majanduslikke Msimusi, millede üle
on waja iällegi ja jällegi nou pidada. Kongressi kestwuse aeg on lühike, seepärast on
tarwilik, et ühingu osakonnad warem peaksid
koosolekuid ja saadikutele juba. kindlad direktiiwiö ja seisukohad kongressil wäliendamisets katte näitaksid, milline asjaolu kongressi tööd märksa lihtsustaks ja selle produktiiwsust tõstaks. Tuleb meele juhus
ühelt metsateenijate kongressilt, kus keegi
saadik sõna palus ja seejuures tahendas, et
lõpetame parem kongressi ja läheme koju,
sest meie ei tea praegu isegi, mis meie tahame. Wiimane asjaolu wäljendaks aga
nõrkust, ja oleks suureks miinuseks kongressi
tulemustele, eriti praegusel wäga raskel ma»
janduslife ja õiguslise wõitluse ajal, Mispärast püüame warem mõnd tähtsamat päewakorra punkti isiklikult vaatekohalt selgitada ja neile teatud suuna anda.
M e t s a t e enij>ate el<amute ko rr a l d a m i s e k ü s i m u s on kujunenud
wiimase kahe aasta jooksul, kus uute elamute
chitamisieks põllutööministeeriumile krediiti
pole lubatud, äärmiselt terawaks, sest mõisnikkude Poolt 40—50 aasta eest wiletsast mo*
terjalist ia lihtsalt ehitatud elamud on täitsa
kokku warisemas ja neid hoowata wõi remon»
teerida pole enam mingisugust mõtet. Aga
on Va 67 ametnikku, kellel puudub üldse riigi
poolt antaw korter, waatamata asjaolule, et
riigikogu poolt 8. märtsil 1927. a. wastu-wõetud koosseisude ja riigSeenijate pcDade
seaduse § 5. punkt c ja wabariigi Walitsuse
paolt,8. juunil 1923. a. wastuwõetud.Põllutööministeeriumi ametniKuöe .palgalisade
määruse järgi neil täieline õigus - on saada
tiigilt tajuta korterit ühes tarwiliste kõrwalhoonetega. Siin seisame'•• oma nõudmisega
täiesti seaduslikul alusel ja peame kohapeal
kogutud andmetel riigiikogu poliitilistele rühmadele ja wabariigi walitsufele suutma selgeks teha seda tõsist korMöamise ^wajabust ja
praeguste wiletsate korteritega ja nende

Puudumisega ühenduses olewat riigikahju, nii
amewikkude terwise kui palgamaa saaduste
häwinemise näal.
T e e n i s t u s t a s u ja metsateen i j a t e l i i gi t a m i n e on juba üks ärakulunud motsateenijate kongresside päewakorra punktidest, kuid meie peame ajaloost
jÄgima kannatlikke iirlasi, kes aastakümneid
püsiwalt Inglismaa walitsuselt rahwuslikku
iseseiswust nõudsid ja seda ka lõppude-lõpuks
saawutasid. Nii siis, ärgem laskem endid
senistest ebaõnnestumistest heidutada, waid
seadke korduwalt üles oma õiglased nõudmiseö, mis aja jooksul leiawad ka tunnustamist.
Teeme wähemalt selgeks rahwale ja majesteedile, et juriidiliselt on alamal metsateenijal teenistusõigused ära wõetud ja neil pole
seadusega ülemuse ülekohtu wastu enam mingisugust kaitset.. Ei jää esialgu küll muud üle,
kui paluda, et riigimetsade walitsus wähemait metsaülematele ette Arjutaks mcksawahtidega teenistuswahekoröi selgitada ja teenistuslepinguid sõlmida, sest praeguses olukorvas ei julgeks metsawaht isegi seemet oma
palgcmumle Mlwata.
P e n s i o n i g a ,on ees, ikka wana wõit, lus, et ka mõisnikkude päewil metsateenistuses seisnud metsateenijad pensioniõiMsliNudeks arwatakse, nagu see on sündinud nä:teks eraraudteede, ametnikkudega. .Meil tuleb
paratamatult jällegi selgitada, kuiworra eba*
õige on metsateenija peale, waadata nii ükskõikselt ja osawõtmatult, et tema mõisa teenistusaeg ei ale pensioni wäljateenimife aja
hulka arwatud. Niisama on pensioniseaduses weel rida teisi puudusi, millede kõrwaldamiseks wõitleb juba riigiga omawalitsusteenijate keskliit ja seepärast ei ole tarwiline
neid siinkohal mainida.
: W o r m i r i i e on kohaleal Walitsuse
esindaja wõimu wäljendusmargiks ja kui
metsateenijale on antud riigimetsa piirides
politsei õigused ja kohused, siis peaks temal
kll' wälimuselt sellekohased tunnused olema.
Kui waadata meie naaberriigi — Läti •—
metsateenijaid, siis on neile antud Walitsuse
poolt wovmiriie tasuta i® selle kandmine
ametikohuste täitmisel sunduslik. Meil Eestis on waid mutfünärai kandmine sunduslikaks tehtud, kuid kandku seda metsawaht mistahes „sassongi" mütsi ees wõi mütsi puudu-
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misel pangu küZ wõi paelaga, kaela. Möödunud aastal olid nretsateenMte kongressil peaaegu head lootused, et wovmimüts ja mütsimark metsateeniiale ,iuba 1927. ,a. tasute
riigi poolt kätte antakse ja nende kandmine
sunduslikuks saab, aga nüüd on asjad niikaugele arenenud, et ka riigimetsawahi alemasolu an warsti küsibaw, sest tema aset wõib
sama hästi täita mõni wana saunamees wõi
wabadik, kellele riigi korterit ega wõimu wäljendawat wormi kaugeltki Pole waja. Raske
oleks öelda, mis saab metsaametniku warmist,
kuid eelolew kongress peab seisukoha wõtma,
kas worm on tarwiline ja jaatawal korral
ka nõudma, et esitatud kawad põllutööministeeriumi poolt Rnnitataks.
Ülalmainitud kiffimustele seltsib muidugi
riöa muid metsateenija teenistusesse puutu-»
waid küsimusi, mis kongressile kohtadelt kotkutulew mitmekesine saadikute M k üles tostab, kuiö muuseas tuleks lähemalt puudutaba weel ühingu kefkWhatufe moodustamist
wõi walimist.
Juba möödmmd aastal kongressil puudlUtati küsimust, et keskiuhatuZ sellisel kujul ei
ole küllalt teguwõimne ega suuda kongressi
otsusi täies ulatuses ellu lviia. Aga.kuidas
oleks mõeldaw keskjuhatuse liikmete koostöö
ja tööjaotus, kui nad üle riigi laiali elawab ta cänult Paar korda aastas Tallinnas
koosolekul käiwad? Keskjuhatuse tegewufes
on momente ta asjaolusid, mis nõuawad ühel
paewal mitmekesist tööd ja ameticuslutustes
käimist, aga kuidas peaks siis ainukene Tallinnas asuw keffjuhatuse Inge, kõiki neid
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ülesandeid suutma täita ja ühel ajal mitmel
pool olla? Pealegi ei ole metsateenija kutsehuivide eest wõitlemine mitte palgaline amet,
mispärast argu tähendatud töö kellelegi
koormamaks ega tüütamaks saagu, waid kongress hoolitsegu Va selle eest, et walitalvatel
juhawse liikmetel õige tööjaotus ja normaal
kohustuste hulk oleks. Uue keskjuhatuse walimine on asi, mille kohta eelolew kongress
peab õige lahenduse leidma, kui tahetakse
näha intensiivsemalt tegutsewat fe\¥ivti)atu]t
Wähemalt keskjuhatuse esimees, laekahoidja
ja sekretär peaksid asuma alaliselt Tallinnas
ja kiti seda kongress ei suuda läbi wiia, siis
wõib senistest kogemustest järeldada, et keskjuhatuse tegewus ikkagi surnud punWle jääb.
J. P i p a r .
Uued osakonnad.
Käeswlewal aastal on awatud: V. Metsateenijate ühingu osakonnad: Tarwastu metskonnas 16 liikmega ja Kuresaare metskonnas 23 liikmega.
Metskonnad, kus osakondi weel ei ole,
rutake awamisega, et wõimalik oleks saadikuid saata eelolewale kongressile.

Metskonna

asjaajaja

soovib ametvennaga koQia vaQefada.
Pakkumised saata: „£. Metsa"
toimetusse „Asfaajaja koQi" all.

poolametlikud teated.
Riigimetsade walitsuse ringkirzadest.
11. juulU 1927. a. nr. 33. E. J .
Endiste mõisate parkides leiduwatest, ilupuudest ja põõsastest on paljud hävinemisele pühendatud. Kuna aga tähendatud puud ja, põõsad
mitte ainult ilu, waid ka metsateaduslikus mõttes
wäga tähtsad on, siis tuleb metsaülematel ka Jõi-

kide ilupuude ja põõsaste seemneid tarwMsel määral koguda ja taimeaedadesse wäljcr.külida. Juhul, kui mõnes metskonnastoõimaluson ülaltähendatud seemneid koguda suuremal määral, kui
neid taimeaia asutamiseks tartvis läheb, siis tulewad nad 'teistesse metskondadesse wõi Woltweti
metsakoolile üle anda.
Vietsarewidentidel tuleb selle järele walwata,
et metsaülemad kõige energilisemalt asuksid käesolewa ringkirja korralduste täitmisele.
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18, augustil 1927. a. — Nr. E/II. — 1164/3.
Riigi Teatajas nr. 21/52 — 1924. a. awaldatud wäiketalude rendtwahekorra uuendamise seaduse 8 1 on ette nähtud, et maaseadusega wöörandatud rendimaapidaiale kuni talu planeerimiseni jääb õigus tema käes kasutada olewal heinaja karjamaal kaswawat metsa tarwitada oma majapidamise wajaduseks —• wastawalt selle seaduse
§ 2 põhial kindlaks määratud metsatarwitamise
õigusele ja põllutööministeeriumi poolt maksma
pandud tavwitusnormidele (R. T. nr. 90/91 —
1924. a.). Tegelikult aga Pole paljud renditalude pidajad sellest seaduse 8-tst kinni pidanud.
Selle tagajärjel on paljudel juhtudel rendikotztade
pidajate peäle omawoliliselt metsaraiumise üle protokollid tehtud ja wiimaBtele kohtulik käik antud.
Et seesuguste süütegude harutamise juures rahukohtunikkude waated lahku läksid, paluti seletust
kohtuministeeriumilt.
Kirjaga 3. maist s. a. nr. 65 teatab kohtuministeerium, et sellest olukorrast kerkiwad waielused wõiksid lahendust leida tsiwiilkorras, aga
mitte kriminaalteel.
Kuna härra põllutööminister selle seisukohaga
7. juulil s. a. ühines, teatab riigimetsade walitsus, et nüüdsest peäle tuleb renditalude h e i n a ja k a r j a m a a m e t s a d e raiumisel järgmist
silmas pidada:
1. Kas talupidaja õigus heina- ja karjamaametsa peäle on wastawate komisjonide (molemi, mis ette nähtud 12. apr. 1924. a. seäduse
nr. 16 88 4 ja 6) wõi põllutööministri poolt (sama seaduse 8 7) kinnitatud ja
2. kas talu on planeerimise teel korraldatud.
Kui talupidaja õigused metsa peäle komisjonide poolt (seaduses nr. 16 88 4 ja 6 ette nähtud) kinnitatud on, samuti ka juhul, kui talupidajal kasutamise õigus on käsitatud seaduse 8 7 alusel, tuleb, kui
a) talu korraldatud-plllneeritud on, metsaostu küsimus aga m. t. m. 8 96 ja 96* korras
alles lahendamata ja järelewalwe metsa järele
lõpetamata, igasugune heina-, karjamaametsa
raiumine talupidaja poolt, mis kooskõlas pole
metsaülema Poolt wäljaantud raiepiletiga, akteerida ja raiutud materjalide hind asjaosabiselt,
wastawalt tema tunnustatud õigustele, tsiwnlkar-"
ras sisse nõuda. Sissenõudmise küsimus peab
muidugi ära langema, kui mets tasuta kohapidaja/
omanduseks on tunnistatud.
b) On talu korraldamatll-planeerimatll, tuleb raiumine akteerida ja talupidajalt tsiwiilkorras sisse nõuda:

Mets
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riumi paolt m a k s m a p a n d a w a t e tarw i t a Mis n o r m i d e p i i r i d e s .
Järelikult tulewad kõik materjalid, mis üle
nende normide on raiutud, arwestada nende tõeliku (turu-) ^väärtusega, s. o. keskmise oksjonihinnaga, fest mingit muud wahepealset arwestamift ei näe ette ei kõne all olewad seadused ja
määrused ega ka metsaseadus.
Kui talupidajate õigused heinamaa-, kariamaametsade kohta komisjonide poolt (12. aprilli
1924. a. seäduse nr. 16 8 4 ja 6) alles wälja
selgitamata, samuti ka kiti wabariigi Walitsuse
määrustes 11. apr. 1920. a. ja 4. märts. 1921. a.
ettenähtud komisjonide otsused põllutööministri
poolt' kinnitamata (seega 12 .apr. 1924. a. seadusega annulleeritud, kuna nad smna seaduse
8§ 4 ja 6 ettenähtud komisjonide paolt uuesti läbi
waadatud peawad saama), siis ei ole renditalu
pidajal tema koha piirides kaswalva metsa peäle
mingit juriidilist õigust ja tuleb iga raiumist, mis
ei sünni seadusliku raiepileti alusel, Kvalifitseerida
kui omawolilist ja raiujad amawoliliste metsaraiumiste jaoks ettenähtud korras wastutusea
wõtta. Asjaolu, et talupidaja wõib olla talu juba
kauemat aega pidanud, ei muuda juriidilist wahekorda, sest käsitatud seaduse 8 (8t T. nr. 51/52 —
1924. cc.) näeb ette, et tarwitamise õiguse omab
kohapidaja alles p e ä l e t a l u p l a n e e r i mift ja p e ä l e komisjonide poolt (88 4 ja 6)
o t s u s t e t e g e m i s t , millist wiimast asjaolu
järeldama Peab 8 1 redaktsioonist „ . .. wastawalt
selle seaduse 8 2 põhjal kindlaks m ä ä r a t u d
(mitte määratawa) metsatarwitamise õigusele".
Sellepärast — on õigus alles kindlaks määramata, ei saa ka tema peäle tugeda ja tema alusel
raiumise küsimusi lahendada.
Lõpuks olgu tähendatud, et kohapidajaid, kes
süüdi on heina-, karjamaametsade mitte seadusepärases raiumises, tuleb paralleelselt tfiwiilnõudmise ülesseadmisega wastuwsele wõtta ka R. Ts.
S. § 29 põhjal, kuna nende poolt pole kinni peetud R. T. nr. 90/91 — 1924. a. awaldatud põllutööministeeriumi juhtnööridest, milledel üldsunduslik iseloom.

Maakorralduse ja metsade pea>
waNtsuse käskkirjadest.

25. juulil 1927. a. — Nr. 29.
Riigimetsade Walitsuse Harju ringkonna metsarewident Karl Puhwel vabastatakse ametist
1), materjalide eest, mis kuuluwad põllutöö- omal palwel, 1. juulist s. a. arwates.
ministeeriumi Poolt maksma pandud normide alla,
Läänemaa Piirsalu metskonna asjaajaja aj:
komisjonide resp. põllutööministri paolt kinnita- k. t. Werner Mäggi wabastatakse teenistusest, artud õigusele wastaw hind,
wates 15. juulist s. et.
2) materjalide eest, mis üle nende normide
Läänemaa Piirsalu metskonna 2. järgu asulatuwad, turu (kestmine oksjoni-) hind.
jaajaja aj. k. t. nimetatakse Eduard Braun, koosNende Wiimaste (si. 2) materjalide eest ko- seisus ettenähtud palgaga, arwates 15. juulist
misjonide poolt kinnitatud hinna sissenõudmisega 1927. a.
Pärnumaa Lodja metskonna metsaülema
piirduda ei wõi, sest 12. apr. 1924. a. seaduse 8 *
ütleb selge sõnaga, et soodustatud tingimustel juure nimetatakse ajutiseks tööjõuks Marta Kar(8 2). metsa tarwitamise õ i g u s " j ä ä b talu- tera, üheks kuuks, palgaga mk. 5500.—, -arwates
pidajale a i n u l t
p õ l l u t ö ö m i n i s t e e - 1. juulist 1927. st..
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~- Walga metskonna 1. järgu metsniku aj. k. t.
nimetatakse Kirstof Mangelson, koosseisus ettenähtud palgaga, metsniku sõidu- ja päewarahaga
mk. 400.— kuus, arwates 25. juunist 1927. a.
15. augustil 1927. a. — Nr. 31.

Riigimetsade Walitsuse aiutine tööjõud Julius Mihkelson tvabastatakse omal palwel teenistuseft, arwates 31. juulist 1927. a.
Harjumaa Rummu metskonna 2. järgu asjaajaja Ioh. Loapmann nimetatakse 1. järgu asja.ajajaks, koosseisus ettenähtud palgaga, arwates
1. augustist 1927. a.
Wirumaa Narwa metskonna abimetsaülem
Otto Indermitte nimetatakse Tartumaa Kastre!
metskonna abimetsaülemaks, endise palgaga, arIriates 10. märtsist 1927. a.
Wirumaa Pagari metskonna asjaajaja Ella
Kampus wab astatakse teenistusest, arwates 15.
juulist 1927. a.
Wirumaa Pagari metskonna 1. järgu asjaajaja aj. k .t. nimetatakse Werner Mägi, koosseisus ettenähtud palgaga, arwates 7. augustist
1927. a.
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Läänemaa Haapsalu metskonna 2. järgu usjaajaja Ernst Neumann nimetatakse 1. järgu asjaajajaks, koosseisus ettenähtud palgaga, arwates
1. augustist 1927. a.
Läänemaa Piirsalu metskonna 2. järgu abimetsaülema kohustetäitja Ernst Riedel nimetatakse
2. järgi abimetsaülemaks, arwates 1. augustist
1927. a.
25. augustil 1927. a. — Nr. 32.
Wirumaa Paaswere metskonna 2. järgu asjaajaja k. t. Gustaw Tamm nimetatakse 2. järgu
asjaajajaks, koosseisus ettenähtud palgaga, arwates 15. aug. 1927. a.
Wiljandimaa Adawere metskonna 2. järgu
abimetsaülema aj. k. t. nimetatakse Jüri Jaanson,
koosseisus ettenähtud palgaga, abimetsaülema sõidurahaga mk. 2200.— kuus, arwates 3. aug. kuni
3. sept. 1927. a.
Wiljandimaa Adawere metskonna 2. järgu
abimetsaülemaks nimetatakse Eduard Okas, koosseisus ettenähtud palgaga, arwates 1. septembrist
1927. a.

Kirjakast.
Kirjawastused.
Loodi osakond: Täname saadetise eest. Paigutame lehte esimeses järjekorras.
H. R-g>: üleswõtteid metsateenijate wiletsatest elamutest, üksikutest wanematest metsameestest, osakondade kaguüleZwõtteid jne. tarwitame
alati tänuga.

W. J . : Kõigepealt saatke teateid kohapealsete
metsameeste elust-olust.
O. Kuslapuu: Toimetus ei tea piltide telli,
mise asjast midagi, pöörake tellimise wastuwõtea
poole.

Sooviian maailmakuulsaid ®)
k a h e * ja k o l m e r a u d * &
Seid l a h i " , niisama ka \
k ü u l i p ü s s e võistle* ^
m a i a odavale
hindadega,
Greif ell & Co.,
Gewehrf abrik,
j

Suhli. Thür., Saksamaal.
P ü s s i d e tellimisi v õ t a v a d k a v a s t u v a b r i k u h i n d a d e g a :

i

püssikauplus A L E X . P A S S U P , Tallinnas,

)

niisama ka kõik teised paremad püssikauplused Eestis.

WäMaudja: Eesti Metsateeniiate W n g .
•*
Wastutaw toimetaja: Q. Daniel.
TaMnna Hesti. Kirjastus-Llhisuse truModä. Pitk t 2.
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