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Tallinn, juuli 1937.

Metsa suure tähtsuse tõttu meie rahvamajanduses ehitusmaterjalina, küite-

ainena, tööstustoorainena, samuti rahvale tööandjana ja sissetuleku allikana,
on meil metsamajanduse vastu tuntud alati suurt huvi. Viimaseil aastail on

see huvi eriti kasvanud, kuna nõudmine metsamaterjalide järgi on muutunud

veelgi elavamaks, samal ajal aga nende saamine muutunud raskemaks. Sellega
on kerkinud üles terve rida suuri probleeme ehitusmaterjalide ja kütteainete

küsimuste alal, milliste lahendamine vajab üksikasjalisi uurimusi.

Pärast 1926. aastat, mil koguteoses „Eesti, maa, rahvas, kultuur" ilmus

prof. A. Mathiesen9i põhjalik ülevaade Eesti metsamajandusest, on avalda-

tud palju andmeid metsamajanduse ja temaga seotud majanduselu avalduste

üle. Nende hulgas oleks eriti mainida Riigi Metsavalitsuse 12 aasta tegevuse
ülevaadet (Riigi Mõisavalitsus 1932), B. Tiismann-Tuiskvere poolt koos-

tatud metsavalitsuse aruandeid üksikute aastate kohta ja P. Reirria teost

metsade majanduslikust tähtsusest (1929).
Käesolevas töös on püütud üksikute küsimuste ja üksikute aastate kohta

avaldatud andmeid koondada üheks terviklikuks metsamajandust mitmekülg-
selt selgitavaks ülevaateks.

Kuigi majanduselu avalduste kohta Eestis on võrdlemisi üksikasjalisi
statistilisi andmeid, on siiski olemas ka rida küsimusi, mida seni avaldatud ja

kogutud andmed ei suuda vajaliku täpsusega selgitada. Käesolevas uurimuses

on seetõttu paratamatult tulnud esitada ka subjektiivseid hinnanguid. Nende

hinnangute kontrolliks ja nende täienduseks on vaja tulevikus teostada veel

põhjalikumaid eriuurimusi.

Käesolev töö on koostatud metsateadlase dr. rer. for. P. REIM’a poolt ja
ta väljaandmine toimub Riigi Maade ja Metsade Valitsuse ning Konjunktuur-
instituudi koostööl.

Töö koostamisel on nõu ja andmetega eriti aidanud kaasa dir. J. Luik,
kelle algatusel autor asus töö koostamisele. Käsikirja on lugenud läbi ja tei-

nud vajalikke täiendusi metsateadlased A. Va karu, V. Matiisen ja B.

Tuiskvere. Mitmesuguseid andmeid on autorile andnud A. Raukas, prof.
A. Mathiesen, prof. O. Daniel, K. Keerdoja, peale selle mitmed asutised

ja isikud, kelle tänuväärne lahke vastutulek on aidanud kaasa käesoleva töö

teostumisele.





I. ÜLEVAADE METSAVARADEST JA NENDE MAJANDA.
MISEST MAAILMAS.

SURVEY OF WORLD FOREST RESOURCES AND THEIR UTILISATION.

Dr. rer. for. P. Reim.

1. Üldiseloomustus. Inimsoo mitmekesine
General Features. tegevus on tihedalt

seotud metsaga. Kõik

maailmaosad ei ole aga metsaga varustatud

vajaliisiel määral. Mitmekesised ilmastiku-

tingimused põhjustavad erineva ilmega tai-

mestiku tekkimist ja ebasoodsad ilmastiku-

olud takistavad laiadel maa-aladel metsade

kasvatamist või võimaldavad kasvamist ai-

nult kidurad, kõverail poil, millised' samle-

vad vähe meie metsapuudega.

Võttes aluseks' Köppen - Ca jand eri

ilmastikuvöösid, leiame, et metsad, millised

teenivad inimkonda, asuvad peamiselt põhja-
poolsel maa poolkeral — jahedas ja para-

jas ilmastikuvöös.

Jahle d a ilmastikuvöö all mõeldakse

seejuures tundraist soojemais tingimusis
asuvaid alasid, kus ,I—3 suvekuu keskmine

temperatuur on üle + 10° C.

Metsad on selle kliimavöö taimestiku loo-

mulikuks vormiks. Põllu- ja heinakultuuri

all olevad maa-alad olid siin varem kaetud

metsadega ja kui nad jäetakse maha, kat-

tuvad nad taas metsaga.

Paraja ilirnastikuvöö all' mõeldakse eel-

misest soojemaid alasid, kus talveaeg esi-

neb siiski küllalt Selgelt. Nelja suvekuu

keskmine temperatuur on kõrgem kui +

10° C ja külmima keskmine temperatuur on

madalam kui + 2° C.

Euroopa kuulub peagu koguulatuses
jahedasse ja parajasse ilmastikuvöösse, ar-

vatud välja Põhja-Jäämereäärsed tundrad

ja subtroopilise ilmastikuga Vahemere ran-

nikud. Jahe ilimastikuvöö võtab oma alla

suurema osa Skandinaaviast, Soome ja põh-

japoolse osa NISVL-iSt, kusjuures tema lõu-

napiir läheb Leningradist OSO sihis Uurali

mägeStiku lõunaotsale. Väikeses ulatuses

esineb sama ilmastik ka Kesk-Euroopa mä-

gestikes: Alpides ja Karpaatides. Selle

ilimastikulala rahva puutarvitus on metsade

toodanguga võrreldes väike. Algupäraseks
on siin okaspuumetsad.

Inimese tegevuse järeldusel on ses alas leht-

puumetsad (kask, haab) suurendanud oma

esialgset ala. Suur osa neist esineb aga

ajutise nähtusena. Pikema aja kestel muu-

tuvad need taas okaspuumetsadeks. Jaheda

vöö okaspuumetsades kasvavad puud aegla-
selt, kuid sirgelt ja annavad kõrgeväärtus-
likku materjali.

Paraja ilimastikuvöö kontinentaalsed,
väheste sademetega alad on metsakasvule

ebasobivad ja säärased on olnud Euroopas

puudeta rohtlaante äll: (IL.-Venes). Muu,
eelmisest märksa suurem, osa parajast il-

mastikuvööst on olnud kaetud metsadega,
kusjuures paremail mail on kasvanud leht-

puumetsi, halvemail — sega- ja okaspuu-
metsi, Selle ilmastikuvöö eriti iseloomuli-

kuks puuliigiks on tamm, mispärast selle

ilmastikuvöö suurimat osa kutsutaksegi
Inimene on metsade

hävitamisega ses ilmastikuvöös muutnud

loodust pallju (enam kui jahedas vöös.

Metsavarade rohkusest on rohkem and-

meid. Ei saa aga ütelda, et nad on küllalt täp-

sad õige pildi saamiseks riikide vahekorrast.
Metsa mõiste ei ole teatavasti küllalt selgelt
määritletav. Meilkasvab näiteks rohkesti puid

sois, karjaimaill, puisniitudel ja tihedais sa-

rapuu- ning valgelepavõsastikes. Juba meie

võrdlemisi väikesel maa-alal on puid kas-

vatavad alladel väga erinev ilme ja on raske

metsa mõistet looduses määritleda metsa,

soo, karjamaa või heinamaana. Veel ras-

kem on metsa mõistet määritleda nii, et

mitmes riigis õlleks võimalik õieti otsustada,

mis alad kuuluvad selle mõiste alUa. On

paratamata nähtusl, et üks riik olude koha-

selt annab metsa mõistele kitsamaid või

laiemaid piire kui teine. Balkani poolsaa-
rel, Itaalias ja Hispaanias loetakse karja-
tamiseks kasustatavad võsastikud, millised

samlevad meie karjamaadega, enamjaolt



Ülevaade metsavaradest ia nende majandamisest maailmas2

2. Euroopamaad. Tab. 1 aimab ülevaa- kohta on koondatud Rooma rahvusvahelise

European Countries. te euroopa riikide metsastatistika laastaraamatutesse (Annuai-
metsavaradeist. Ta on re international de statistiqiue forestiere).

koostatud I liv es sai o-J ai ava (1'980) Vahed hilisemate ja tab. näidatud andmete

andmeil. Pärast nimetatud' teose ilmumist vahel esinevad peamiselt väheuiuritud rii-

on mitme riigi kohta avaldatuid uuemaid ja kide (NSVL, Balkan, Hispaania) kohta, kus

täpsamaid andmeid. Palju andmeid selle ka uuemad andmed on umbkaudsed.

O Kuna andmed Eesti kohta iivessaio-Jaiava Euroopas omab suurimat metsapindala
teoses on vananenud, on allpool kokkuvõte eraldi käes-

tltcittt
oleva uurimuse tulemusist. NSVL; sellele järgnevad enamvähem võrdse
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Soanxe ja Bootei.
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Metsamaa-protsent riigi üldpindalast on

kõrgeim iSoomes (713>5) ja Rootsis (56,5);
väikseim on see liris. Eesti metsade prot-
sent riigi üldpindalast on võrreldes mitmete

teiste euroopa riikidega madal (00,5). Kõik

naaberriigid omavad suhteliselt rohkem met-

si. Eestist metsavaeselmad riigid asuvad Eu-

roopa lõunapoolses osas, kus puudub meie

oludega säratav talv. Metsarikaste riikide

poolt on Eesti 16., metsavaeste — 18. ko-

hal. Eestist metsavaesemate riikide pind-
ala moodustab umbes 1 /5 Euroopa mandrist,

kuna Eestist metsarikkamate riikide pindala
on eelmisist ligi 4 korda suurem.

Võrreldes teiste mandritega on Euroopas
tingimused metsakasustamiseks eriti soodsad.

Ükski teine manner ei ole nii rikas süga-
vale maasse tungivate lahtede, sisevete ega

parvetusjõgede poolest kui Euroopa. Euroo-

pas hõlbustab peale selle lumi metsamater-

jalide transportimist. Metsarikaste maade

läheduses on mitmed metsavaesed, tihedalt-
asustatud maad, millised nõuavad palju puu-

ainet. See on loonud soodsa võimaluse met-

samajanduse arenemisele.

Käesolevas töös ei ole võimalik kirjelda-
da üksikasjaliselt mietsamiajandussieisundit
kõigis Euroopa riiges. ülevaate võimaldami-
seks, mis osa eesti metsad ja metsamajandus
etendavad puuturul võrreldes võistlevatel rii-
kidega, peatume tähtsamate metsasaadusi

müüjate ja ostjate maade metsaolude selgi-
tamise juures.

Tähtsamaiks metsasaadusi eksportijaiks
riigeks Euroopas on Rootsi, iSoome ja Nõu-

kogude Liit.

Rootsi s o<li metsasaaduste eksport ju-
ba enne maailmasõda kõrge. Maailmasõda

puudutas Rootsit vähem kui teisi riike ja ta

sai ka pärast sõda hoogsalt jätkata arene-

mist sel allal. ‘Tema metsad on enamvähem

kõik kasustamisele kättesaadavad. Metsa-

majandus on kõrgel tasemel ja majandusi-
poliitika kannab väärikalt hoollt selle ma-

jandusharu edendamise eest. Rootsi puukau-

bad omavad maailmaturul' head kuulsust,

osalt tööttamistehnika, osalt aga metsades

kasvavate puude omaduste headuse tõttu.

Peata laudade, milliseid Rootsi ekspordib
suuremjaolt hööveldatud kujul, saadetakse

Rootsist maailmaturule suurel määral pa-

beritööstussaadusi, vineeri ja tuletikke.

Soome olud' samlevad üldiselt Rootsi-

ga. Maailma- ja vabadussõda tekitasid Soo-

mele suuri kaotusi, milledest toibumine nõu-

dis suuri pingutusi. Kuid juba 11905. a.

ületas Soome metsasaaduste väljavedu sõ-

jaeelse taseme. Metsiad on Soomele täht-

samaks varaks, millel põhineb peamiselt
majanduselu. Soodsad mietsakasustamistin-

gimused ja okaspuude head' tehnilised oma-

dused võimaldavad iSooünel kasustada oma

suuri metsavara hea eduga. Valitsus juhib
suuri summasid erametsade majapidamise
ja metsade seisundi parandamisele. Riik

teostab metsades järjest suurema hoolega
metsade seisundi parandamistöid (kuiven-
dustööd, hooldamisraided), ning tema poolt
ülalpeetavais asutisiis on. suur metsatead-

iaste pere rakendatud metsiateaduslikule

uurimustööle ja sellele on loodud suurejoo-
nelisi võimalusi.

Metsade raiumine on L.-Soomes suurem

kui puuaine juurdekasv, kusjuures üleraiu-

miised teostuvad kuuse ja männimetsade ar-

vel. P.-Soomes on raiumine juurdekasvust
väiksem. Soome on tüüpiline metsasaadusi

müüja maa. Ta saadab neid välisturule

peamiselt laudade ja pabei
näol. Välja veetakse ka töötlemata puud
ja vineeri.

Nõukogude Liidu metsade pindala
moodustab üle poote kõigu Euroopa metsa-

dest. Metsad on koondatud peamiselt Liidu

põhjapoolsesse ossa, Liidu keskosa metsad

kuuluvad kohaliku rahva ja lõuna pooli met-

sata maa-alade puuga varustamiseks. Met-

sasaaduste väljavedu teostub peamiselt põh-
ja osast. Seal on puuturustamisvõimalused

halvemad kui Soomes ja Rootsis. Kaunis

isuur osa. metsadest asub tingimusis, kust

puukasustamine ei ole praegu üldse mõel-

dav. Aastakümnete kestel on teostatud raiu-

misi jõgede läheduses metsadest. Nende

kogus on vähenenud tublisti, eriti viimase

aastakümne keskel, ja mida kaugemale jõge-
gedest, seda vähemtasuvaks osutub pUusaat-

mine välisturule.

Nõukogude Liidu metsad kuuluvad l kõik

riigita. Riik on metsade kasustamisele pü-
hendanud 'Suurt tähelepanu. Põhjapoolsete
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metsade kasustamiseks võimaluste loomisel

on sinna asumisele saadetud palju rahvast,
on ehitatud uusi suurejoonelisi laua-, vinee-

ri ja paberivabrikuid. .See kõik võimaldas

Nõukogude Liidul juba kümmekond aastat

tagasi saata suurel määral metsasaadusi

välisturule.

Norra on vanemaid metsasaadusi müü-

jaid maailmaturul. Tema müüb peamiselt
hööveldatud laudu ja paberitööstussaadusi.
Viimaste hulgas on eriti palju mehaaniliselt

valmistatud pabermassi, mille valmistami-

seks Norra rohked kosed võimaldavad oda-

vat jõudu. Norras .saavutati metsasaaduste

väljaveo haripunkt sajandi alul. Praegune
väljavedu on tublisti väiksem tolleaegsest ja
metsade seisund ning metsamajapidamistase
ei luba Norral suurendada väljavedu.

Lätis samleb metsakasuistamisseisund
Eestiga. Ta on metsasaadusi müüja maa

ning lauatööstus on seal kõrgel tasemel. Et

aga paberi- ja vineeritööstus on alles arene-

misel, on ta rohkesti saatnud turule tööt-

lemata puud.

Leedu saatis oma iseseisvuse' esimesil
aastail 1 metsa välja peamiselt töötlemata

'kujul. Viimasel ajal .on aga lauatööstus are-

nenud, ja töötlemata puu osatähtsus välja-
veos vähenenud.

Poola on metsasaaduste turustamise

suhtes halvemas seisundis Eestist ja Lätist.

Puutöötlustööstus on arenenud vähem ja
suhteliselt suurel arvul veetakse välja tööt-

lemata puud. Suur osa väljaveost läheb

Saksa. Meie vineeritööstus ostis mitmel, aas-

tal kaslki Poolast. Töötlemata puu väljavedu
on Poolast suhteliselt suurem kui Eestis.

Paberitööstussaaduste välja- ja sissevedu on

enamvähem tasakaalus.

Tšehhos Io v a k k i a omab võrdlemisi

palju metsi ja tema puutöötlustööstus on

kõrgel tasemel. Ta on puitainete väljaveo-
maa. Ta saadab neid Saksa ja Ungarisse.
Riigi ebasoodus asend teeb suuri takistusi

metsade kasustamisel, sest tema naabrid ei

osta kõike ja kaugemale saatmine on rasike.

Palju metsi on mägedes praegu kättesaama-

tus seisundis.

Austria on metsasaaduste väi javeo -

maa. Ta ekspordib neid Itaaliasse ja Unga-

ris.se. Metsamajandus ja puusaaduste tööt-

lemine on kõrgel tasemel.

Metsasaadusi ekspordivad veel Jugo-

slaavia ja Rumeenia. Metsamajan-
dus on neis riiges arenenud' vähe. Trans-

porditingimused ei ole head. Nad saadavad

metsasaadusi Ungarisse, Itaaliasse ja
Kreeka.

Bulgaarias on metsi kaunis palju,
kuid väärtuslikumad neist kasvavad raskelt

kättesaadavais mägedes. Seetõttu on riik

puusaadusi enam ostnud 1 kui müünud. Met-

samajandus on arenenud vähe.

Šveits on rikas metsadest ja metsama-

jandus on kõrget tasemel. Tema esineb aga

maailmaturul puusaaduste ostjana. Oma

metsade puutoodang ei suuda katta rahva

puukulutust ega paberitarvet.
Tähtsa koha omab euroopa metsamajan-

duses Saksa. Ta on olnud euroopa riigele
eeskujuks metsade majandamises. Juba läi-

nud sajandi keskel oli Saksas metsamajan-
dus kõrgel tasemel. Saksa metsateadus omas

maailmasõjani juhtiva koha maailma-metsa-

majandus.es.
Puidukulutus on Saksas suurem omamet-

sade toodangust. Saksa esineb maailmaturul

metsasaaduste müüjana ja ostjana. Ta os-

tab peamiselt töötlemata puud palkide ja
paberpuu näol, osalt ka laudu (Poolast,
TšehhosloväkkiaSt ja Soomest). Välisturule

ta saadab õige suurel kogusel paberitööstus-
saadusi ja väiksemal kogusel ka töötletud

puud. Üldiselt on ta metsasaaduste suhtes

sisseveo ülekaaluga maa.

Arvuliste andmete järgi on palju metsi

ka Portugalis. Seal kasvab aga pea-

miselt lehtpuumetsi. Ta on maailma suuri-

maid korgimüüjaid, korgi tammekasvatuse

olles rahvale suureks teenistuseks. Üldiselt

ta on aga puukauba ostja.

Kõik teised euroopa riigid on tüüpilised
metsasaaduste sisseveomaad. Suurimakspuu-

kaubaostjaks on Inglise (:S. Britannia).
London on olnud kaua euroopa metsaturu

keskusteks. Umbes 40% kõikide euroopa riiki-

de poolt väljaveetavaist töötlemata puumater-

jalidast ja laudadest läheb Inglisse. Peale

selle veetakse sinna metsasiaadusi ka Kana-

dast. Inglise tarvitab metsasaadusi igasu-
gusel kujul. Tema söekaevandused tarvita-
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vad igal aastal umbes 30 korda rohkem

propse kui Eestist on eksporditud. Okas-

puulaudu ta ostab umbes 25 korda nii pal-
ju, nagu meilt on saadetud keskmiselt aas-

tas välistulule. Samuti on -seisund vineeriga.
Paberitööstus on Inglises väga arenenud.

Ta kasustab tooraineks peamiselt Skandinaa-

via-riikide pabermassi ja tselluloosi. Oma

metsi on Inglises vähe ja -neile ei pühenda-
tud kaua mingit tähelepanu. Alles maailm a-

sõja-aastail, kui välisturult oli puusaamine
raskendatud, muutus olukord ja praegu te-

hakse seal innukat tööd uute metsade asu-

tamise ja vanade majandamise ergutamise
alal.

Suured puukaubaos-tjad on Belgia ja
Holland. Esimene neist vajab oma kae-

vandusis aastas umbes 10 korda rohkem

propse, kui Eestist viimaseil aastail eks-
porditi.

H-olland tarvitab puukaupa peamiselt lau-

dade ja plankude näol, millede sissevedu on

6—B korda suurem laudade väljaveost Ees-

tist.

Mõlemas -riigis kantakse, hoolt metsade
eest ja metsapindala on suurenenud neis

nõmmede ja lagendikkude istutamise ning
Soode kuivatamise tagajärjel.

Taani on metsiavaene maa. Siin on

aga rohkem kui mujal kantud hoolt metsa-

pindala suurendamise eest. 11871'—1i92i3. a.,

s. o. -52 aasta jooksul, suurenes Taanis meit-

sapindala 112 000 ha võrra ehk 58 % endi-

sest metsapindalast. Metsa alla on võetud

peamiselt laialdasi nõmmevälju, tuiskliivu ja
muid metsata pindalasid, millised teiste kul-

tuuride all -ei tõota suurt tulu. Metsamajan-
dus on seisnud kaua kõrgel tasemel. Puu-

juurdekasv metsades -on võrdlemisi kõrge
(4,-9 thm ha kohta). Sellest hoolimata vee-

takse Taani suurel määral okaspuulaudu ja
paberitööstussaadusi.

Pr an tsll is e on metsavarade suhtes

paremas seisundis kui kirjeldatud riigid'.
Tema saadab välisturule propse ja põletis-

puid (lehtpuid), kuid ostab suurel kogusel
okaspuulaudu. Puu sissevedu ületab välja-
veo. Enne maailmasõda Oli sisseveo üle-

kaal mitmekordselt suurem kui pärast sõda.

Itaalia, Hispaania ja Kreeka

asuvad väljaspool parajat ilmastikuvööd'.

Neil on metsamaade nimestus rohkesti maad,
kuid head metsiad puuduvad peagu täiesti.

Seepärast ostavad need riigid palju okaspuu-
laudu, vineeri ja paberitööstussaadusi. Met-

samajandus on seal alles algastmes. Itaa-

lias tehakse aga innukalt tööd oma metsa-

majanduse ja metsaolude parandamiseks.

Eesti metsad moodustavad euroopa

metsadest õige väikese osa (1/300). Maa

geograafiline asend on teistega võrreldes

metsamajanduse jaoks kõigiti soodus. Il-

mastikutingimused (paraja ilmastikuvöö

põhjapoolne osa — võrdlemisi soodsa sade-

mete rohkusega) võimaldavad Eestis: hea

eduga kasvatada jaheda ilmastikuvöö okas-

puid ja paraja ilmastikuvöö lehtpuid. Mul-

lapind on metsakasivulle soodus ja võimaldab

metsades suurema puuaine juurdekasvu kui

enamikus teisis riiges.

3. Aasiamaad. Aasia on suurim
Asiatic Countries. manner ja temas on

esindatud mitmekesi-

seda ilmastiku- ja taimestikuvööd. Tema

metsapindala on kolmekordselt suurem kui

Euroopas. Metsade asetus ja levik on palju
halvem kui Euroopas. Rohkem kui pool
jaheda ja rõhuvam osa paraja ilmastikuvöö

metsadest asub väheasustatud Siberis, kus

raudteid on vähe ning suured jõed voola-

vad kõik lõunast põhja. Hiline jääsulamine
jõgede alamjooksul ja varane sulamine ülem-

jooksul põhjustavad jõgede äärtel suuri üle-

ujutusi ja raskendavad jõgede kasustamist

parvetamisieks ning puusaaduste transporti-
miseks. Põhja-Jäämeri, kuhu suubuvad jõed,
on laevasõiduks kõlblik lühikest aega ja lae-

vasõit seal on ohtlik ning veotee väga pikk.
Seetõttu on Siberi lõpmata suured metsava-

rad kättesaamata surnud kapital, mis ei saa

lähemas tulevikus avaldada mõju maailma-

metsaturule.

Kesk-Aasia (Miongooiia, Tiibet ja
Tur k e stan) on peagu metsata kõrve.

Väikesel määral kasvab metsa ainult mä-

gesitikes. Samuti on peagu metsata suured

Araabia liivalagendikud. Sellele liituvad

suured! m-etsavaesed alad Väike-Aasias, Süü-

rias, Mesopotaamias ja Pärsias, kus kasvab

metsi väiksemal määral ainult mägestikes.
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Paremas seisundis on Vaikse Ookeani

ranniku põhjapoolne osa: Kamtšatka pool-

saar, Stianovoi mägestiku ikagurinded ja
Amuri jõe vesikond. Neis kasvab rohkesti

väärtuslikke okasmetsi, millede saadusi saa-

detakse Hiina ja Jaapanisse.
Jaapanis on metsapindala võrdlemisi

suur. Umbes 54% üldisest pindalast arva-

takse metsamaaks. Mietsad kasvavad seal

peamiselt mägestikes ja 'kuigi nad koosne-

vad väärtuslikest okaspuuliigest, on osa

metsi tingimuste raskuse tõttu kättesaama-

tus seisundis. Tihe asustus, tööstuse ning

kultuuri 'kiire tõus nõuavadl palju puud1.

Seetõttu ei suuda omad metsad rahuldada

kõiki nõudmisi ja Jaapanis on puitainete
sissevedu väljaveost suurem.

Suur Hiina riik on sunnitud oma rah-

va nõudmiste rahuldamiseks importima suu-

ri puukoguseid teisist riigest. Eriti suurel

määral tarvitab Hiina metsasaadusi paberi-
tööstussaaduste näol.

Metsasaaduste müüjaina omavad maa-

ilmaturul tähtsust Ees- ja Taga-India

ning nende läheduses asuvad saared; Need

müüvad maailmaturule peamiselt kallihinna-

list laevaehituspuud (Tectona Grandis),

eebenipuud ja kautšukki. Suur osa neist

lopsakaist troopikamietsadest on raskesti

kättesaadav ja ka ses osas on metsade näol

rohkesti surnud kapitali. Indiasse veetakse

rohkesti paberitööstusisaadusi ja kastilaudu

(teekastid)..

Üldkokkuvõttes ion Aasia metsasaaduste

kaubandus hoolimata isuurist metsavarast

praegu passiivne. Sissevedu on väljaveost
suurem.

4. Aafrikamaad. Aafrika üldpindala
African Countries. on Euroopast umbes

3 korda suurem. Suur

osa sellest kuulub kõrvete (umbes 36%),
rohtlaante, põõsastikkude ja savannide alla.

Metsapindalalt on Aafrika valene. Nad

on levinudl ebaühtlaselt ja moodustavad

üldpindalast vaevalt 11%. Metsi võib see-

juures rühmitada kolme rühma: 1. sub-

troopilised, nahksete lehtedega met-

sad, 21. troopilised! ürgmetsad
(džunglid) ja 3; troopilised savan-

nim etsa d.

Troopilised ürgmetsad kasvavad kahel

pool ekvaatorit Kongo jõe vesikonnas. Need

on tihedad metsad, kus puuliikide ja vään-

kasvude rohkus teeb soovitud puude raiu-

mise äärmiselt raskeks;

Sävannimetisad, millised siarnlevad meie

harvapuiste puisniitudega, kasvavad troopi-
liste ürgmetsade ala ümber. Nende kasus-

tamist raskendab puudevähesus või metsa-

hõredus.

Subtroopilised metsad kasvavad Vahe-

mere rannikuil (Alžiir) ja mägestikes.
"

Metsade kasutamistingimused on Aafri-

kas väga halvad. Jõgesid on vähe ja kau-
gelt suurem osa neist on laevasõiduks ning
palvetamiseks kõlbmatud. Paljud troopika-
puuliigid on nii rasked, et nende parvetami-
ne üldse ei ole mõeldav. Raudteed puudu-
vad.

Enne maailmasõda ja ka pärast tegid
Prantsuse, Inglise ja ka Belgia suuri jõu-

pingutusi, et oma puutarvidust katta Aaf-

rika asumaade metsadest. Puukasustamise-

ga seotud raskuste võitmine osutus aga

tunduvalt 'kulukamaks kui ostmine Euroopa

metsariigest ja olud) 'sundisid' neid loobuma

sellest kavatsusest.

Suur osa aafrika metsadest on kättesaa-

matus seisundis. Aafrika tihedamaltasusta-
tud osad — Egiptus, Alžiir ja Kapimaa —

on seetõttu juba kaua tuntud metsasaaduste

ostjaina. Euroopa riigid müüvad neile igal
aastal suurel arvul laudu, planke ja paberi-
tööstussaaduisi. Aafrikast veetakse valija
ka mõnesuguseid metsasaadusi, nagu: toor-

kautšukki, palmõli, palmüdi, aafrika maha-

goni, eebenipuud ja mõningaid teisi kal-

leid mööbellpuuliike. Vahemereäärseist sub-

troopilisist metsadest saadakse rohkesti

korgitammiekoort, mida saadab eriti roh-

kesti turule Alžiir.

Kokkuvõttes on metsasaaduste sissevedu

Aafrikasse suurem kui väljavedu ja .sisse-

veokaup saadakse peamiselt Euroopa okas-

metsadest.

5. Austraalia ja Austraalia on

Okeaania.Okeaania. kõige metsavaesem
Austri and Oceania.

ma3mer> M,etsad kas_

vavadl peamiselt mand-

ri rannikuil 200—300’ km laiuses vöös.

'Sisemaal on. laiu lagendikke ja rohtlaani.
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Üldine metsade pindala on Jalava andmeil

36,5 milj, ha ehk 4,7% mandri üldpindalast.
Metsad kuuluvad enamikus sUbtroopiliste,
osalt ka troopiliste savannimetsade hulka.

Iseloomulikuks puuks neile on eucalüptuse
sugukond, mida -on -esindatud umbes 280 lii-

gi näol. Okaspuid on üldse vähe ja raiu-

miste tagajärjel on nende osa vähenenud

tublisti.

Maailma-puutural esineb Austraalia ost-

jana ja müüjana, -kuid ost ületab müümise.

P.-Am. Ühendriigid ja Kanada saadavad

Austraaliasse rohkesti okaspuulaudU. Väga

suurel määral veetakse Austraaliasse 'ka pa-

berit ning paberivabrikute saadusi. Aust-

raaliast veetakse välja peamiselt lehtpuuiii-
kidest -saadud puükaupa.

Austraaliast põhja ja ida pool asuvail

saaril on rohkesti troopilisi ja isubtroopilisi
metsi, milledest saadetakse maailmaturule

mitmesuguseid kallihinnalisi kõvade puude
kaupu. Nende saarte hulgas paistavad sil-

ma Uus-Meremaa ja Uus-Guinea. Esimesel

on metsade majandamise alal märgata kii-

ret edenemist.. Metsade kultiveerimise alal

on tehtud ja tehakse palju tunnustust vääri-

vat tööd. Puukauba sisse-- ja väljavedu on

enamvähem tasakaalus. S-eoses kiire kul-

tuuritõusuga on puu- ja paberitarvitus suu-

renemas.

Uus-Guinea on peagu koguulatuses kae-

tud troopiliste metsadega., ja kui arvestada,
et see saar on ligikaudu 18 korda suurem

Eesti Vabariigist, peitub saarel suuri metsa-

vara. Liigne metsade tihedus ja läbipääs-
matus ning elanike vähesus takistavad nen-

de kasustamist. Hoolimata maa metsarik-

kusest on väljavedu väga väike. Kohaliku

rahva tarvete rahuldamiseks tuuakse puu-

kaupa ka teisilt -saarilt ja Austraaliast.

6. Lõuna- ja Kesk. L.-A m-eer ilk as ka-
Ameerikamaad. tavad metsad umbes

’/-> kogu pMaWt, oi-

les seega metsarikka-

maid mandreid. Metsäkasustamistingimused
on palju paremad kui Aafrikas. Jõgesid on

rohkesti ja metsad sisaldavad palju maail-

maturul nõutavaid puuliike.
Ekvaatori läheduses, Amazoni jõe vesi-

konnas, kastavad troopilised ürgmetsad,

miilliised saadavad maailmaturule palju kau-

tšukki.. Vaikse ookeani rannikul- Columbia

troopikametsad varustavad maailma maha-

goni (Svietenia mahagoni) puuga. Argen-
tiina põhjaosas ja Paraguais kasvavad

Quebracho metsad, varustades maailma

parlkhappega. Nende ja Atlandi ookeani

vahel kasvavad ilusaimad L.-Ameerika okas-

metsad, nn. araucaria metsad (Araucaria

brasiliana). Okasmetsi kasvab peale selle

veel L.-Tšiili mägestikes.

Neist põhja pool, Andide idarindeil, kas-

vab subtroopilisis metsadles rohkesti puid

(Cinchona), mille koorest saadakse hiniini.

Metsade kasustamine on arenenud kõige

enam Brasiilia s. Tema saadab oma

araucaria metsade laudu rohkesti teisisse

L.-Ameerika riigesse. Ka paberitööstus on

Brasiilias kiirelt arenemas. Veel pärast maa-

ilmasõda tarvitas1 Brasiilia rohkesti välis-

riikide paberit. Lähemas tulevikus tõenäo-

selt suudab te. oma metsade ja paberitöös-
tuse varal rahuldada oma rahva nõudeid.

Argentiinas on metsi vähe ja nad

kasvavad raskesti kättesaadavais tingimu-
sis. Ses riigis on Seetõttu tulevikus vähe

võimalusi oma metsade varal toimetule-

miseks.

Kõigis teisis riiges on metsavarad

suured. Neil on küllalt võimalusi suu-

rendada oma metsade kasustamist. Neis

kõigis on aga nii palju teisi rikkusi, nagu

tina, saKpeeter, kohv, kalliskivid, et rahva

tähelepanu koondub teisile tulualiikaile. Oda-

va puuaine kasustamine ei ole paremate tu-

luallikate kõrval! köitnud rahva tähelepanu.

Ka on omade metsade kasuistamisel rasku-

seks asjaolu, et metsad on tihedad ja neis

kasvab Väga mitmekesiseid puuliike. Soo-

vitud puude raiumine ning väljavedu mitte-

soovitud puude hulgast osutub .kulukaks.

Seetõttu veetakse kõigisse teisisse räigesse,
peale Brasiilia, lauakaupu teisilt mandreilt.

Samuti on need riigid tuntud paberivabri-
kute saaduste ostjaina. L.-Ameerika met-

sadest veetakse välisturule peamiselt ainult

kallihinnalisi mööbelpuid ja metsade kõrval-

saadusi, nagu : kautšukki, parkhapet, hiniini-

ko-ort, balatavedelikku.

Kesk-Ameerika ühes selle lähedu-

sesõle va saarestikuga sarnleb metsapuilt
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L.-Ameerika põhjapoolsete riikidega. Metsi

on palju (üle 50% üldpindalast), metsade

majandamine puudub aga peagu täielikult.

Metsi raiutakse esijoones banaani-, kohvi-,
suhkru-, ja kakaokasvatamise alla võetavate

maa-alade rookimisel. Hoolimata suurist

metsavarast on metsasaaduste sisseveduväl-

javeost suurem. Veetakse sisse peamiselt
okaspuu-lauakaupa (ühendriigest) ja paberi-
tööstustooraineid» Väljaveo hulgas esineb

peamiselt mahagoni ja teisi kallihinnalisi

mööbelpuid.

Mehhiko on metsade poolest vaesem

ja need kasvavad peamiselt mägedes. Põllu-

ja aedkultuurilie sobivail aladel on metsad

hävitatud. Metsade pindalu arvatakse um-

bes 10% üldtmaa-älast. Metsade vähesuse

tõttu on puukauba sissevedu väljaveost tun-

duvalt suurem.

7. P-Ameerika- P.-Am. Ühend rii-
maad. gid kuulusid varemail

N°Co'untrfešCan

aastail metsariikkama-

te riikide hulka. Käsi-
käes majandustõusuga ja põllukultuuri laie-

nemisega vähenes metsade pindala. Praegu
on Ühendriigel 24,3'% üldpindalast metsade
all. Viimaste hulgas on ligi 30% ürgmetsi,
millised esinevad peamiselt lääne osas, Vaik-
se ookeani ranniku läheduses olevais mäges-

tikes. Need asuvad parajas ilimastikuvöös ja
kuuluvad maailma puurikkamate metsade

hulka. Seal kasvavad ühtlasi maailma suu-

rimad ja vanimad puud. Vanimate mam-

mutpuude kõrgus ulatub kuni 120 m, läbi-

mõõt tüvest B—l 2 m ja vanus kuni 4000 a.

Peale selle kasvab neis metsades rohkesti
teisigi hiigelpuuliike, nagu Pseudotsuga doug-
lasii, Picea sitkaensis, Sequoia sempervirens.

Ühendriikide majandustõusule aitas väga
suurel määral kaasa metsavaarade kasusta-
mine. Samal ajal hooliti aga metsakasvatu-

sest vähe. Raiumine oli pikemate aegade

kestel mitmekordselt suurem juurdekasvust.
Raiutud metsade asemele uute soetamise

eest ei kantud hoolt. Selle tagajärjel on

tähtsais kultuurlkeskusis metsad’ õige halvas
seisundis. Väärtuslike puuliikide arv on

liigselt kahanenud. Endiste tarbepuumetsa-
de asemele on tekkinud enamikus küttepuu-
metsad.

Ametliku P.-Am. Ühendriige metsastatis-

tika andmeil on 17)21% üldisest metsaalust

uuendamata raiestikke. Samul andmeil loeti

kaua aega puujuurdekasvuks 171 milj, m 3,

kasustuseks ja tulehävituseks 704 milj. m 3.

Seega oleks kasustus 4 korda suurem juurde-
kasvust. 110321. a. kongressi ülesandel metsa-

valitsuse poolt kogutud uued andmed kinni-

tavad, et toodud arvutus on liiga pessimist-
lik, ja uutel, 11983. a. avaldatud andmeil on

puu juurdekasv 252 milj, m 3; kasustus 410

milj, m 3 ja hävitused 53 milj, m 3,
kokku

463 milj. m
3.

Kia need andmed annavad eba-

soodsama kujutluse Ühendriige metsabilan-

sist, kui seda õigustavad tõsiolud, ja nimelt

põhjusel, et Ühendriiges arvestatakse puu-

juurdekasvu neto-juurdekasvuna, s. o. ül!d-

juurdekasvu vähendatakse puude loodusliku

väljalangemise võrra. Ürgmetsades, kus puu-

de väljalangemine võrdub juurdekasvuga,
puudub neto-juurdekasv täiesti. Seetõttu ei

esine suuri alasid ürgmetsade juurdekasvu
arvestuses üldse, kuid neis on suuri kasus-

tamist nõudvaid puuvaru.

Metsade ebaühtlase jaotuse tõttuon puu-

saad Uste raudteel transportimine väga suur.

Keskmiseks puukauba veoteepikkuseks val-

mistajast müügikohani 'arvatakse 700 miili

(1126 km) ja raudteieveokUlu laudade std

kohta keskmiselt 20 dol. (76 kr.)» Peale selle

arvatakse veokuludeks müügikohast tarvita-

jani veel 7,66 dollarit std kohta.

Metsapinna ja metsavarade vähenemise

tõttu on Ühendriigid puukauba väljaveo-
maadie hulgast nihkunud puukauba sisseveo-

maade hulka. Metsasaaduste väljiavedu
Ühendriiges teostub peamiselt riigi lääne-

rannikul Olevate sadamate kaudu. Nende

läheduses asuvad Ühendriikide suurimad

metsavarad. Tegelikult rändab sealt raud-

teil hulgaliselt puukaupa ka ida poole, ja
sel Ühendriikide osal on puukauba välja-
veomaa ilme.

Peale laudade saadavad Ühendriikide lää-
nerannikul maailmaturule ka paberit.

Ühendriikide idapoolne, s. o. Atlandi
ookeani poolne, osa on (tüüpiliseks puukauba
sisseveoniaaks. Ses osas on teisist riigest
sisseveetavate laudade arv veidi väiksem kui

laudade väljavedu läänerannikult. Palju suu-

rem kui laudade sissevedu, on ses osas
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paberitööstustooraine ja poolvalmissaaduste

sissevedu. Ühendriigid kulutavad paberit
teatavastil umbes sama palju, nagu kogu
muu oisa maailmast kokku. Ühendriikide pa-

beritööstused valmistavad paberit rohkem kui

riik ise kulutab. Paberivalmiistamiseks suu-

davad omad metsad anda ainult 45—50%

vajalikust puuainest. Muu osa tuleb välis-

mailt, peamiselt Kanadast. Teisist riigest
sisseveetavate pabeiritoorainetekogus on oma

maa toodanguga võrreldes tõusnud alatasa.

Metsamajanduse taseme tõstmiseks on

Ühendriiges tehtud kaua hoogsat selgitus-
tööd. Asjaolu, et enamik metsadest (eriti

aga ida osasj kuulub eraisikuile, on olnud

suureks raskuseksi metsade seisundi paran-

damisel'. Alles viimasel ajal, mii vanad ürg-

metsad on ida osas lõppemas, algasid met-

samajandusele paremad arenemistingimused.
Põllumajandussaaduste ületoodang kutsus m.

aastakümnel P.-Ameerikais esile niivõrd te-

rava kriisi, et väga paljud raskusisse sattu-

nud põllupidajad (farmerid) jätsid maha

maad ja põgenesid linnadesse. 1920—30. a.

kestel mahajäetud maade üldpindala arva-

takse 5,7 milj, ha, mis on suurem meie

riigi üldpindalast. Need maad jäid ühis-

konnale. Neile lisaks andsid ka paljud
lauavabrikud omad metsamaad, milledelt

nad hävitasid metsa, ühiskonnale tagasi.
Need maad1 on võetud riigi ja oma-

valitsuse poolt korrastamisele, mis puhul
metsamaaks sobivad maa-alad metsasta-

takse. President Roosevelt on asunud sel

teel hoogsalt riigi- ja omaval!tsusmetsa-

varade suurendamisele ja käesolev ajajärk
on Ühendriikide metsapoliitikas suureks

murranguajajärgus, kus endine metsihävi-

tav maa muutub kavakindlaks metsakasva-

tajaks.

Kanada on maailma metsarikkamaid

maid. Suuruselt on ta enamvähem võrdne

Euroopaga. S'el suurel alal on metsakasvu-

le kõlbmatud laiad põhjapoolsed tundrad ja
sisemaal lõunapiiril asuv preeriate ala. Muu

osa oli kord metsamaa. Kanada metsade

pindala läheneb mõnedel andmeil temast

enam kui neljakordselt suurema mandri,

Aasia, metsade üldpindalale. Ametliku sta-

tistika järgi on metsade pindala siiski väik-

sem ja Rooma metsakongressile (119216) saa-

detud andmeil oli Kanada metsamaad

297 800 000' ha ehk üldpindalast.
Neist metsadest on umbes 1 10 kättesaama-

tuis tingimusis, nii et kättesaadavate met-

sade pindala moodustab üldpindalast 24,4%
ja annab elaniku kohta 24 ha metsamaad.

Ilmastikutingimusilt kuulub Kanada suu-

rim osa jahedasse 'okasmetsade vöösse.

Kaigu osas ja Vaikse ookeani rannikul esi-

neb ka parajat tammemetsade ilmastikku.

Puurikkamad, kõrgemad ja väärtuslikumad

metsad asuvad Kanada lääne osas Briti-

Columbias.

Kanada saadab puud maailmaturule

töötlemata kujul ja laudade ning paberitöös-
tustoodete näol. Lauavabrikute toodang
saavutas haripunkti 11911. a. Paberitööstus

on laienenud järjekindlalt viimaste aasta-

teni. Sellele vastavalt on vähenenud paberi-
puudle väljavedu Ühendriigesse.

Kanada metsi on kasustatud hoolimata

nende edasisest saatusest. Vieel rohkem kui

raiumine on hävitanud metsi tulekahjud ja
mitmesugused kahjurid putukate ning seen-

te näol. Alles viimasel ajal' on hakanud

levima ratsionaalne metsade majandamine.

8. Kokkuvõte. Metsamaa moodustab

Summary. (tab. 2) umbes 22/>%
üldisest maakera kind-

lamaa pinnast. Kõrgeim on metsaprotsent
troopilise ilmastikuga saaril — Ookeanias ja
Kesk-Ameerikas (Lääne-Indias), väikseim

Austraalias ja Aafrikas. Euroopa metsaprot-

sent on maailma keskmisest veidi kõrgem,
Eestis veidi madalam.

Elaniku kohta tuleb kõige 'enam metsa-

maad Okeaanias ja L.-Ameerikas, kõige vä-

hem — Euroopas ja Aasias.

on okaspuumets! ca

3'5%, paraja ilmastikuvöö lehtpuumetsi ca

12% ja troopilisi llehtpuumetsi ca 53%.

P.-Ameerikasi on okaspuumets! umbes 3 kor-

da, Euroopas umbes 2 korda rohkem kui

lehtpuumetsi (tab. 2). Aasias on okaspuu-
mets! vähem kui lehtpuumetsi. Teisil mand-

reil ja saaril kasvavad peamiselt troopilised
lehtpuumetsad, ja okaspuumetsade pindala
on neil lehtpuumetsadega võrreldes väike.



Ülevaade metsavaradest ja nende majandamisest maailmas10

Metsavarad maailmas

Kõik metsad ei 'ole oma tehniliste oma-

duste tõttu võrdsed. Kuigi lehtpuude hul-

gas on väga kõrge väärtusega puuliike, on

ok ais p u u m ets ad oma sirgete tüvedle ja
väga mitmekesist tarvitamist võimaldavate

puuomadüste tõttu üldiselt suurema täht-

susega kui lehtpuumetsad. Neis on väärtus-

liku tarbepuu protsent tavaliselt kõrgem

kui lehtpuumetsades, mis asjaolu võimaldab

okaspuumets! majandada tasuvalt väga eri-

nevais turutingimusis.
Jahedas ja osalt parajas ilmastikuvöös

on metsamajandus võrratult paremais tin-

gimusis kui iõunamail seetõttu, et talvel

külmunud maal ja lume te e 1 tuleb puu

Väljavedu' metsadest märksa odavam kui

sulla maa puhul, Puuainete kättesaamistin-

gimuste tõttu on eriti halvas seisundis troo-

pikametsad. Neis kasvavad väärtuslikud

puud harvalt teiste väheväärtuslike puude

hulgas, läbipõimitult väänkasvudega. Turul-

nõutavate puude raiumis- ja Väljaveoikulu
tuleb neis nii kallis, et põhjamaa okas-

puumetsade kaup jõuab neis mais tarvitaja
kätte odavamalt kui oma läheduses kasva-

vate metsade saadused'.

Puuliikide omaduste mitteisobivuse ja

puu kättesaamistingimuste raskuse tõttu on

enamus maailm a m et s adl es t kätte-

saamatus või majandamiseks kõlb-

matus .seisundis. Metsade hulka, millised

*) Okeaania alla on arvatud Uus-Guinea, Uus-Mere-
maa ja Austraalia ümbruses olevad saared (Polüneesia,
Melaneesia ja Mikroneesia).

puuliikide omaduste jia kättesaamistingi-
muste poolest võivad olla majandamisobjek-

tiks, kuulub umbes 2/s okaspuumetsadest ja
1 /g lehtpuumetsadest. Nende metsade terri-

toriaalne jaotusi on ebaühtlasem ja hoopis
erinev sellest, mida saadakse arvestades

kõiki metsi. Nendega on rikkalikult

varustatud ainult Euroopa ja
P. - Ameerika põhjapoolsed osad. Muu

osa maailmast ostab Euroopa ja P.-Amee-

rika liigest suurel kogusiel puukaupa.

Riiges, millised varustavad välisturgu
puukaubaga, teostus metsade kasustamine

kaua, esijoones vanade ürgmetsade
arvel. Enamuses1 neist oli raiumine suu-

rem juurdekasvust. Viimase 40 aasta kestel

on neis vanade ürgmetsade kogus kiirelt

kahanenud, mistõttu puukauba-eksport juba
paljudes riiges on langenud, paljudes langeb

aga paratamatult lähemal ajal. Enamuses

neis riiges on asutud suure hoolega kava-

kindlalt parandama metsamajandust ja raiu-

tud metsade asemele kasvatama uusi metsa-

reserve. Sellega ei suudeta aga veel kauges

tulevikus metsade juurdekasvu tõsta suure-

maks senistest

Metsade puutoodang koosneb väga eri-

hinnaliisist soirtimentidlest. Odavamaid neist

tarvitatakse metsade lähemas ümbruses,

kallimaid transporditakse linnadesse ja vä-

listurule. kau-

banduses esineb ainult õige

väike (6—10%) osa üldisest maa-

ilmapuul arvitu sest. Seks, et saada

•(llvessalo-Jalava järgi.)
World Forest Resources. (According to Data of llvessalo-Jalava)
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Euroopa — Europe 985 487,7 276,17 28,1 0,6 182,93 93,24
Aasia — Asia 4 220 1 016,0 811,40 19,2 0,8 371,40 440,00
Aafrika — Africa ..............2940 147,0 321,50 10,9 2,2 3,00 318,50
Austraalia — Australia 773 6,1 36,50 4,4 6,0 1,50 35,00
Okeaania’) — Oceania 127 3,1 76,39 60,9 24,6 4,50 71,89
Lääne-India saared — West India Islands 23 7,8 11,90 50,0 1,5 1,00 10,90
Lõuna-Ameerika — South America
Kesk-Ameerika ja Mehhiko — Central America and

1862 76,8 831,40 44,2 10,8 50,00 784,40

Mexico 251 21,7 57,10 22,7 2,6 20,00 37,10
Põhja-Ameerika — N. America 1898 130,1 518,40 27,3 4,0 396,20 122,20

Kokku ja läbisegi — Total . . . 13 079 1 896,3 2 940,76 22,6 1,5 1 030,53 1 910,23
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teatud kogust välisturul nõutavaid sorti-

ment®, tuleb metsamajandustes paratamatult
kasvatada ja raiuda ka välisturul mitte-

nõutavaid sortimente. Riigid, kus siseturg
vajab ja tasuva hinnaga tarvitab välisturu-

sortimentide tootmise kõrval saadavaid oda-

vamaid metsamaterjale, on metsade majan-
damise seisukohalt eriti soodsais tingimusis.
Sääraste hulka kuuluvad esijoones jahe-
das kliima vöös — okaspuumetsade

alal — asuvad riigid, kus odavaid sortimen-

te vajatakse suurel kogusel elamute küt-

teks.

Käsikäes kultuuri ja tsivilisatsiooni aren-

guga on maailmas paljudel äiadel,, kus va-

rem tarvitati puud, võetud tarvitusele mit-

mekesiseid teisi aineid. Sellest hoolimata on

üldine puutarvitus suurenenud

kiiremas tempos kui rahvaarv

(v. Ilvessalo-Jalava 11980, Ihk. 363) ja puu-

le on leitud järjest uusi tarvitamisalasid.

Maailmamets avarad on inimkonna puu-

tarvituse katmiseks küllalt suured

ega ole otse põhjust karta, et puupuudus
võib kultuuri arengule saada ohtlikuks. Suu-

reneva puutarvituse katmiseks on aga vaja-
lik võtta kasustamiselle metsaalasid, millised

senini puu kättesaamistingimuste raskuse

tõttu olid majandamiseks kõlbmatud. See on

võimalik tingimusel, kui puuhinnad tõusevad

või vähenevad puu transportimiselud (teh-
niliste abinõude paranemise puhul).

Puuhindade allal on viimase 70 a.

kestel esinenud suuri kõikumisi, milllised

erimaades on olnud õige erinevad. Puuhin-

dade langusele on järgnenud1 varsti tõusud

ja üldine puukaupade hinnatase on

p õ 11' usaadu st e g a võrreldes pa-

ranenud kaunis järjekindlalt.
Erakordselt terava majanduskriisi ajal —

11960—83. a. —■ langes Ingliise turul puuhind
ainult veidi alla 'lB67—77. a. hinnataseme.
Samal ajal vähenes aga nisuhind kaks korda

enam.

Maailmapuutarvituse järjekindla tõusu,

metsakasustusalade laiendamisraskuste ja
neist sõltuva puukaupade hinna tõusu tõttu

on üldine konjunktuur metsa-

majanduse harrastamiseks viimase 50

aasta kestel paranenud kaunis pü-
siva tendentsiga. Kõik andmed

viitavad .sellele, et tõusutendents jääb
püsima ka pikema tuleviku kohta ja
et metsamajandus neis riiges, kus seda

senini on harrastatud hea eduga, on kind-

la tulevikuga majanduis h a r u k s.

Eesti metsavarad on maailma-

metsavaradega võrreldes väga väikesed.

Pindalalt nad moodustavad neist 0,03%.
Eesti metsaprotsent on maailma keskmisest

madalam. Teisis mais,, enamvähem võrrel-

datavate kliimatingimustega, on metsaprot-

sent kõrgem kui Eestis.

Eesti seisukoht teiste euroopa rii-

kide peres (v. tab. 1 andmeid) on metsa-

majanduse arenemisele soodus. Mereäärne

asend, võrdlemisi lühike veoteepiikkus sise-

maalt sadamaisse ja sadamaist välisturgu-
dele, küllalt tihe asustus, mis annab vajali-
sel määral tööjõudu ja tarvitab välisturule

saatmiseks kõlbmata puukauba, metsakasva-

tuseks sobiv kliima, välisturgudel kõrgelt-
hinnatavate puuliikide ülekaal metsades,
küllalt pikk lumeteega talv on tähtsad eel-

dused, millised suudavad' metsamajandust
Eestis kindlustada teiste riikide

võistluse vastu ja loovad kestva

ja kindla aiu s e metsamajandu-
ne artenemliseile ja metsasaa-

duste turustamisele.

IL METSAVARAD EESTIS.

FOREST RESOURCES OF ESTONIA.

1. Metsamaa-pindala. Ametlikuks maastatistika
põhialuseks meil on ka-

Forest Area. taster, mille all mõeldakse
maamaksude suuruseselgi-

gitamise huvides Põllutööministeeriumis peetavat maa-

omandi-registrit. Metsamaa mõiste määritlemise rasku-
sist on meie uues metsaseaduses saadud üle seega, et
metsamaaks on loetud maaalad, millised katastris on
arvestatud metsamaana.

Katastrisse on märgitud kõikide maaomandusühikute
üldpind vandemaamõõtjate poolt valmistatud maaplaanide
järgi. Maade liigitus on aga tehtud eriti maksustamise
otstarbel korraldatud maahindamisil sellekohaste maa-

hindajate poolt.
P.-Eestis — endises Eestimaa kubermangus — teos-

tati maahindamist 1896—1904. a., L.-Eestis — endises
Liivimaa kubermangus 1904. a., mis kestis kuni maailma-
sõjani. Metsa ja kõlbmata maa eristamise aluseks oli
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P.-Eestis (Instruktion 1902) metsade juurdekasv. Metsa-
maaks arvati kahtlusealused sood ja rabad siis, kui
keskmine aastane juurdekasv oli üle 20 kj. tiinu kohta.
Keskmise juurdekasvu määritlemise kohta puuduvad
aga instruktsioonis juhtnöörid. L.-Eestis toimus soode

ja metsade piiri määritlemine (HaKa3i> 1908) metsa kesk-
mise kõrguse järgi. Kõik Vargas de Bedemari toogitabe-
lite viiendast boniteedist madalamad okasmetsad arvati
kõlbmata maaks. Lehtmetsade jaoks olid erilised kõr-
guskurvid. L.-Eesti katastriandmeis on arvatud seetõttu
metsamaaks kõik metsad, kus keskmine kõrgus oli
100 aastasis kuusikuis 46 jalga, 100 a. männikuis 54 ja
60 aastasis lehtmetsades 45 jalga. Kõik metsaga kaetud
maad, kus metsa keskmine kõrgus vastavas eas on

madalam, peaksid olema loetud kõlbmata maaks. Seega
oli metsa ja kõlbmata maa eraldamine L.-Eestis objek-
tiivsem kui P.-Eestis. Ka karja-, heinamaa ja metsa
eraldamiseks olid L.-Eesti maahindamisel kindlamad

juhtnöörid kui P.-Eestis. Võsa ja puudega kaetud karja-
maad loeti P.- ja L.-Eesti maahindamise juhtnööride
järgi karjamaiks.

Saaremaal jäi maahindamine enne maailmasõda
teostamata ja on teadmata, mida mõeldi Saaremaa
katastriandmeis metsa all ja kuidas andmed metsamaa-
suurusest kanti katastrisse. Petserimaal oli üldine maa-

hindamine Pihkva kubermangu semstvo korraldusel
1903—10. a.*) Võrreldes L.-Eesti maahindamisega viidi
see töö Petserimaal läbi vähem ettevalmistatud tööjõu-
dudega ja töötulemused olid vähemusaldatavad kui balti

kubermangude osas.

Iseseisvuse algul kasustadaolnud katastriandmed
olid kogutud riigi eri osade kohta erinevail aegadel eri-
nevate juhtnööride alusel. Andmete kogumisest saadik oli
maakasustusliikide vahel kahtlemata palju muudatusi
ja sagedasti leiame, et kohtades, kus katastri järgi peaks
olema mets, on tõeliselt heinamaa või põld ja ümber-
pöördult. Samuti on krüavitamise tagajärjel muutunud
mõned sood metsaks või heinamaaks. Võime seetõttu
täie õigusega lugeda iseseisvuse algul kasustadaolnud
katastriandmeid vananenuiks.

Pärast iseseisvuse saavutamist asuti uue katastri
koostamisele, kusjuures võeti aluseks üldjoonis juht-
nöörid (v. Riigi Teataja nr. 27 — 1923 a.), milliseid enne

maailmasõda kasustati Liivimaa kubermangus maade
hindamisel. Esialgu koondati tööd Saaremaale ja
P.-Eestisse. L.-Eestis võeti hindamisele ainult asun-

dustalud. Maareformi teostamine pani katastriametile
juurde uusi suuri, erakordseid ülesandeid. Alatine maa-

tükeldamine ja uute kruntide kohta puhtakasurublade
arvestamine jättis vähe aega üksikute maa-alade kohta
käivate andmete kavakindlaks läbitöötlemiseks. See-
tõttu on meil veel praegu ühel ja samal maa-alal eri
omandusühikute kohta katastriplaanidel erineva vanu-

sega maadeliigitus. Arvatavasti kestab veel kaua, kui
kõik veneaegsed liigitused kontrollitakse looduses ja
kokkukõlastatakse tõsioludega. Selle aja kestel vana-

nevad iseseisvuse esimesil aastail tehtud hindamised.
Maahindamise praeguse korralduse juures ei saa katastri-
andmed meil olla arvatavasti kunagi koguulatuses koos-
kõlas tõsioludega. Ei ole seepärast mõeldav, et katastri-
andmete kokkuvõte saaks anda täpsat kujutlust maa-

kasustusliikidest. Küll võiks aga arvata, et nad annavad
enamvähem vastuvõetava pildi umbes 10—15 aasta võrra
vananenud olude kohta.

Tab. 3 on riigi iseseisvuse esimesil aastail tehtud
katastrikokkuvõte, mille järgi on meil metsi 20,5% üld-
pindalast. Metsamaad on umbes 3 korda vähem kui põl-
lumajanduslikult kasustatavaid maid.

Katastriandmete kokkuvõtte järgi on riigi üldpindala
4 379 583 ha. Tartu Ülikooli geograafia-kabinetis topograa-
filiste kaartide alusel J. Rumma poolt tehtud arvutuse
järgi onriigi kindlamaa pindala 4 522 800 ha, mis on 143 217
ha ehk 3,2% suurem eelmisest arvust. See näitab, et
katastrikokkuvõte ei sisalda kõikide maaomandusühikute

pindala.
Arvestades, et uue katastri jaoks ei ole uute andmete

saamine lõpetatud, jääb meil toodud kokkuvõte ametliku
maastatistika aluseks, kuigi ta ei haara riigi üldpindala
täielikult.

*) Andmed on avaldatud raamatus: «ÜCKOBCKaH

ryöepsiH. Tomt> VII. Ilciepcreiä BbinycKi> 11,
Hckobt» 1913. Hajjame CTaTHCTHH. OTffbJieHia ÜCKOBCKoä

ryöepncKoä aeMCKoä ynpaßM.»

Riigimeibsiavailitsiu.se ja statistika kesk-

büroo poolt iseseisvuse kestel kogutud and-

meil oli 1'905/26. a. kohta metsamaad

9415 888 ha ja 11909'. a. — 945 '9156 hia. Nende

andmete jaoks on talundite metsad arvuta-

tud põllumajandusliku üleskirjutuse tule-

muste alusel. Teiste metsade pindala koh-

ta on kogutud andmeid metsaomanikelt

(riik, linnad, tööstused, riigistamata mõi-

sad).

Enne maareformi teoistiamisieleasumist

oli mitmel pool metsamaa suurenemine

soode kuivatamise, kehvade põllumaade met-

sastamise ja karjamaade metsa alla jätmise
järeldusel tõenäoselt suurem, kui samal

ajal röögiti metsamaad põllumajandusmaaks.
See metsamaade suurenemine avaldus esi-

joones neis mõisametsadesl , kus metsama-

jandus oli enne maailmasõda kõrgel tase-

mel. Nende metsade kohta uute metsaplaa-
nide valmistamisel tuli mebsakorraldajail

Eesti pindala osltumine maakasustusltikfde järgi.
(Katastriandmed 1920. a. kokkuvõte).

Distribution of the Area of Estonia by Classes of Land
Utilisation. (Summary of the Land Reyistry Office, 1920).

3.
Pindala ha

Area in ha

%%
arvestatud

pindalast
% ofCalcu-
lated Area

Põllumaa — Fields 1 024 845 23,40
Heinamaa — Meadows .... 1 052 957 24,04
Karjamaa — Pastures ....

743 063 16,97

Kokku põllumajanduslikult ka-
sustatav ala — Total agri-
cultural area 2820 865 64,41

Metsamaa — Forests . . . . 898 279 20,51

Kokku produktiivset maad —

Total productive lands . . 3 719144 84,92
Sood, rabad ja teised ebapro-

duktiivsed maad — Marshes,
swamps and other unpro-
ductive lands 660 439 15,08

Kõik kokku — Grand total . 4 379 583 100,00
Arvestamata pindala — Classi-

fication unknown . . . . 143 217
Üldine riigi kindlamaa pindala —

Total State, excl.: lakes,
rivers ete 4 522 800

Seejuures tuleb pidada silmas, et praegune metsamaa-
pindala ei vasta täpsalt sellele, mis on kataslrikokkuvõt-
teis. Eriti kehtib see Saare- ja Petserimaa kohta, mille
andmed on kõige vähem usaldatavad. Saaremaal on

katastrikokkuvõttes arvestatud metsamaad 9014 ha. Rii-
gimetsade Valitsus omas aga Saaremaal 1926.a. 16 603 ha

ja 1925. a. põllumajandusliku üleskirjutuse andmeil —

3300 ha. Tõeline metsamaa-pindala oli Saaremaal 1928/29
seega üle 2 korra suurem kui katastri järgi. Petseri-
maal on asi ümberpöördult. Katastrikokkuvõttes on Pet-
serimaa näidatud meie metsarikkama maana(metsi 30,7%),
mis ei ole tõeliselt nii. Petserimaa metsapind on lige-
male kaks korda väiksem katastrikokkuvõtte andmeist.

Riigdimetsiavailitsu.se ia statistika kesk-
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tavaliselt konstateerida, et metsamaapindala
on suurenenud.

Maareformi teostamise ajajärgul vähe-

nes metsamaa, (andes lisa karja-, heinamai-

lie ja põldudele.
Tuleb arvestada, 'et meie metsakorral-

düstöil loetakse metsamaaks oisa viiendast

boniteedist kiduramaid soometsi,
mis katastri maahindamis juhtnööride järgi
ei kuulu metsamaa hulka. Meie metsakor-

ralduse V boniteet on täies ulatuses mada-

lamal maadehindamise (Vargas de Bede-

mari) viiendast boniteedist.

11932. a. arvutuste järgi hinnatakse meie

metsamaapindala ümmarguselt 930 000 ha-le.

Riigi üldpindalast moodustab see 20,56%,

s. o. umbes sama palju, nagu metsa on ka-

tastri järgi. See arv on katastriandmetega
kooskõlas, oletusel, et katastrikokkuvõtties

arvestamata mail on metsamaa-protsent

umbes sama suur nagu kokkuvõttes arves-

tatud aladel. Kooskõla 11932. a. ümmarda-

tud arvude ja katastriandmete vahel on põh-
juseks, miks järgmisis osades peame arvu-

tuste tegemisel otstarbekaks võtta aluseks

1932. a. arvud.

2. Metsade oman- Suurimaks metsaoma-
duslik kuuluvus. nikuks meil on riik.
Distribution of Forests t 4/

by Ownership. Ligikaudu 4 /s kogu

metsadest kuulub rii-

gile. Riigimetsad asuvad üle kogu maa

laialipillatult, esinedes metsarikkail aladel

tihedamalt, metsavaeseil — harvemalt väik-

semate või suuremate metsaalade näol.

Osa riigile kuulunud metsi on antud
Tartu Ülikoolile ja osa metsadest kasvab

Sõjaministeeriumi lasketiirudel, suurtüki-

pollügoonidel ja kindluste piires.

Sõjaministeeriumi lasketiirudel ja suurtükipolügoo-
nidel kasvavaid metsi majandab Sõjaministeerium. Tartu
Ülikoolile on antud riigi poolt õppe- ja uurimustööde
otstarbeks umbes 3 500 ha metsamaaga metskond Tartu-
maal Kastre-Peravallas, Peipsi lähedal. Sõjaministeeriumi
ja T. Ülikooli metsad loetakse metsaseaduse järgi riigi
eriotstarbemetsadeks. Kui allpool räägitakse riigimetsa-
dest, ei mõelda seejuures neid, vaid ainult Riigimetsa-
valitsuse poolt majandatavaid riigimetsi.

Riigimetsade hulgas moodustavad endi-

sed vene kroonumetsad umbes 10%. Suur

osa neist asub Pärnumaal (Laiksaare, Ora-

jõe, Kilingi, Lodja, Audru, Taali, Pärnu,

Hallingu, Kariste ja Voltveti metskonnas).
Neid on ka Viljandimaal (Vastemõisa rnets-

kondi ja mõned' väikesed metsatükid1 Loodi

ning Tarvastu metskonnas), Tartumaal

(Torma ja Avinurme metskonnas), Saare-

maal (Kuressaare ja Karjalasina metskon-

nas) ja Võrumaal. P.-Eeistis oli väikesi

kroonumetsi Naissaarel ja Virumaal. 88%

praegusist riigimetsadest on (endised era-

mõisad (rüütli-, majoraat-, fideikomisisi- ja
lüütelkonnamõisad) metsad, millede omani-

kuks sai riik maareformi teostumisel maa-

seaduses määritletud korras.

Suuremate üksuste näol omavad meil

metsi veel linnad ja mitmed tööstuslikud

ettevõtted. Ülejäänud osa metsi kuulub väi-

keste üksuste näod eraisikuile talupidajaile.

Metsade ositumlne omandusliku kuuluvuse Järgi

(1932. a. andmeil).

Distribution of Forests by Ownership (Data of 1932).

4
Ha 0/0

Riigimetsad — State forests ....
730000 78,5

Riigieriotstarbemetsad — State forests
for special uses 14 000 1,5

Kokku riigimetsad — Total State forests 744 000 80,0

Linnade metsad — Municipal forests . 13000 1,4
Talundite metsad — Farm forests . . 160 000 17,2
Tööstusettevõtete ja muud erametsad

— Forests owned by industr. enter-

prises, and other private forests . 13 000 1,4

Kokku — Total 930 000 100,0

3. Metsade territo- Metsad ei ole jaota-
riaalne ositus. tud ühtlaselt üle rii-

Tab 5 toodud ar-

vud selgitavad metsa-

de rohkust eri maakonnas. Ses tab. on met-

sade pindala näidatud' Riigimetsavalitsuse
poolt :1!9*259l a. kohta koostatud andmeil.

Nende järgi on metsapind ligikaudu 16 000

ha võrra suurem kui toodud tab. 19812. a.

kohta. Maakondade metsapindala on ses ta-

belis ebatäppis põhjusel, et metskondade pii-
rid ei ühti kõikjal maakondade piiridega ja

Riigimetsavalitsuse kokkuvõttes on mets-

konnad koguulatuses arvatud neisse maa-

konnisse, kus asub enamus metskonnamet-

sadeslt.

Maaelaniku kohta tuleb meil kõige roh-

kem metsa Viru-, Valga- ja Pärnumaal,

kõige vähem — Saare- ning Petserimaal.

Lääne-, Harju- ja Tartumaal tuleb maaela-

niku kohta vähem metsa kui keskmiselt üle

riigi.
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1. Metsamaa % valdade üldpindalast.

Per Cent of Forest Land of Total Area of Communes.

Metsade ositns maakondade järgi (1929. a. andmeil)
Distribution of Forests by Provinces (Data of 1929.)

5.

Üldpindala
ha

Total Area
in ha

Metsamaad
ha

Forest Area
in ha

Riigimaade ja
-metsade Valit-
suse valdami-
sel metsamaad

ha
Forests under

the Administra-
tion of the

Department of
State Forests

and Lands.
in ha

Metsamaa
o/o maakon-

na üldpind-
alast

% ofForests

of Total
Area of the

Province

Elaniku
kohta met-

samaad
ha

Per 1 In-
habitant

in ha

Maaelaniku
kohta met-

samaad
ha

Per 1 Rura
Inhabitant

in ha

Viru
Järva

Harju
Lääne
Saare
Pärnu

Viljandi
Tartu
Valga
Võru
Petseri

707500
298300
564900
476500
293000
5 0800
388700
563500
150100
392500
167000

203379
65927
91262
62 219
20478

126596
83909

123410
49688

} 119090

155415
53865
63594
55488
16496

106060
71712
98879
38363

76594

28,7
22.1
16.1
13,0
7,0

24,3
21,6
21.9
33,0
22.9
14,5

1.39
1,12
0,38
0,83
0,37
1,33

1,08
0,67
1,36
1,12
0,39

1,90
1,34
1,03
0,90
0,40
1,84
1,43
1,09

1,92
1,23
0,41

Kokku — Total . . 4522800 945958 736466 20,9 0,84 1,19

Metsade levik maakonda de pii- Venevere vald Virumaal. Umbes 10% vai-

res on ebaühtlane. On üksikuid valdu, kus dade üldarvust on sääraseid, kus metsaprot-
metsade pindala moodustab üle 50% valla sent on alla 5%. 259 f

o on valdu, kus met-

üldpindalast. Sääraseiks on Häädemeeste, sade pindala moodustab vähem kui 10%
Laiksaare ja Kilingi vald Pärnumaal ning üldpindalast. Üksikuis maäkonnis on met-
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savaeste valdade suhteline arv veelgi suu-

rem. Läänemaal on 10%-st väiksema met-

siapindalaga valdade arv 60% üldisest val-

dade arvust. Harjumaal on 60% valdadest

1’5%-st väiksema metsapindalaga. Võrdle-

misi vähe on metsavaeseid valdu Viru- ja

Valgamaal.
Joon. 1 annab ülevaate valdade metsa-

rikkusest. Ta on koostatud katastriandmeil

(kogu stat. andlm. 1'9<2!1. a.),, milliseid on pa-

randatud mõnede valdade isuhtes.

Nähtub, et metsarikkad ja -vaesed val-

lad on asetatud võrdlemisi ebaühtlaselt.

Meil on laialdasi metsavaeseid ja -rikkaid

alasid.

Meie suuremad metsamassiivid asuvad

niiskeil, HigVee all kannatavad! alladel. Nii-

sugused on suureks 'takistuseks liiklemises

ja rahvaläbikäimises. Seetõttu on isuured

metsamassiivid juba kauges minevikus ku-

junenud maa-alaliste üksuste piireks ja ka

praegu lähevad meie maakondade piirid
mööda suuri metsamassiive.

Suur metsamassiiv, mida prof. Lipmaa
nimetab kõrbes ja soomaaks, lositab meie

riigi edelast kirde sihis kaheks osaks, eral-

dades Pärnumaad Viljandimaast, Harjumaad
— Järva- ning Virumaast. Prof. Mathieseni

liigituse järgi koosneb see kolmest massii-

vist: Pärnu, Vändra ja Ida-Harju metsa-

massiivist.

Teine suurem metsamassiiv asub Viru-

maal — Alutagusel. Ta võtab oma alla suu-

rema osa Virumaast ja oma lõunapoolses
osas ta eraldab Virumaad Tartumaast. Met-

sarikkad alad Paala ja Pedja jõe vesikon-

nas eraldavad Tartumaad Viljandimaast.
Võru- ja Tartumaa .piiril asuvad l eelmisist

väiksema ulatusega metsad, millised kasva-

vad .eelmisist 'kuivemail aladel. Ka Lääne-

ja Harjumaa ning Viru- ja Järvamaa piiril

on metsarikkaid alasid. Valga- ja Võrumaal

on metsade levik ühtlasem kui teisis maa-

des ja seal on metsadeta alad üldiselt väik-

semad kui Tartu-, Viljandi-, Harju-, Lääne-

ja Saaremaal. Virumaal on metsavaesieks

alaks ainult Rakvere lähem ümbrus. Pärnu-

maal tuntakse metsavähesust Hallinga mets-

konna püres. Lääne-, Järva- ja Viljandi-
maal on maakondade keskosad 1 metsavae-

sied. Saaremaal asuvad metsad peamiselt

lääne- ja idapoolses osas.

111. PUULIIKIDE VAHEKORD JA LEVIK.

COMPOSITION OF FORESTS.

1. Puuliikide osa Eesti aigtaimestikku
metsapindalas. kuullUb üle 70 puulii-
Kinds of Trees in gi (põõsad ja puhmad
Estonian Forests. .

jxkaasa (arvatud). Puu-

liikide arv, millised

moodustavad meil metsi, on aga hoopis

väike. Need on: mänd, kuusk, kask, haab,

mustlepp, valgelepp, tamm ja isaar. Nimeta-

des veel jalakat, künnapuud', vahert ja pär-

na, oileksid' meie metsade tähtsamad puuliigid
loetletud.

Slamast puuliigist koosnevaid metsi on

meil vähe. Enamus metsadest koosneb mit-

mest puuliigist. Metsastatistikas liigitatakse
metsi seejärgi, mis puuliik on enamuses.

Meil on täpsamaid andmeid puuliikide va-

hekorrast ainult neist riigimetsadest, kus

on teostatud metsakorraldus. Tab. 6 annab

ülevaate puuliikide vahekorrast kuni 1'91315 .a.

korraldatud riigimetsades, mis moodustavad

umbes 65% üldisest metsade pindalast riigis.

Puuliikide vahekord

(1923—35. a. korraldatud riigimetsades).
Composition ofForests (State Managed Forests, 1923—35).

Pindala

6. ha . o/0 0/o
Area tn

ha

Mänd, pinus silvestris — Pine
. . . 257 507 41,8

Kuusk, Picea excelsa — Spruce. . . 179 392 29,2
Larix sp. — Larix sp 88 —

Abies ja teised okaspuud — Abies
and other coniferous trees . . . 9 —

Kokku okaspuud — Total coniferous 436 996 71,0

Kask, Betula verrucosa ja B. pubescens
— Birch 151 692 24,6

Haab, Populus tremula — Aspen . . 12 829 2,1
Mustlepp, Ainus glutinosa — Black

alder 10 947 1,8
Valgelepp, Ainus incana — Alder . . 2 180 0,4
Tamm, Quercus pedunculata — Oak 505 0,1
Saar, Fraxinus excelsior — Ash

. .

256 —

Jalakas, Ulmus montana — Elm . .
9 —

Pärn, Tilia cordata — Linden . . . 16 —

Kokku lehtpuud —
Total deciduous . 178 434 29,0

Kõik kokku — Grand total ....
615430 100,0

Pindala järgi on metsadest männiena-

musega 41,8%, kunseienamusega 29,2% ja
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lehtpuuenamusega 29%. Viimaste hulgas
on tähtsamal kohal kask. Haavaenamusega

metsade pindala on 2,1% korraldatud’ met-

sade üldpindalast. Umbes sama suUr on

musta- ja valgelepaenamusega metsade pind-
ala. Teised puuliigid — tamm, saar, jalakas
ja pärn — annavad kokku umbes 0,1% ül-

disest korraldatud metsade pindalast.
Meie kaks okaspuuliiki — mänd ja

kuusk — kasvavad sageli koos segametsa

näol. Metsabioloogiliselt on nad aga kaks

erinevat puuliiki. Mänd on kergete, kuivade

liivamaade ja kõhnal samblarabade turbal

kasvav puuliik, mis kasvamisel ei kannata

varju; kuusk on aga rammusate moreen-

maade ja niiskete huumusrifcaste lodude

puuliik, misi kasvab võrdlemisi hästi teiste

puude varjus. Nende puuliikide levimine

sõltub meil peamiselt sellest, millised mul-

laliigid kuski domineerivad. Meie viiljarik-
kail, rammusate moreenmaade aladel, kas-

vavad peamiselt kuusemetsad. Kergete, kuid

kõrgete liivamaade ümbruskonnas valitseb

aga mänd.

Joon. 2. on näidatud erivarjunditega,
millised metsad domineerivad kuski. Kaart

annab võimaluse orienteeruda väga paljudes
metsi- ja maa-alade viljakust käsitlevais kü-

simusis.

2. Männikud. Männimetsade enamiu-

sega aladel esinebPine Forests.

väga laialdaselt puh-
taid männimetsi kuivadel liivamail. Need

sageli isamlevad üksteisega, vaatamata, mis

riigioisas nad esinevad. Igal männimetsa-

enamusega alal otti aga iseHlest (hoolimata

oma iseärasused.

Suur männimetsade ala asub Kagu-

Eestis — Võru*- ja Valgamaal, ula-

tudes ka L.-Tartu- ja Petserimaale.

S’öl alal kasvavad meie ilusamad män-

nimetsad künklikul, lainelisiel ja mägisel

2. Puuliikide vahekord riigimetsades.

Kinds of Trees in State Forests.
1. Sood — Swamps.
2. Männimetsade enamusega alad — Areas with Pine Forests Dominating.
3. Lehtpuu ülekaaluga männimetsaalad — Pine Forest Areas with Broad-leaved Trees Dominating.
4. Kuusemetsade enamusega alad — Areas with Spruce Forests Dominating.
5. Lehtpuu ülekaaluga kuuse-segainetsade alad — Spruce-Mixed Forest Areas with Broad-leaved Trees Dominating.



Üleval: metsajärv Aegviidu metskonnas.

Above: Forest-lake. Aegviidu forest district.

(FotoTA. Raukas)

All: raieküps männimets Ülikooli õppe- ja katsemetskonnas.

Be l o iv: Mature pine forest. Experimental forest station of the Tartu University.

(Foto Wittoff)



(Foto A. Raukas)

Left: Birch forest (55 years) Permisküla forest district.
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maal. Laialdaste ,gnännipalude“ vahel esi-

neb moreenliivaseljandikei ja paremail lii-

vamai! männi-kuusesegametsi, kus mänd on

sageli ülle 36 m kõrge. Eriti ilusaid männi-
metsi kasvab Ahja (endised Moisekatsi mõi-

sametsad), Aakre (endised Soontaga mõi-

siametsad), Sangaste, Veriora ja Roosa
metskonnas. Lehtpuumetsi esineb sel alal
võrdlemisi vähe ja suur osa neist on tekki-

nud endiste okasmetsade asemel, seal, kus
ei ole kantud vajalikku hoolt osapuu uuene-

mise eest. Mäeseljakute vahel esineb siin-
seal väikesi rabasoonikuid. Laiaulatuslikke

puudeta rabasoid leidub väga vähe. Rohkesti

on sel alal järvi, millised väga tugevalt
suurendavad metsade jä maastiku kaunidust.

Veriora ja Orava metskonna piires esineb
iseloomulikult rohkesti ilusaid männi- ja
kasesegametsi savipõhjalisil liivamail.

Väikese saarekesena esineb Kirde-

Tartumaal Saare, Kajavere ja Alats-

kivi metskonna piires Kaiavere männi-

metsade ala, mis erineb võrdlemisi vähe

Kagn-Eesti männimietsiade alast.

Kolmas männimetsade ala asub Aluta-

guse il, võttes oma alla lisaku, Kivinõmme,
Gorodenko, Narva, Kohtla ja osa Pagari,
Jõhvi ning Vaivara metskonnast. Peipsi
järve põhjarannikul ja Narva linna lähedu-

ses Narva jõe ja NSVL-u piiri vahel on

rohkesti kuivadel liivasel jandikei kasvavaid
ilusaid männimetsi. Üldiselt domineerivad

sel alal niisked maad. Maastik on tasasem

kui Võrumaal. Palju on laiaulatuslikke ra-

basid. Rabaservadel, turbamail kasvavate

männimetsade pindala ületab sagedasti kui-

vamaa männimetsade oma. Kohati on ise-

loomulikult palju männi-kasesegametsi tur-

bamaili. Mõnes metskonnas (Kohtla) on

suuri äiasid, kus raske on võtta seisukohta,
kumb puuliik — kask või mänd' — domi-
neerib.

Kitsas, ribakujuline Laiksaare-

Vändr a männimetsade ala asub Viljandi-
ja Pärnumaa piiril. Ta algab Pärnumaa

edelapoolses sopis,, Läti piiril ja kulgeb piki
endise Antsüluse järve rannavalle läbi Ora-
jõe, Laiksaare, Lodja, Voltveti, Kariste*,
Kõpu, Vastemõisa ja Kabala metskonna

Harjumaa piirile. Sel alal' on kohati ilu-

said kõrgeid männimetsi kuivadel ja värs-

keil iiivaseljakuil (Voltveti, Kariste metsk.).
Üldiselt vahelduvad siin männi „sööbikud"
männi ,Jcõre“dega ja vähe on laialdasi,
ühtlase ilmega männimetsi. Niiskel maal

kasvavaid männimetsi on siin mitte vähem
kui kuivi. Kohati on sel alal iseloomuli-

kult rohkesti rabastuvaid kanarbikuvälju,
millede lohukohtades leidub tugev nõrgkivi-
kiht.

Pärnu lahe rannikul asuvas Hääd e -

meeste -Tõstamaa männimetsade alal

esineb puhtaid männimetsi kõhnadel liiva-
luidetel. Siin on rohkesti kiduraid, puhtaid
männimetsi, kus kasvab vähe taimi, peale
mõne kadaka ja valge vaibana maad kat-

vate samblikkude. Kasvult ei ole männimet-
sad siin üldiselt head. Maastikuliselt on

nad siiski küllalt kaunid'. Eriti ilus on ilui-
temaastik Tahkuranna ja Häädemeeste

vahel.

Pindalalt suurim männimetsade ala asub
L oo d e - E ie s t i s. Tä võtab oma adil'a
Läänemaa, enamuse Harjumaast, Saare- ja
Hiiumaa ning1 ulatub idapool Virumaale.
Osa sellile ala männimetsi kasvab luitemaas-
tikul — iiivaküngastel. Eriti hästi on luite-

maastik kujunenud välja Hiiumaal (Kõpu
poolsaar). iSoome lahe ranna läheduses esi-
neb sel alal koguulatuses rohkesti kuivadel
liivaküngastel kasvavaid männikuid. Üld-
mulje männimetsade kasvuavaldusist saa-

dakse selt alalt halvem kui Võrumaa liiva-
maastikeit. Sel alal esineb aga paremail
mail kohati väga kõrgeid ja häid männi-

metsi kuuisejuurdes-eguga (Ruila metsad

(Sutlema metskonnas, Pidula metsad1 Kures-

saare metskonnas). Iseloomulik siin on

kidurakasvuliste ja keskpärase toogivõimega
männimetsade esinemine rühkmuldadel.

Mullaaineseks on mitte liiv, vaid savi, sa-

geli õige sitke. Paas algab sageli juba
10—,115 sm sügavusel maapinnast. Kohati
tuleb üsna pinna .peale. Kus mullakiht on

paksem, sieal on männikasvuavaldused rühk-

muldadel väga head (näit. Ruila metsad

'Sutleuna metskonnas). Rühkmuldade män-

nimetsi esineb eriti rohkesti Harjumaa lõu-
napoolses osas, Sutlema ja Kuusikul mets-

konnas ning Läänemaal, Märjamaa metsi-

konnas. Neid esineb ka teisis selle ala

metskonnis, kuigi väiksemas ulatuses. Viru-
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maal kasvab neid Porkuni metskonna Link-

kaevu metsandikus. Iseloomulikuks jooneks
neile matsadele on nende raske uuenemine.

Lagedaksraiutud alad jäävad lagedaiks, kui

neil kunstlikul teel ei soetata metsi. Metsa-

soetamine külvi ja istutamisega on neil

mail seotud suurte raskustega. Varemail

aegadel on olnud rühkmuldade männikuid

sel alal palju rohkem kui praegu. Nende

asemele on aja jooksul ebakohaste raiumiste

ja karjatamise järeldusena tekkinud laial-

dasi, puudeta, eibatootvaid loopealseid. Neid

on eriti rohkesti Loode-Virumaal, Läänemaa

edela osas ja Saaremaal. Tallinna ja Pal-

diski vahel (Vääna ümbruses) on suured

alad loopealseid kaetud tihedalt põõsas-

maranaga. Lääne- ja Saaremaa loopeal-

seil kasvab rohkesti kadakaid. Enamus selle

aiä metsadest on kuivad. Kohati esineb aga

laialdasi rabasid ja soid (Vihterpalu mets-

kond;). Suur osa sellest alast on kaunis

metsavaene.

P.-Pämumaal ja Edela-Läänemaal on

palju niiskeid puisniite, kus enamuspuulii-
giks on kask, kuid rohkesti kasvab ka must-

ieppi ja tammi. Domineerivaks okaspuu-
liigiks sel alal on mänd). Puisniitudel kasva-

vate lehtpuude puutoodang on aga sel alal

arvatavasti suurem männimetsade puutoo-

dangust. Üldiselt on see aia metsavaene.

(Teistest aladest erineva ilme tõttu on ta

joon. 3 tähistatud iseseisva alana.)

3. Kuusikud. Puhtaid kuuse-
Spruce Forests. metsi esineb meil

looduslikult peamiselt
ainuilt P.-Eesti rühkmuldadtel (eriti Purdi,
Koeru, Rava ja Huuksi metskonnas). Mu-

jal on looduslikus seisundis olevais kuuse-

metsades rohkesti lehtpuid. Enne maailma-

sõda püüti paljudes mõisades vähendada

kuusemetsades lehtpuude juurdesegu seega,

et neid põimendamis- ja valikraie teel raiuti

välja. Seetõttu esineb meil .enamvähem puh-
taid kuusemetsi kaunis rohkesti P.- kui ka

L.-EeStis, väljaspool rühkmuldade alasid.

Kaardil on kuuseenamusega alad var-

jundatud kahel kujul. Ühes osas domineeri-

vad suure kuuseenamusega metsad. Teisil

aladel aga on lehtpuuenamusega segamet-
sade pindala suurem kuuseenamusega met-

sade alast. Puhtaid Ikuusemetsaalasid esi-

neb kõrgemail moreenmail, mullaaineseks

olles peamiselt liivsavi. Teisil aladel domi-

neerivad niisked lodumetsad kergemad mail.

Suur kuusemetsade ala asub meie maa

südames. Ta algab Tartumaal, Otepää kõr-

gendikul, kuist siirdub tihedaltasustatud

maa-ala mööda Tartu kaudu Virumaale,

Väike-Maarja ümbrusse. Siit pöördub ta

Järvamaale, kust ta piki meie viljakamaid
maa-alasid siirdub Viljandimaale ja sealt

Mõisaküla suunas Pärnumaale, Läti piirile.
Sel alal on P.-Eesti maakonni sse kuuluv

osa eraldatud L.-Eesti maakonnist aladega,

kus kuusemetsade ülekaal on vähem selge,

sest .seal esineb niiskeid lehtmetsi ja kohati

ka männimetsi (Kurista metskonnas). Met-

sade ilme ning maastik annavad põhjust
seda ala käsitleda kahes osas. Tartu- ja
Viljandimaa osas kasvavad kuusemetsad

rahutul maal, osalt väikesi! tasandikel liiv-

savimail. Kuusemetsade vahel on sageli
lehtpuusegamietsi, millised on tekkinud ena-

muses endiste kuusemetsade raiestikele.

Männimetsi esineb vähe, kasvades peamiselt
liivasemal! mäeseljandikel. Soid ja rabu on

vähe. Üldiselt on see kuusemetsade ala väga

metsavaene.

Teine osa, P. - Ees t i .kuusemetsade ala,

erineb eelmisist kõigepealt oma tasasema

maastikuga. Metsad kasvavad rühkmulda-

del. Lehtpuumetsi on vähe. Kuusk kasvab

enamvähem puhtal (kujul. Kuusemetsade

raiestikul tekib siin palju väiksemat mää-

ral ‘kui L.-Eestis kuusemetsade aladel leht-

puu-uuendus. Kohati jäävad kuuse lagerai-
ded ilma lehtpuu-uuenduseta. P.-Eesti kuu-

semetsadle ala on üldiselt metsavaene.

Männimetsi esineb sel aial väga harva.

Peale kirjeldatud ala on meil veel

kolm väiksemat kuusemetsa-ala. Üks neist

(Haanja- M i s s o) asub Võrumaal, Läti

piiri ääres. Kuusk kasvab siin saviseil mo-

reenmail. Siin esineb kohati kaunis silma-

paistvalt ka kuivi männimetsi ja niiskeid

lehtpuumetsi (Laura ümbruses). Teine

(Tõstamaa-Mõtsu) kuusemetsade ala

asub Läänle- ja Pärnumaa piiril, Mõtsu ja
Audru metskonnas. Kolmas (Piirsalu)
kuusemetsade ala asub Lääne- ja Harjumaa
piiril Põhja-Eestis. Kahel viimatinimetatud

alal kasvavad kuusemetsad tasased, niiskeil

mail.
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4. Lehtpuumetsad. Leht puuenam u-

Dedduous Forests.
sega kuusesegamet-
sade alad võtavad

enda talüia meie suuremad metsamassiivid.
Liigmiskus on olnud takistuseks nende ala-
de põllukultuuri alla võtmiseks, kuigi neil

on rammusaid maid rohkem kui kuivade

männimetsade aladel.

Suurim on lehtpuumetsade ülekaal võr-

reldes teiste puuliikidega Peipsiäärsel
segametsade alal. See algab Alutaguse
metsamassiivis ja kulgeb sealt lõuna poole
piki Peipsi läänerannikut. Peipsi 'läheduses

on kohati tihedaltasustatud kuivemaid ala-

sid, mis sarnlevad Tartumaa puhtate kuuse-

metsade alaga. Enamus sellest suurest alast

on aga niiske, tasane madalik. Enamus-

puuliigiks on sel alal kask. Rohkesti esi-
neb peale kase-kuusemetsade ka haava- ja
mustlepapuiestikke ning nende segu eel-

mistega. Kõrgemail, kergemad. mail kasvab

kohati ilusaid männimetsi. Eriti silmapaist-
vad on oma kõrguse ja kasvuavaldusltega
Tartu Ülikooli õppe- ja katsemetskonna va-

nad männimetsad. Soid ja rabu esineb kogu
alal rohkesti.

Teine, lehtpuu- kuuse segametsade ala
asub Alutagusel, Vaiv ar a ümbruses.

Slelile ala edela piiril Pagari metskonnas on

rohkesti ilusaid kuusemetsi moreenmail.

Kolmas segametsade ala asub Pedja ja
P aa 1 a jõe vesikonnas, kust ta ulatub piki
Emajõe ürgorgu ka sügavale Tartumaale.
Sel alal kasvab rohkesti lopsakaid lehtpuu-
metsi, osalt tasaseil savi-mineraahnail
(Tartu metskonna Ropka vahtkond). Jõ-

gede läheduses on soid ja rabu. Kuuseena-

musega metsad eelistavad kõrgemaid kas-

vupaiku.

Neljas segametsade ada asub Pärnu-

maal, ulatudes ka Harju-, Järva- ja Vil-
jandimaale. Siin on lehtpuude ülekaal kuu-

sega võrreldes väiksem kui eelimisil aladel.

Esineb rohkesti kohti, kus kuuseenamusega
metsi on rohkeni 'kui lehtpuumetsi (näit.
Kilingi metskonnas). Üldiseks nähtuseks
on, et käsikäes mletsavanuse suurenemise--

ga suureneb kuuse osa metsakoostises.

Keskealiste ja noorte metsade hulgas on

lehtpuud suures ülekaalus, vanades metsa-

des domineerib aga kuusk. Slee on seletatav

seega, et siin endisis vene kroonumetsades

kasustati kuusemetsi kaua aga lageraie-
süsteemil, mis puhul raiestikud uuendu-

sid kiirekasvuliste lehtpuudega. Lehtpuu-
võsa vaitjus näeb neil aladel rohkesti ka

kuuski, millised on tekkinud enamuses vana

metsa varjus enne selle raiumist. Keskeaü-
sis lehtpuumetsades jõuavad kuused leht-

puule kasvus järele ja siit peale hakkab

kuuse osa metsade koosseisus kiirelt suure-

nema. On ilmne, let sel alal muutub osa

nöörist lehtpuumetsadest täisküpses eas

kuuseenamusega segametsadeks. Teisi! kir-

jeldatud aladel ei ole see puuliikide vahetus

ega metsakoostise muutumine nii selge,

nagu sel alal (eriti Laiksaare ja Orajõe
metskonnas).

Lehtpuumetsade hulgas on meil kõige
rohkem kasemetsi. Neid moodustab
kaks puuliiki: arukask (Betula verrucosa)
ja sookask (Betula pubescens). Esimest

neist esineb peamiselt keskpärased ja ram-

musad! moreenmail, teist niiskeis lodudes

ja sois. Meie ilusamad kasemetsad' asuvad

Peipsi läheduses, Tartu- ja Võrumaal. Eriti

on ilusaid kasemetsi T. Ülikooli õppe- ja
katsemetskonnas ning Räpina metskonnas.

Kasemetsade pindala ion meil suurenemas

seetõttu, et vanade kuusemetsade asemel,
kui raiestikke ei kultiveerita või kultuuride

eest ei kanta järjekindlalt hoolt, tekib ta-

valiselt kase-enamusega metsi.

Haava- enamusega lehtpuumetsi esi-

neb meil peamiselt Tartu- ja Viljandimaal.
Väiksemas ulatuses on neid Võru-, Pämu-

ja Virumaal. Mujal näeb neid palju har-

vem. Nad kasvavad tavaliselt meie kõige
rammusamail metsamai!. Võrreldes kase-
metsade pindalaga on haavametsade pind-
ala mitmekordselt väiksem. Meil on aga

siiski üksikuid vahtkond!, kus esineb pea-

miselt ainult haavametsi (Tartu ja Aimla

metskonnas).

M ustlep ametsi esineb jõgede ja oja-

de läheduses madalail ja niiskeil, kuid seis-

va vee all mittekannatavail mail. Kõigel roh-

kem leiame mustlepametsi Peipsiäärsel ja

Pedja-Paala jõe äärsel lehtpuudetsade
alal ning L.-Pämumaal (Laiksaare-Ora-
jõe).

V a 1 g e 1 ep p on võtnud kohati enda
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alla kaunis suuri, alasid. Riigimetsades on

vaigelepavõsa vähe. Talumai! on aga neid

kohati palju ja nad annavad talundeile suu-

rel kogusel majapidamises vajatavat kütet.

Suur osa neist välgelepa valdusel olevaist

maist on meie agraarstatistikas arvestatud

karjamaana. Kõige rohkem leidub valge-
Jepavõsastikke kuusemetsa-enamusega ala-

del, P.-Eestis (eriti Huuksi metskonnas),
kuid ka mujal on neid rohkesti.

Tamm on eelajaloolisil aegadel meie

maal omanud märksa suuremat tähtsust

kui nüüd. Kliimamuutumise ja teiste puu-

liikide pealetulekul jäi tammemetsade arv

juba eelajaloolisel ajal väikeseks. Viimase

700 aasta kestel on tammikute pindala vä-

henenud järjekindlalt inimese tegevuse ta-

gajärjel, kes paremad tammemetsade val-

dusel olnud maad võttis põllu- ja heina-

kultuuri alla.

Umbes 200 aastat tagasi vene keiser

Peeter Suure ajal hakati pidurdama tam-

memetsade raiumist (ja propageerima uute

tammikute asutamist. iSiit alates käesoleva

sajandini on tammikute pindala vähenenud

vähem. Maareformi teostamise ajajärgul
kahanes nende pindala mitmete vanade tam-

mikute planeerimise järeldusel taas hoog-
samalt. Praegu esineb meil tammemetsi

kõige rohkem Saaremaal. Mandril esineb

neid kahes piirkonnas: edelapoolses Lääne-

maa osas ja Virumaa südames, Rakvere ja
Väike-Maarja vahel. Läänemaa tamme-

metsade esinemispiirkond ulatub ka P.-Pär-

numaale (Kõima). Suur osa meie tamme-

metsadest on harvad puisniidutaolised met-

sad või puisniidud, kus heinaniitmine ja
karjatamine on tähtsamaks, puude kasusta-

mine aga kõrvaliseks tuluallikaks. Väga
vähe on tammemetsi säärases tiheduses, et

nende all heinakasustamine ei ole enam

mõeldav (Vinni). Peale -nimetatud alade

esineb meil kohati rohkesti tammi Püha-

järve, Rapla, Kuusalu ja Tallinna ümbru-

ses. Viimase sajandi jooksul istutamise ja
külviga asutatud tammemetsi leidub laiali-

pillatult siin-seal enamvähem kõigis maa-

konnis. Mainimisväärt ulatusel on neid asu-

tatud mõisades: Erastvere, Sangaste, Vana-

Kuuste, Luua, Olustvere, Lõve, Õisu, Kark-

si, Sürgavere, Jäneda, Kiiu jne.

Saart esineb meil lehtpuu-segametsade
aladel enamvähem kõikjal. Ta kasvab

miselt juurdeseguna rammusais lodudes.

Ka kuusemetsade aladel on saar sageli-
esinevaks puuks, ja kohati leidub väikesi

saareenamusega metsatukki savimail (end.
Lüke mõisa metsad Kambja metskonnas).

Männimetsade aladel puudub saar kohati

täiesti. Erandi ses suhtes moodustavad

männimetsade alad, millised asuvad edela

pool Pärnust Haapsalu .suunas tõmmata-

vast sihist, si. o. edelapoolne osa Lääne-

maast, Loode-Pämumaa ja Saaremaa. Li-

hula läheduses, end. Tuudi mõisa metsades,
on kohati saare-enamusega metsa. Saare-

metsi on istutatud -end. Õisu ja Karksi mõi-

sa metsades.

Jalakat ja künnapuud esineb

meil üksikseguna rammusail moreenmail ja
ojaäärseis lodudes. Metsi need puuliigid ei

moodusta. Nad on otsitud loogapuuks ja
hinnalisemaks1 mööblipuuks..

Pärna esineb meil metsades peami-
selt alüsmetsapuuna. Õitsevaid pärni leidub

meie metsades harva. Paljasraiete puhul on

kohati tekkinud pämavõsa, mis takistab

teiste puuliikide uuendust.

Peale nende oma maa puuliikide on meil

kultiveeritud ka võõramaisi puuliike. Nende

hulgas on esikohal lehised: Larix sibirica

ja Larix europaea. Vanim lehisekultuur

asub Vigala metskonnas ja on ülle 120 aasta

vana. Vanu lehisekultuure on veel Loodi ja
Vastseliina metskonnas. Nooremaid ja väik-

semaid lehisetukki leidub peagu igas mets-

konnas. Peale lehise on väiksemas .ulatu-

ses kultiveeritud ka teisi välismaisi okas-

ning ilehtpuuliike (ameerika saar — Luua

mõisas).

5. Puuliikide vahe- Puuliikide vahekord
kord puutoodangus. puutoodangus erineb

kirjeMatust õige t«i-

Timber Production. duvalt. Selle tähtsa-

maks põhjuseks on, et puuaine juurdekasv
eripuuliikide metsades on erinev. Männi-

metsad esinevad meil märgatavalt väiksema

toogivõimega maill kui kuusemetsad.

Riigimetsavalitsuse andmeil langeb riigi-
metsade aastalangis üksikute puuliikide
arvele %%:



Composition of forests 21

Puuliikide vahekord riigimetsade lõppkasustuse
puumassis (1922/1923).

Per Cent Distribution of Different Kinds of Trees in
Total Timber Produced from State Forests (1922123).

7. o/o

Kuusk — Spruce 42
Mänd — Pine 21

Kokku okaspuud — Total coniferous . . 63

Kask — Birch ............19
Haab — Aspen ... 10
Lepp — Alder 7
Saar, tamm ja teised lehtpuud — Ash, oak,

and other broad leaf trees ...... 1

Kokku lehtpuud — Total deciduous . . 37

Neist arvudest selgub, et puutoodangus
seisab esikohal mitte mänd vaid kuusk.

Kuuse arvele langeb 2 korda suurem osa

kui männile. Kask omab puutoodangus
umbes sama suurt osa nagu metsade pind-
alas. Haava- ja lepapuukogus puutoo-

dangus on märgatavalt kõrgem kui haava-

ja lepametsade oma metsade üldpindalas.
Üldiselt on lehtpuude osatähtsus puutoodan-

gus suurem kui metsade üldpindalas.

Puuliikide vahekord riigi eri osade

puutoodangus on väga erinev. Männi-

enamusega aladel koosneb ta peamiselt
männipuust. Kuusemetsade aladel on teiste

puuliikide esinemine mitmekesisem kui

männialadel. Veel mitmekesisem on puulii-
kide vahekord lehtpuu-enamusega aladel.

Metskonnis, millised asuvadl koguulatuses
ühe puuliigi enamusega alal, on ühel puu-

liigil tavaliselt suur ülekaal võrreldes teis-

Sageli esineb juhte, kus ühe mets-

konna eri osades on puuliikide vahekord

täiesti erinev.

Männi osa maakondade puutoodangus
on kõrgeim Saaremaal. 1922. ja 1'912®. a.

riigimetsade raielankide kluppimise andmeil

langes seal 1 männi arvele 50,5%. Valga- ja
Läänemaal langeb männile kõrgem osa kui

kuusele. Teisis maakonnis on kuusepuu osa

puutoodangus suurem kui männil. Väikseim

on männiprotsent üldises puutoodangus Tar-

tumaal.

11922. ja 1i928. a. raielangi andmeil oli

männipuu % mitmes metskonnas) (Rummu,

3. Männi % riigimetsa raielankidel (1922. ja 1923. a.).
Per Cent of Pines on Felling Beats in State Forests (1922 and 1923).
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4. Kuuse % riigimetsa raielankidel (1922. ja 1923. a.).
Pei Cent of Spruce on Felling Beats in State Forests (1922 and 1923).

5. Lehtpuu *7o riigimetsa raielankidel (1922 ja 1923)
Per Cent of Broad-leaved Trees on Felling Beats in State Forests (1922 and 1923)
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Vihterpalu, Vääna ja Karula) üle 60% vas-

tava metskonna raielangi puumassist. Joon.

5 annab ülevaate, 'kui suur osa langeb män-

ni arvele üksikute metskondade puutoodan-

gus. Vaeseim on männi poolest Torma,
Aimla, Õisu ja Tartu metskond (0,7>—

2,1%).

Kuuse osa riigimetsade puutöö-
dängus on kõrgeim Järvamaal (Ö2i,7%).
Väikseim on ta Saare- ja Läänemaal. Meil

on kolm suurt maaräla, kus kuusepuu ar-

vele langeb üle 60% üldisest puutoodan-
gust (joon. 6). Need on: Tapa—Väike-

Maarja—Paide ümbrus, Kose—Rapla ja
Mõisaküla—Karksi—Polli. Vaeseimad on

kuuse poolest Haapsalu ja Orava mets-

konnad.

Lehtpuude osa riigimetsade puutoo-
dangus on kõrgeim Tartu- ja Viljandimaal,
väikseim Valga- ja Saaremaal. Paljudes
metskonnis langeb lehtpuu arvele üle 50%

üldisest puutoodangust. On aga ka palju
metskondi, kus lehtpuude protsent puutoo-

dangus on alla 10.

6. Vanusklassid. Vanusklasside vahie-

Age-ciasses. kord riigimetsades
B 30 ' 40

(talb. 8) on kaunis

ühtlane ja kõrvalekaldumised normaalvahe-

korrast on väikesed. Üle 80 a. vanade, küp-
sete okasmetsade pindala peaks olema nende

arvude järgi küllalt suur iselleks, et või-

maldada metsi võtta raiumisele küllalt kõr-

ges vanuses. Võrdlemisi rohkesti on ka

raieküpseid lehtmetsi.

Nende andmete järgi näib seisund

meil kõigiti rahuldavana. Tegelikult on see

siiski halvem seetõttu, et riigi eriosades

erineb vanusklasside vahekord. Paljudes
metskonnis tuntakse suurt puudust raieküp-
seist metsadest. Kohati on aga raieküpseid
metsi rohkem., kui soovitav metsamajanduse
seisukohalt. Raieküpseid metsi on suhteli-

selt kõige rohkem Pärnumaal. Ka Viru- ja
Tartumaal on neid keSkmisist andmeist roh-

kem. Lääne-, Viljandi- ja Võrumaal vas-

tab raieküpsete metsade kogus riigi läbi-

segiseile andmeile. Teisis maakonnis on

neid aga suhteliselt vähem.

LEHTMETS - Osclduou» Porvrt OKASPUUMETS • Conifsrou»

TEGELIK VAHEKORD SOOVITAV NORMAAL* D»»ir»bl

Vanusklasslde vahekord riigimetsades 1935. a.

Distribution of State Forests by Age-classes in 1935.

Riigimetsade osltus vanusklasside järgi.

Distribution of State Forests by Age-classes.

8. Aasta

Year

Vanusklassid — Age-classes Uuendus-
klass

Neivlg
Afforested

class

Lagen-
dikud

ja har-
vikud
Clea-

rings

Kokku
°/o

Total
0/0I II III IV V +

Okasmets — Coniferous forests
Metsavanus vastavas klassis
aastais — Äge of forest in cor-

resp. class in years
Klassi kuulub — Share in • • f 1932

1-20

17,5
20-40

15,5
40—60

15,2
60-80

17,0
80 +
26,7 6,3 1,8 100

%% t 1935 17,8 15,0 14,7 15,5 28,9 6,6 1,5 100
Normaalselt peaks olema —

Normally should be .... 18 18 18 18 22 6 — 100

Lehtmets — Deciduous forests
Metsavanus vastavas klassis
aastais
Klassi kuulub 1932

1-10

20,8
10-20

15,0
20-30

13,8
30—40

11,3
40 +

33,8 4,4 0,9 100
O/oO/o 1935 22,3 15,3 13,8 10,2 32,4 5,5 0,7 100

Normaalselt peaks olema . . 16 16 16 16 31 5 — 100



Puuvara ja juurdekasv24

Üldiselt esineb meie vanu metsi esi-

joones suuris metsa massiives

niiskel maal. Rahvarikkail, metsavaesemail

aladel on raieküpseid metsi vähe. Raieküp-

sete metsade rohkus vähemasustatüd aladel

ei saa palju aidata rahvavarustamist tihe-

daltasustatud aladel. Seetõttu ollakse meil

sageli sunnitud metsi võtma raiumi-

sele nooremalt, kui see on õigus-
tatav majanduslikel kaalutlusil.

IV. PUUVARA JA JUURDEKASV

TIMBER RESOURCES AND ANNUAL GROWTH.

1. Raieküpsete met- Puuvara meie raie- Puuvara raieküpseis riigimetsades

sade puuvara. küpseis metsis on mit-

Timber Resources in
««ramm* Parmuni!

Forests Ripe for Felling, mesugune. jrareman

mail ta on suurem

kui halvemail. Hästihoitud ja -hooldatud

metsades ta on suurem kui ebakorrapäraste
raiumiste all kannatanud metsades. Ka sõl-

tub puuvara teatud määral kasvavaist puu-

liigest metsas.

Timbt Resources in State Forests Ripe for Felling.

Hea läbilõike raieküpsete metsade puu-
varast annavad riigimetsade raielangi hin-

damise andmed.

Tab. 0 annab ülevaate riigimetsade raie-

langil leitud puuvarast mõnede aastate koh-

ta. Siin on esimese aasta kohta toodud ar-

vude saamisel arvestatud kõiki müügilemää-
ratud metsa. Ta sisaldab seetõttu peale aas-

talangi ka eelmisi! aastail müümatajäänud,
suhteliselt viletsa metsaga osatükke. 1923,

1924., .1*9215, ja 1926. a. kohta käsitletud

andmed käivad ainult vastava aasta raie-

langi kohta. Nende hulgas on aga osatük-

ke, 'kus varemail aastail raiuti osa puid
välja (asunike ehituspuud, Lutheri kased).
Viimase aasta kohta toodud arvude saami-

sel on arvestatud kogu raielangist ainult

sääraseid osatükke, kus lõppkasustuse ar-

vel ei Ole varemalt raiutud puid.

osa kogu raielangis muutus väiksemaks,

suurenes läbisegine puuvara raielangil.
Tab. 9 arvude käsitlemisel tuleb arvestada,
et eri aastate arvud on saadud erinevalt,

mispärast kaugeulatuslike järelduste tege-

misega peab olema ettevaatlik.

Kõrgeimat puuvara peaksid meil andma

kuusemetsad. Tõeliselt leitakse meil männi-

enamusega männi-kuuse-segametsades sage-

damini suuremaid puuvara kui

des, millised valikraie all ja mitmesuguste

kahjustuste (torm, putukad) on kannatanud

sagedamini kui männimetsad. Arvestades, et

männimetsade hulgas on meil suhteliselt

palju viletsa toogivõimega maid, on läbi-

siegine puuvara raieküpseis männimetsades

väiksem 'kui kuusemetsades. Lehtpuu-enamu-

sega metsades on läbisegine puuvara veidi

kõrgem kui kõigis okaspuumletsades. 1i912'6. a.

<andmeii on läbisegine puuvara ha kohta

lehtmetsades 187 thm., okaspuumetsades —

175 thm.

Tab. toodud arvude järgi on läbiseigine

riigimetsa raielangi puuvara iseseisvuse kes-

tel suurenenud järk-järgult. Enne iseseis-

vust teostus metsakasustus endisis mõisa-

metsades väga suurel pinnal valikraie näol,

Väga palju raieküpseid metsi raiuti hõre-

daiks. Minnes üle korrapärasele tasava-

nuste metsade kasvatamissüsteemile võeti

suhteliselt rohkesti raiumisele neid harvaks-

raiutud metsi. See viis alla läbisegise puu-

vara raielangil. Hiljem, kui harvaksraiutud

metsad muutusid loomuliku juurdekasvu
tõttu massirikkamaiks ja nende suhteline

L.-Eestis on raieküpsete metsade puu-

vara (tab. 10) umbes 20% kõrgem kui P.-

Eestis. Väikseima puuvaraga on metsad

Lääne- ja Harjumaal. Kõrgeim on puuvara

9.

Pindala, mille
kohta arvud
käivad ha

Area to which
Figures Apply

in ha

Üldisest arvestatud

puuvarast oli °/o°/o
% of Total Calcu-

lated Timber
Resources

Keskm.
puuvara

ha kohta
thm.

Average
per ha

in m
3 solia

tarbepuud
Saiv

Timber

kütte-
puud
Fire-
wood

1922 13 358 45 55 153
1923 8 842 49,1 50,9 161
1924 8 850 —

— 167
1925 7 965 — — 176
1926 6 754 —

— 181
1932 3 952 46 54 211
1934 4006 47 50 215
1936 5 522 — — 206
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Võru- ja Tartumaal. Valga-, Viljandi- ja
Järvamaa raieküpsete metsade puuvara vas-

tab enamvähem riigi iläbisegiseile andmeile.

Pärnu- ja Saaremaa andmed on sellest kõr-

gemad, Virumaa andmed — madalamad.

Puuvara raieküpseta metsades.

Timber Resources tn State Forests Ripe for Felling.

Puuvara thm keskm. riigi-
-

u

, Ä
metsade kasustusnormis keskmiselt

"1 (I %
Average m

s sotid of Timber

per ha inState Felling Quota Average

1922—26
1926 1925 1923 1922 o/o

Viru .... 170 149 140 127 88
Järva

....
166 168 157 165 98

Harju .... 143 150 121 123 82
Lääne

....
143 145 145 115 82

Saare .... 177 240 211 148 115
Pärnu .... 180 216 171 171 110

Viljandi ... 166 182 181 147 101
Tartu .... 228 201 179 173 116
Valga .... 178 173 167 161 100
Võru

....
212 193 193 186 117

Petseri
... 122 180 — — 85

Keskm. Eestis
— Average for
Estonia ... 181 176 161 153 100

Põhja-Eestis —

N.-Estonia. . 162 150 142 130 87
Lõuna-Eestis —

S.-Estonia . . 198 198 178 168 111

Läänemaa, s. o. madalaima arvuga maa-

konna, läbisegise raielangi puuvara erineb

üleriiklikust keskmisest umbes 18%. Samal

määral ületab kõrgeima puuvaraga Võru-

maa üleriikliku keskmise.

Joonis 7 on riigimetskonnad varjunda-
tud erinevas tiheduses seejärgi, kui kõrge
oli neil 119122,, 1923L, 1925. ja 1926. a. läbi-

segine puuvara raielankide ha-l. Joonis an-

nab ülevaate, kus asuvad meie puurikkamad
metsad. Käsitletud ajal oli raiutavate met-

sade läbisiegine puuvara kõrgeim Kariste

metskonnas. Veidi madalam oli see Volt-

veti, Alatskivi, Torma, Räpina, Erastvere,

Kuressaare ja Polli metskonnas. Kõik teised

metskonnad jäid neist maha. Madalaim oli

puuvara Koiga ja Hallinga metskonnas.

Viimases lasti 1'9213. a. müügile metsade

puuvara ainult 58 thm ha kohta.

P.-Eestis on ainult kümmekond mets-

kondi, kus iläbisegine raielangi puuvara üle-

tab üleriikliku keskmise. L.-Eestis on see

ümberpöördult — on ainult kümmekond

metskondi, kus raielangi läbisiegine puu-
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vara on väiksem üleriiklikust keskmisest,

kuna kõigis teisis ta on kõrgem.

Väikesil aladel leitakse raieküpseis met-

sades mitmekordselt suuremaid puuvaru kui

iäbisegiseil andmeil metskonna kohta. Met-

sakorralduse puhul leiti 0^5—0,50 ha suu-

ril proovidel puuvaru, millised ha kohta

moodustavad üle 600 thm. Samuti leidub

sääraseid puuvaru väikesil raiumiselevõe-

tud osatükel. Suurimat! pindadel ei leidu

nii kõrgeid puuvaru. 1’924. a. erakorralise

langi hulgas, mis sisaldais meie parimaid
okaspuumetsi, oli kõrgeim puuvara 12,5 tii-

nu kohta 7512 .ks. ehk 370 thm pro ha Ahja
metskonnas. .Sellele järgnes 83/54 tiinu

suur lank 4 588 kantsüllaga Voltveti mets-

konnas, mis .annab ha kohta 340 thm. Üle

300 thm puuvaraga raielanke oli erakorra-

lise 11924. a. raielangi hulgas veel Antsla,

Veriora, Torma, Urisaare ja Undla mets-

konnas.

2. üldine puuvara. Kui metsad tiheduselt

Total Timber Resources. ja vanusklasside Va-

hekorralt on normaal-

seisundis, on kogu metsa läbisegine puu-

vara pindühiku kohta umbes 2 korda väik-

sem kui raieküpseis metsades. Meil on raie-

küpsed metsad normaalseis! harvemad. Kesk-

ealised ja noored metsad' on sagedamini
normaaltiheduses. Seetõttu on meil läbise-

gine puuvara ha kohta kõrgem kui pool
raieküpsete metsade läbisegisest puuvarast.

Prof. A. Mathiesen avaldas 1928. a. ül-

dise puuvaraarvutuse „Eesti Metsas". Selle

(arvatudjärgi saadi

välja raiestikud ja lagendikud) 120 thm ha

kohta ja lehtpuumetsades 78 thm pro ha,
läbisegi metsaga kaetud pinna kohta I*o7

thm ha kohta. Arvestades ka raiestikke ja
lagendikke annaks prof. Mathieseni arvutus

läbisiegiseks puuvaraks riigimetsade üld-

pindala kohta 97 thm pro ha. Raieküpsete

okaspuumetsade puuvara on ses arvutuses

kooskõlas riigimetsade aastalangi kluppi-
misel saadud andmetega. Raieküpsete leht-

puumetsade puuvara on prof. Mathieseni ar-

vutuses väiksem riigimetsade raielankide

Seda arvestades selgub
andmete võrdlusest, et prof. Mathieseni ar-

vutus on lehtpuumetsade osas tagasihoidlik

ja tõeline puuvara triigiilehtpuumetsades
peaks olema suurem prof. Mathieseni and-

meist.

Üldise puuvara täppis l arvutus on raske.

Umbkaudse arvutusena on prof. Mathieseni

oma .kindlasti küllalt lähedal tõsioludele ega

oleks põhjust esitada ses asjas uut arvu-

tust, Võttes aluseks prof. Mathieseni ar-

vutuse, mis mõeldud ainult riigimetsade

kohta, ja püüdes selles kokkukõlastada leht-

puumetsade andmeid tõsioludega, võime lä-

bisegiseks puuvaraks arvata kõikide met-

sade kohta ümmarguselt 100 thm ha kohta.

(Sel teel saaksime üldiseks puuvaraks kõi-

kide riigis kasvavate metsade kohta umbes

93 milj. thm.

Puid kasvab meil väga suurel arvul ka

karja-, heinamail, rabades ja õuedel. Need

puud omavad siseturunõuete rahuldamisel

suurt tähtsust. A. Raukase uurimus kin-

nitab, et Pärnumaa talundeis on puuvara

väljaspool metsi umbes 5 thm talundite

üldpindala ha kohta. Võttes nimetatud ar-

vud arvutuse aluseks iselgub, et üldist puu-

vara väljaspool metsamaid võiks arvata

meil ca U 5 milj, thm õhk umbes 1/a metsa-

de puuvarast.

3. Puuaine juurdekasv. Käsitledes suuremate

Forest increment. metsaalade, metskon-

dade ja riikide met-

sa juurdekasvu, mõeldakse tavaliselt jooks-
vat juurdekasvu, s. o. puukogust, mis aasta

kestel aastaringide näol tekib kõigile met-

sas kasvavaile puile. Seejuures eristatakse

aga kaht mõistet — neto juurdekasv ja
brutojuurdekasv. Esimese suuruse saami-

seks tuleb üldisest jooksvast juurdekasvust
ehk brutojuurdekasvust arvata maha loo-

duslikel põhjusil — eluvõitluse, kahjurite
tegevuse, tulekahjude läbi ja teisil põhjusil
— kasustamatult metsades hävinev puu-

kogus. Netojuurdekasv tähendab seega puu-

kogust, mille võrra igal aastal suureneb

tõeliselt kasvavate puude tagavara, või mida

on võimalik raiuda välja, ilma et kahaneks

üldine puuvara. ürgmetsades, kus puudub
kasustamine, 'kuid kus puude alatine välja-
langemine on sama suur nagu tõeline jook-
sev juurdekasv, puudub netojuurdekasv täie-

likult. Eeskujuliku metsamajanduse juures,
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kus kõik puud kasustatakse hoolikalt, võr-

dtub netojuurdekasv brutojuurdekasvuga.
Eri riikide metsajuurdekasvu selgitavais

teoseis on juurdekasvu mõiste sageli võe-

tud lerinevalt ja sageli tähendavad sama

nimetuse alla võetud arvud hoopis erinevaid

mõisteid. Ameerika oludes mõeldakse juur-
dekasvu all tavaliselt netojuurdekasvu,

Euroopa andmeis esinevad bruto- kui ka

netojuurdekasv. Sagedasti ei vasta juurde-
kasvu nimetus aga kummalegi mõistele.

Metsade jooksva juurdekasvu hindamine

on väga raske, suurt kulu nõudev ülesanne,

ja on vähe maid, kus .selle kohta on kind-

laid andmeid.

Meil on prof. Mathiesen metsade juurde-
kasvu hinnangu avaldanud koguteoses

„Eeisti, maa, rahvas, kultuur", mis ilmus

192)6. a. Ta kirjutab (lk. 50): „üldine
juurdekasv, s. o. pearaie ja vahelkasustus-

saadusied, moodustab vähemalt 3 m 3 ha
kohta. Seega oleks kodumaiste metsade

aastasaak lähemas tulevikus kuni 2 500 000

m 3.
Tulevikus võib see otstarbeka majapi-

damise puhul tõusta kuni 3 500 000 m 3“.

Näeme, et ses hinnangus mõtleb prof. Ma-

thiesen netojuurdekasvu.
„Eesti Metsias" 11928. a. nr. 1 selgitab

prof. Mathiesen pikemalt kaalutlusi, millised

olid selle hinnangu aluseks ja .esitab ühtlasi

teise hinnangu, mis käib ainult riigimetsade
kohta ja selle järgi oleks juurdekasv:

okaspuumetsades 280 403 taks, sülda ehk 1900 000 thm

lehtpuumetsades 91 472 . „ „
620 000 „

takse meie metsade tõelisele tihedusele vas-

tavalt E. Schabaki poolt hinnatud suhtarvu-

de alusel. Saadud tagavaradest arvutatak-

se juurdekasv Preisimaa kohta käivate

Schwappachi toogitabelite juurdekasvu prot-

sentide alusel. Lehtpuumetsade osas võtab

prof. Mathiesen aluseks Vargas de Bede-

mari toogitabelite kasepuiestike II ja 111

bon. keskmised puuvarad, juurdekasvuprot-
sendid võtab ta aga enda poolt Ülikooli

õppemetskonna kasemetsade kohta koosta-

tud toogitabeleist. Arvutamisaluste valimi-

sel on autoril olnud kasustada rikkalikke

andmeid ja kogemusi oma tähelepanekuist
kodu- kui ka välismaiste olude kohta. Ar-

vutamisel saadud tulemuse kohta kirjutab
autor: „Ei saa muidugi öelda, et see arv

oleks absoluuttäpsusega, sest esiteks ei ole

vanusklaisside pind küllalt püsivalt kindel

(võrreldles praegusi ameti, andmeid H924. a.

omiga), ei ole absoluut, kindel bon. vahe-

kord, ei ole kindel täiusnoirm ja võib olla

ka lahkarvamusi juUrdekasvuprotsendi suu-

ruses. Kõik need küsitavad' kohad on aga

võetud nõnda, et arvutatud on minimaalsuu-

rustega. Näit, tahaks okaspuu bon. klass

olla Vähe kõrgem, juurdekasvuprotsent hõ-

redamtais puiestikes tahaks .olla pisut suu-

rem jne. Seega tuleks 3 m 3 ha kohta ar-

vata õieti juurdekasvu alammääraks."

Mõnelt poolt on prof. Mathieseni hin-

nangusse suhtutud kahtlevalt, põhjusel, et

selle aluseks on kasustatud subjektiivseid
oletusi. Kahtlemata on võimalik neid täp-

sustada täpsamate uurimuste teostamisega.
Meil on äärmiselt tähtis teada, kuidas puu-

aine juurdekasv ositub eri maakohtade ja
eri puuliikide vahel. Selle kohta võime

saada kindlaid andmeid ainult vastava eri-

uurimuse teel, mille teostamiseks meil va-

jadus suureneb järjekindlalt.

4. Metsamaa toogi- Prof. Mathiesen peab
vorme. oma hinnangut taga-

Yield of Forests. sihoidlikuks ja arvab,
et tulevikus kasustamiselekuuluva juurdekas-
vu. kogus võib suureneda tublisti. Sel suurene"

miselon piiriks) metsamaa toiogivõimemetsade

normaalseisundi puhul. Milliseid metsi tu-

leks meil lugeda normaalseiks ja kui suu-

rel määral erineb praeguste metsade

kokku . 371 875 taks, sülda ehk 2 520 000 thm

Ühe metsamaa ha koihta annaks see ä

50 taks, sülda ehk 13,40 thm. iSes hinnangus

on juurdekasvu all mõeldud brutojuurde-
kasvu. Puükogust, mis meie nooremais

metsades jääb esialgu kasustamata, hindab

prof. Mathiesen umbes 0,40 thm metsamaa

ha kohta ja saab netoljuurdekasvuks riigi-
metsade kohta 3 thm pro ha. Arvestades

nende arvude alusel kogu riigi metsade

juurdekasvu-, leiame, et QBO 000 ha kohta

õleks bruto juurdekasv 3 150 000 thm ja ne-

to juurdekasv ümmarguselt 2 SOO 000 thm.

Selle hinnangu aluseiks võtab prof. Ma-

thiesien okaspuumetsade osas Vargas de

Biedlemari 111 bon. kuusemetsade puruvanad,
millised iga vanuskLassi kohta redutseeri-
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juurdekasv normaalmetsast, on .küsimu-

sed, millede selgitamiseks vajatakse eriuuri-

must. Meil on aga rikkalik arvusitik riigi-

metsade majanduskavades, mis võimaldab

seda küsimust valgustada üldjoonis. Majan-

duskavade koostamisel liigitatakse kõik

metsamaad boniteediklassidessei.

Tab. lil annab ülevaate sellest, kuidas

©situvad kuni 1,9135. a. korraldatud riigimet-
sad boniteediklasside vahel.

Näeme, et boniteetide vahekord eri puu-

liikide metsades on erinev. Männimetsad

kuuluvad peamiselt 111, IV ja V boniteeti.

Kuusemetsad kasvavad peamiselt II ja 111

bon. maal. Kõige rikkalikumalt on I bo-

niteet esindatud haavametsade arvudes. '75%

kõigist haavametsadest kuulub I ja II bon.

hulka, üldkokkuvõttes kuulub 63,8% met-

sadest II ja 111 boniteeti.

Arvestades, et iga boniteedi normaal-

mietsa toogivõime on määritletud toogitabe-

lis, on lihtis boniteetide vahekorda tundes

arvutada ka kõikide metsamaade toogi-

võimet, mis oleks saavutatav metsade nor-

maalseisundi korral’.

Vargas de Bedemari toogitabelite alusel

on toogivõime thm ha kohta eri puuliikide
metsades järgmine:

Mänd Kuusk Kask
thm thm thm

I bonit 6,45 7,05 6,03
II

„
.... 5,30 5,70 5,05

111
„ .... 4,35 4,56 4,17

IV „ .... 3,32 3,38 3,22
V

„ .... 2,20 2,33 1,97

Tab. 11 näeme nende arvude alusel saa-

dud arvutusi männi-, kuuse- ja kasemetsade

toogivõimest. LäbiSegine toogivõime on saa-

dud männimetsades 3,8 thm, kuusemetsades

5,0 thm ja kasemetsades 4,0 tihin. Samas

tab. on toodud hinnanguid ka haava- (5,8),
mustlepa- (5,0) ja teiste metsade toogivõi-
me kohta. Nead hinnangud on tehtud ka-

sustades võrdlusandmeiks metsakorralduse

proovitükkide andmeid, toogitabeleid ja
meil teostatud uurimusi (Halller, ißaukasi,
Kull). Kokkuvõttes on selle arvutuse juu-
res saadud metsade toogivõimeks 4,27 thm

metsamaa ha kohta. Üldisest toogivõi-
mest langeb männimetsade arvele 37,3%,
kuuse- 34,2%, kase- 23,0%, haava- 2,8%,
mustlepa- 2,1% ja teisile lehtpuumetsadele

0,6%. Arvutatud pindala moodustab umbes

85% riigimetsadest ja umbes 65% kõigist

metsadest riigis. Toodud andmed esitavad

seega suure enamuse meie metsadest ja võib

arvata, et arvutusest puuduvate metsade

kaasavõtmine ei muudaks palju lõpptule-
musi.

Lugedes saadud tulemust ka arvutusest

Bonlteediklasside vahekord 1923—35. a. korraldatud riigimetsades ja metsamaa oletatav tooglvõime,
kui metsad oleksid normaalseisundeis.

Relationship of Quality Classes of State Forests as Assessed in 1923—35, and Estimated Production of Timber under
Normal Conditions.

11.

Enamuspuuliik

Dominating Tree

Variety

Arvutatud

pindala
ha

Calculated

Area tn ha

°/o°/o arvu-

tatud

pindalast
% of

Calculated
Area

Arvutatud pindalast kuulub %°/o
boniteediklassidesse

Share of Different Quality Classes in
°/o% of Area Calculated

Keskm.
toogivõime
ha kohta

thm
Average

Production

per ha in m
3

%% üldisest
arvutatud

metsadetoo-

givõimest
°/o of Total

Yield
Abilitg of
Forests

I II III IV V

Mänd — Pine .... 257 507 41,8 2,8 14,4 35,3 25,7 21,8 3,8 37,3
Kuusk — Spruce . . .
Teised okaspuud— Other

coniferous

179 392

98

29,2 10,6 39,7 40,1 8,0 1,6 5,0 34,2

Kokku okaspuumetsad
— Total coniferous . 436 997 71,0 6,0 24,8 37,3 18,4 13,5 4,3 71,5.

Kask — Birch . . . . 151 692 24,6 5,4 26,9 39,8 18,8 9,1 4,0 23,0
Haab — Aspen . . . . 12 829 2,1 20,7 54,9 22,3 1,9 0,2 5,8 2,8
Mustlepp — Black Aspen
Teisedlehtpuud — Other

10 947 1,8 2,4 28,8 42,3 22,2 4,3 5,0 2,1

broadleaf 2 966 0,5 9,0 35,0 44,0 11,0 1,0 5,0 0,6

Kokku lehtp. — Total
broadleaf 178 434 29,0 6,4 29,2 38,8 17,5 8,1 4,2 28,5

Kõik kokku — Grand
total 615 430 100,0 6,2 26,0 37,8 18,1 11,9 4,27 100,0
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puuduvate metsade kohta leiame, et 980 000
ha metsamaa toogivõime oleks meil ümmar-

guselt 4 000 000 thm. Võrreldes saadud tm

liemusi juurdekasvu andmetega selgub, et

praegune netojuurdekasv on umbes 40%

ja brutojuurdekasv umbes 25% väiksem

metsade toogivõimest.

Küsimus, kuidas ositu b metsade

juurdekasv ja metsade toogivõime eri maa-

osade vahel, nõuab eriuurimust. Üldist

orienteerumist võimaldab joon. 7.

Suurema toogivõimega mail -on teata-

vasti raieküpsete metsade puuvara suurem

kui kehvi! mail, ja normaalmetsas on raie-

küpsete metsade ja juurdekasvu vahel kau-

nis korrapärane vahekord. Meil võib kons-

tateerida kaunis selget korrapärasust ses

asjas männi- ja lehtpuumetsade suhtes.

Kuusemetsade isuhtes on asi 'enam juhus-

lik, põhjusel, et raieküpsed kuusemetsad

valikraiete puhul on sageli paremail mail

kannatanud enam kui halvemad. Meil on

tavaliseks nähtuseks, et nooris 40—50-aas-

tasis kuuseistandusis on puuvara suurem

kui samas; kõrval vanas metsas. Raieküp-
sete metsade puuvara ei ole sääraseil juh-
tudel kooskõlas metsade toogivõimega ega

nooremate metsade tõelise juurdekasvuga.

Peab tähendama, et paremad met-

samaaboniteedid esinevad meil suu-

remas ulatuses maa-aladel, millised on tuntud

oma põldude viljakusega. Selle

kohta võiks tuua näiteid Tartu-, Viljandi- ja
Järvamaa viljarikkast ümbrusest. Seal moou

dustavad I bon. metsad' üldisest metsade

pindalast tunduvalt suurema osa 'kui mujal,
nimelt:

toogivõime paremate boniteetide suhteliselt

sagedama esinemise tõttu suurem kui tei-

sal männimetsade aladel.

5. Puuaine juurde- Meil kasvab palju
kasv väljaspool puid ka väljaspool

metsamaid.
metsamaid. On kohti,

Forest Growth outside
of Forest Areas. kuis kohaliku rahva

puutarvituseks väl-

jaspool metsamaid saadakse rohkem puud
kui metsana arvestatud mailt. Saa-

remaal on metsade pindala väga väike,

rahvatihedus ja puutarvitus aga suhte-

liselt suur. Siiski ei tunta seal puust
puudust, vaid seda veetakse välja laudade

ja propside kui ka küttepuude näol. Riigi-
metsades on seal küttepuude realiseerimine

hoolimata madalaist hindadest seotud sa-

geli suurte raskustega. See nähtus on sele-

tatav seega, et mittemetsamaade puutoo-

dang katab suure osa rahva puutarvitusest.
Väljaspool metsamaid omavadl puutoodangu
suhtes eriti suurt tähtsust puisniidud.
Nieed on levinud laialdaselt Loode-Eestis ja
rühkmuldade piirkonnas. Eriti palju on puis-
niite Saaremaal, Läänemaa lõunapoolses

osas, P.-Pämumaal, L.-Harjumaal, Loode-

Viljandimaal ja Põltsamaa—Järva-Jaani

piirkonnas!.
Suurt tähtsust puutoodangus omavad ka

karja m a a d. Sageli saavad talud kõik

vajalise küttepuu karjamail kasvavaist puist
või võsast. Tavaliseks nähtuseks on, et

karjamaade kirjas olevail mail kasvavad

suuremad või väiksemad metsatukad', mille-

dest saadakse mitte ainult kütte-, vaid ka

väärtuslikku tarbepuud!.
Ka õuedel ja teede ääres kas-

vavad puud etendavad teatud osa puutoo-

dangus.

A. Raukase (1930) uuring Pärnu-

maa talumetsadest kinnitab, et Pärnumaa

talundeis annavad heina- ja karjamaametsad
2,2 korda rohkem puid 'kui samade talundite

katastrimetsad. Kõikide heina- ja karjamaa-
metsade juurdekasv on neil andmeil Pärnu-

maal 9*5 tuh. thm, mis annab talundite

üldpindala ha kohta 0,32 thm. Võrreldes

kõikide Pärnumaa metsadega annaks söe

ligikaudu 0,75 thm metsamaa üldpindala ha

kohta (umbes 1/5 Pärnumaa metsade bruto-

juiurdekasvust). Pärnumaa heina- ja karja-

Õisu metskonna Kaarli metsandikus 40 %
Adavere _ Adavere „ 25 „Adavere „ 25
Kambja , Kambja „

35

Räpina „ Räpina „ 21Räpina „ 21
Rava

„
Valasti

„
49

Varangu „ Karinu „ 51

Harju- ja Läänemaal puuduvad1 I bon.

metsad paljudes metsandikes ja metskonnis

täielikult. Pärnumaa ja Alutaguse suuris

metsamassiives on paremate boniteetide

esinemine väike. Männimetsade enamusega

aladel on metsade toogivõime madalam kui

kuuse- ja lehtpuumetsade aladel. Kagu-
Eesti männimetsade aial on juurdekasv ja
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maade puutoodang on suhteliselt suurem kui

läbisegi kõigil heina- ja karjamail Eestis.

Tugedes kogemusile Pärnumaast ja tema

vahekorrast teiste maakondadega käesole-

vas küsimuses, võib hinnata puuaine brutio-

juurdekasvu kõigil mittemetsamail ümmar-

guselt 600 000 thm. <See arv on väiksem,

kui saaksime Pärnumaa andmete alusel. Ta

annaks mittemetsamaade ha kohta umbes

0,17 thm, heina- ja karjamaade ha kohta

aga umbes 0,33 thm.. Metsade brutojuurde-
kasvust on ta umbes 5 korda ja ühe ha met-

samaa omast 20 korda väiksem. Arvutus

oleks õige oletusel, et iga nelja ha mitte-

metsamaa kohta tuleb üks ha puisniite või

karjamaad, kus puujuurdekasv on umbes

0,6 thm aastas ehk 1/5 läbisegisest metsa-

maade juurdekasvust. Sääraste puisniitude
ja karjamaade pindala on Saare-, Lääne-

maal ja Pärnumaa põhjapoolses osas suu-

rem samade maa-alade metsapindalast ja
neis osades on mittemetsamaade puutoo-

dang võrreldes metsade puutoodangugasuh-

teliselt suur. Ka Harju-, Järva- ja Viru-

maal on rohkesti alasid, kus karja- ja hei-

namaade puutoodang on suhteliselt suurem

riigi läbisegiseist andmeist. Mujal toodavad

karja- ja heinamaad suhteliselt vähem puud.

Ei isaa salata, et toodud hinnang mitte-

metsamaade puutoodangu kohta põhineb
umbkaudseil oletusil. Toodud hinnang võib

olla aga pigem tagasihoidlik kui kõrge.

6. Kokkuvõte. Puuaine aastane bru-

Summary. tojuurdekasv metsa-

des ja mittemetsamail

on meil seega umbes 3 750 000 thm.

Sellest langeb umbkaudselt viimase aasta-

kümne olusid arvestades kasustamatult hä-

vinevate puude arvele metsades 350 000' thm

ja mittemetsamail 50 000 thm. Üldine puu-

aine netojuurdeikasv oleks meil seega

3 350 o'oo thm aastas (v. täib. 34 ja 46).
Meil kuuldub sageli oletust, et meie met-

sade juurdekasv ja toogi võime ei saa tõus-

ta lõunanaabrite arvude tasemele. Lähemal

juurdlemisel see oletus ei ole õige. Met-

sade toogivõime ja juurdekasvu
suhtelise kõrguse poolest on Eesti teiste

riikide peres võrdlemisi silmapaistval
kohal. Üldise kujutluse euroopa riikide

vahekorrast võimaldavad tab. 1 toodud ar-

vud. Võib aga pidada tõenäoseks, et need

eesti metsade suhteliselt kõrget toogivõimet
tõstavad tõsioludest veidi reljeefsemalt
esile.

V. METSADE MAJANDAMINE EESTIS ENNE ISESEISVUST.

UTILISATION OF FOREST RESOURCES IN ESTONIA PRIOR TO INDEPENDENCE.

1. Arengu ,_üld- Metsade kavakindel
järke. majandamine on või-

tingimuSel> kui

puul on olemas kes-

tev turg. Mida rohkem ja mida mitmekesi-

semal kujul nõuab turg puud ning mida

kõrgemad on puuhinnad, seda paremini saab

areneda metsade majandamine.

Ajainelised landmed kinnitavad, et kau-

ges minevikus olid meie metsad rahva ühi-

seks kasustamisobjektiks, 'kust iga kodanik

võis vajaduse piires raiuda puid. Hiljem,
kui tekkis võimalus puuturustamiseks ja kui

metsade hävitamisega muutus rahval ko-

hati raskeks vajaliku küttepuu saamine,
tekkis mõnesuguseid kitsendusi, millised pi-
did takistama metsade hävimist ispekulat-

siooni otstarbel. Samal ajal tekkis ka vaja-
dus nende kitsenduste täitmise asjus luua

järelevalvet, mis ühtlasi pidi ka ühel või

teisel viisil juhtima raiumisi metsades.

Metsade kasustamise õigusliku korra suh-

tes eraldab prof. Uluots (1Ü85) meil

nelja ajajärku:

1. ürgaeg, mil inimene tegeles jahipida-
mise ja kalastamisega,

2. kiila- ja maaõiguslik korraldus (Kr.
sündimisest kuni XIII, sajandini). Sel aja-

järgul algas põllumajandulstegevusi. Meie

rahvas oli tol ajal vaba. Metsad) loeti küla

või külakonna ühisvaraks, mida tavaliselt

võis oma jõududega kasustada igaüks, kes

elas külas. Külad ja nende loomulikud

ühendused (külakonnad, hiljem ka kihlakon-
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nad ja maad) olid oma piirkonna ülemkor-

raldajaiks üldsust puutuvais asjus, eriti ka

metsade suhtes.

3. Lääni- ja mõisaõigusltik korraldus

(XIII sajandist kuni XVIII sajandi lõpuni).
Sakslaste poolt maavallutamisega seoses

saabus meile lääniõiguslik kord, mille järgi
loeti maavalitsejaks paavst ja keiser, neile

järgnevaiks — kohalikud maahärrad (2

piiskoppi, ordu, esialgu ka Taani kuningas)
neile alluväiks — maakasustajad üksikisi-

kud (vasallid') ja asutised (linnad, kirikud,

kloostrid), igaüks endale valitsemiseks saa-

dud maa-alases piirkonnas (läänis). Igal
lääniisandal oli õigus metsade suhtes teha

omas läänis korraldusi. Samal ajal ei olnud

talupojad metsade suhtes omi õigusi kao-

tanud ja metsade kasus tarni ses oli kaks pe-

remeest: küla või külakond ja neid valit-

Sev härra või asutis.

4. Individuaal- ja omandiõiguslik kor-

raldus (1783. a. isenini). Lääniõiguse süve-

nemisel nõrgenesid külade õigused järkjär-
gult ja suurenesid läänihärrade omad.

1'783. a. seadlusega tunnistati läänid nende

valitsejate eraomanduseks. Ühes maadega

läksid nende omanduseks ka vastavate mõi-

sade ja küiakondade piirkonnas kasvanud

metsad. Talupoegade pärisorjusest vabas-

tamise seadused (11816). ja 18119. a.) võtsid

talupoegadelt kõik endisest küiakondade

ajast veel säilinud õigused oma maade ja
metsade suhtes. Maade ja metsade omani-

keks olid siit peale läinult suurmaaomani-

kud, mõisnikud ja linnad. M. sajandi kes-

kel teoorjuse kaotamisele suunatud seadused

(1856, 1860 ja 1(865) võimaldasid talupoega-
del osta omanduseks neil teorendi alusel ka-

sustuselolnud maid. Sellega tekkis suur-

maaomanduse kõrval ka väikemaaomandus,

mis sai aga oma valdusele väga harva metsi.

Need; ajajärgud aimavad hea ülevaate

maa- ja metsaõigusliku korra muutumisest.

Oleks aga ekslik kujutleda, et muudatused

arengus teostusid üheaegselt üle kogu riigi.

Tegelikult toimus areng eri maaosades eri-

nevalt, tegeliku vajaduse kohaselt. Linnade

ümbruses, mere läheduses ja rahvarikkais

keskusis tekkis kitsendusi metsade kasusta-

mises varem kui metsarikkais valdades.

Tiismanni (1(9'311) poolt kogutud andmed

kinnitavad, et XIII, ja XIV. sajandil püüti
Tallinna ja Haapsalu linna ümbruses juba
(kitsendada linnakodanike metsaraiumisõi-

guist. 1'504. a. määritleti Keilas talupida-
jate metsaikasustamisõigus „kirveste“ arvu-

ga. Suuremail talundeil oli puuraiumine ühis-

metsas lubatud kahe või kolme kirvega,
väikesil — ühe kirvega.

Need kitsendused olid suunatud puude-
raiumise takistamiseks müügiotstarbeiL Nad

mõjusid aga nähtavasti vähe ja metsade ka-

.sustamine pidi tegelikult teostuma siiski

küllalt vabalt. Seda tõendab asjaolu, et aja

jooksul keelati metsade hävitamise kaitseks

mitme! korral talupidajad puumüümine
linnatund (v. Daniei ja Ti isunann).
Metsale vaatas rahvas, hoolimata kitsendu-

sest, nagu ühisele looduse poolt kõigile va-

baks kasustamiseks antud varale. Ajal, mil

maa ei olnud meil eraomandusobjektiks ja

tegelikult olid määratud kindlaks ainult

ülesharitud maa-alade piirid, ei saagi ku-

jutleda, et väljaspool tunnustatavaid piire
võiduks loodusvarade kasustamist täkistada

kuigi suures ulatuses.

Rootsi valitsuse ajal, XVII, sajandil) mää-

rati meil kindlaks maavalitsuspiirid ka met-

isade oisais
1 ). Enne kindlate piirideta ühisel

kasustamisel olnud metsad esitati mõisade

vahel ja ühe mõisa (valla) elanikonnal oli

metsakasustamisõigus ainult oma mõisa val-

damisele kuuluvas metsas. See piiride kind-

laksmääramine pidi looma kohati uusi või-

malusi puude müümiseks metsavaeste val-

dade elanikele. Linnade läheduses, oli juba

varem võimalusi puumüümiseks linnakoda-

nikele, kes käsikäes linnade kasvamisega ja
linnametsade kahanemisega olid isunnitud

järjest enam hankima puud turult ostmise

teel.

Metsa kui ühisvarandüse mõiste ei kadu-

nud aga veel ka pärast 1816*. ja 1811'9. a.

seadusi, ja veel kaua pärast seda oli metsa-

rikkais kohtades, kus metsamüümisvõimalu-

sed olid väikesed, mõisamets rahva vabaks

kasustamisobjektiks. Vanad' inimesed mäle-

tavad meil veel paljudes kohtades aega, mil

igaüks võis mõisametsast raiuda puid ta-

suta. Need mälestused käivad siiski juba

’) Piiride kindlaksmääramist teostati ka hiljem. Kiila-
kondade ühismetsade ositamine eraomanduseks teostus
mõnes riigiosas alles viimaseil aastail.
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aja kohta,, mil raiuja pidi mõisalt küsima

luba. Luba anti tasuta. Lõplikult kadus

mõisametsade ühine kasustamine alles pä-
rast teoorjuse kaotamist, käsikäes talude

müümisega eraomanduseks. Talude eralda-

mine mõisust ilma metsamaata andis mõi-

sale endisest märksa suuremaid võimalusi

puumüümiseks talupidajaile ja. see ajajärk
andis meil tunduvat tõuget mõisus metsa-

majanduse arendamisele.

2. Kavakindla met- XVIII, sajandi lõpul
samajandamise sis- j,a XIX. sajandi algul
seseadmine mõisus. .. . ....oli meie mõisnikkude
Introduction ofSystem-

atic Forestry on hulgas juba metsa-
Estates - sõpru, kes püüdsid

omi metsi kavakindlalt majandada ja õhu-

tasid teisigi. Huecki andmeil (D an i e li, 119124,
lk. 20i) korraldati juba 1788. a. Campenhau-
iseni metsad Lenzenhofis,, 1809'. a. tehti Vi-

galas algust metsade külvamisega, veidi

hiljem külvas v. Bock mitu ruutversta lii-

vast maad’ männimetsa alla, Loodis, Viljan-
di ligidal; enne 18415. a. on korraldatud

Tõstamaa metsi, heas seisundis metsi Palu-

peras, Heimtalis, kitsaste lankide viisi raiu-

tud metsa Toris. 1808. a. kutsuti Õisus

metsade majandusjuhiks Saksast metsnik.
XIX. sajandi algul aitas Liivimaa keiserliku

ökonoomilise seltsi (Livl. Kaiserl. Öekon.

Societät) sekretär Andreas v. Löv i s

oma isikliku mõju ja metsateadüslike kirju-
tistega isuurel määral kaasa metsadest aru-

saamise levikule.

Eeldused metsamajanduse arenemiseks
olid tol ajal siiski puudulikud ja üksikud
metsasõbrad metsadest vähehoolivas ümb-

ruses ei suutnud teha palju. Kavakindla

metsamajanduse arenemiseks vajalikud eel-

dused olid tol ajal tekkimas ja kestis veel

palju aega, kui asi hakkas edenema hoog-
samalt.

Majanduslikud eeltingimused hakkasid

paranema käsikäes lauavabrikute tegevuse
laienemise ja tarbepuu väljaveo suurenemi-

sega.

Lauavabrikuid oli meil juba XVIII, sa-

jandil. Nende 'arv oli 17912. a. Eckerti and-

meil Võrumaal 6, Tartu- i9l, Viljandi- 10 ja
Pärnu- 01. Nende tegevus piirdus esialgu
peamiselt kohaliku turu nõuete rahuldami-

sega. Väikesel määral veeti meilt ilaudu

välja siiski juba tol ajal Pärnu sadama kau-

du. Ka 1. sajandi esimesel poolel oli puu-

kauba väljavedu veel väike. Mere lähedu-

ses asuvate vene kroonumetsade aruandeis

1845/46. a. kohta kurdavad metsaülemad

halbu turutingimusi, mistõttu üle poole

müügilemääratud, võrdlemisi väikesest ka-

sustusnormist jäi müümata ('Rühi ,1908).
Sama tõendatakse 1860. a. metsakorralduse

revisjonikavas Laiksaare kroonumetsa kohta

(M athie s e n, 1*9615).

Pieale lauavabrikute dii meil I. sajandi
alguspoolel palju tööstusi, millised kasusta-

sid puud kütteks'. Samuti kinnitavad aja-
looandmed, et tol ajal kulus rohkesti puud
ka söe- ning potasipõletamiseks ning tõrva-

ajaniiseks.

Pöördelise tähtsusega meie metsamajan-
duse arenemisele oli sajandi teine pool, õi-

gem —1, sajandi viimased 30 aastat. Suur

murrang agraaroludes ja majanduselu tõus

mõjusid soodsalt ka metsadest saadava

tulu suurenemisele. Eriti tähtsaks sel' alal

oli raudteede 'ehitus. Meie esimene raudtee

— Narva-Tapa-Tällinn-Paldiski — avati liik-

lemiseks 1870. a. Sellele järgnes 18716. a.

Täpa-Tartu ja 1889. a. Tartu-Riia. L. sa-

jandi viimasel aastakümnel ehitati ka kitsa-

rööpmelised Tallinn-Viljandi-Päimu (1892)
ja Valga-Mõisaküla. Kogu 1. sajandi vii-

mase kolmandiku (kestel oli puunõudmine
uute raudteede ehituseks erakordselt suur.

Raudteede-võrgu rajamisel hoiduti tol ajal
kõrvale metsariikkaist alladest. iSellest hooli-

mata suurendasid uued raudteed silmatorka-

vas ulatuses võimalusi puukauba turusta-

miseks. Seks 'ajaks oli välismail hoogsalt
suurenenud laudade ja palkide nõudmine.
Ka hakkas võtma hoogu paberivalmistamine
puust. 1898. a. algas Pärnus tegevust tolle

aja suurimaid ja moodsamaid tselluloosi-

vabrikuid „Waldhaf“, mis nõudis aastas

tooraineks 200 000 thm kuusepaberipuid.
Veidi hiljem tekkis ka teisi paberitööstusi
ja vineeritööstus.

1(808. a. asutati Tartus, Balti Metsaselts,

mille ümber koondusid metsasõbrad ja met-

saomanikud,. 'Seltsi poolt tehtud selgitustöö
ja liikmete isiklik eeskuju mõjusid palju
kaasa metsamajanduse paranemisele mõisia-

metsades. 1878. a. asutati P.-Eestis Eesti-







Metsakooli õpilased
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vetis
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(Foto A. Raukas)

Supplementary courses for
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Ühisgümnaasiu-
mis.

”Dag of Silviculture“.

Meeting at the gym-
nasium at Tõrva.
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maa Metsaselts, millest on -säilinud vähem

andmeid kui nimetatud Liivimaal tegutse-

nud seltsist.

I®BB. a. jõustus Venes uus metsaseadus,
mis andis võimaluse riigivõimul kitsendada

erametsaomanike tegewust, kui metsade ka-

sustamine muutus laastavaks. Juhul, kui met-

sade majandamine teostus majanduskavade
aiusel>, oli omanik kaitstud riigivõimu vahe-

lesegamise vastu. See mõjus teatud määral

kaasa kavakindla metsamajanduse levikule.

Läinud sajandi lõpul hakkasid ameerika

ja i.-vene vili mõjustama meie teraviljakasva-
tust. Paranenud transpoitolude tõttu (auru-
laevade leiutamine, raudteed) tuli meie põl-
lupidajail astuda võistlusse uute maadega,
kus teraviljakasvatus soodsate kasvuolude

tõttu laienes kiiresti. Teraviljahinnad lange-
sid ja paljude mõisade majapidamine muu-

tus ebatasuvaks. Mõisad, millised olid hävi-

tanud metsi, sattusid raskusisse, ja see

avas omakorda silmad' neile, kes ei uskunud

kaugenägelike metsasõprade seletusi. Tek-

kis uus vool meie mõisus: kehvade põllu-
maade metsakskülvamine. Kuni maailma-

sõjani leidis isiee järjest suurenevat poole-
hoidu.

Tõsi on, et ka varemail aastail tuli sa-

geli ette põllu all olnud maade metsasta-

mist Juba 17819. a. soovitas maapäev kü-

tismaid, millised jäid tarvitamata, külvata

täis puuseemnega. Hueck teab, et v. Bock

külvas Viljandi lähedal, Loodis (Kersell)
mitu ruiutversta männi alla. Sääraseid juhte
võis olla il. sajandi algul mujalgi. Talude

müügihooajal ei saadud endisi kütismaid

liita talude külge ja mõisal endal ei olnud

võimalik neid hiljem harida. Need kütis-

maad seemendusid sageli seemnega kõrval-

olevast metsast. On tõenäone, et kohati

külvati neile ka okaspuuseemet. Ka talun-

dite mail jäi osa kütismaid pärast talude

ostmist seisma ja neile kasvas pikapeale
mets. Seetõttu on meil palju talundeid, kus

ostu ajal ei olnud metsa, hiljem teostatud

maahindamisel leiti metsa, mis seetõttu ar-

vestati katastris metsamaana. Metsapinna
suurenemine kütismaade arvel pärast ta-

lude müümist moodustab küllalt suure maa-

ala. See on aga toimunud enam olude sun-

nil kui maaomaniku hoole läbi. L. sajandi

lõpul ja k. sajandi algul näeme juba kava-

kindlamat metsade kultiveerimist. Algul ika-

sustati seks esijoones metsavahikohtade

ääremaid. Tol ajal vähendati metsavahtide

palgamaid, neile anti mõisast ülalpidami-
seks vajalik moon ja rahapalk. Metsavahi-

kohtade ääremaile kultiveeritud metsi leidus

enne maailmasõda L.- Eestis peagu kõigis
mõisus ja nende üldine pindala ulatus tuh.

ha-sse.

Mitmes mõisas külvati metsaks -peale
iselle ka talukohti ja kehvemaid mõisapõlde
või -sööte. Sääraste hulgas tuleb nimetada

Polli, Holdre, Soontaga, Vana-Kuuste ja
teisi. Väiksemas ulatuses tehti seda ka

P.-Eestis Roosna-Allikul, Liigvallas jne.

Samal ajal, kui suurenes metsasõprade
ja kavakindlalt metsamajanda jäte metsa-

omanike arv, kestsid kurtmised metsade hä-

vitamise üle. Metsade liiga suur raiskamine
oli mitmel maal tähtsaks eelpõhjuseks kava-

kindla metsamajanduse tekkimisel.

L. sajandi esimese poole kohta käivad

kirjutised tõendavad, et tol ajal oli metsade

raiskamine suur. Tihedamaltasustatud ala-

del hävitati metsi küttepuude ja ehitusma-

terjali saamiseks. Palju metsi põletati põl-
lumaasuurendamise eesmärgil. Suurendati

ajutiselt põlluna kasustatavate võsamaade

(kütismaade) pinda. Eriliselt rõhutatakse

viinaköõke kui tähtsat põhjust metsade rais-

kamises. Need elevat tarvitanud enam -kü-

tet kui rahvas. Linnade läheduses raiusid

talupidajad metsa linnavedamiseiks. Kauge-

mais metsis põletati sütt, potast ja aeti
tõrva. Paala ja Pedja jõe vesikonnas:, sa-

muti ka Vändras, töötasid klaasisuiatamis-

ahjud. Puuderaiuimisel ei hoolitsetud, mis

saab mahajäänud metsast. Raiuti ainult se-

da, mida vajati. Oksad ja ladvad jäid
metsas koristamata ja põhjustasid kohati

suuri tulekahjusid ning metsakahjurite le-

vikut. -Sadamate läheduses raiuti palke ka

väljaveoks. Tolleaegseis kirjutisis oli välja-
veetavate materjalide kogus praeguse aja
mõistete järgi üsna: väike. Tolleaegsed
metsasõbrad lugesid teda aga õige suureks.

Võiks järeldada, et kavakindlale metsade

majandamisele asumisel ei suutnud kurna-

tud metsad enam anda endisel kogusel
puud. Tegelikult osutub asi vastupidiseks —
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puukasustamine võis meil suureneda järje-
kindlalt.

Vastuolu metsade hävitamist tõendavate

kaevete ja alatise puusaagi suurenemise va-

hel on seletatav mitmete põhjustega. Sa-

mal ajal, kui rahvarikkais kohtades raisati

metsa, seisid suured metsamassiivid ürgses

seisundis. L. sajandi keskel oli mere lä-

hedal asuvaist kroonumetsadest suur osa

puutumata (seisundis (Rühi, 1028). ürgmet-
sailmega kohti oli meil iseseisvuse algaas-
tail mitte ainult suuris Alutaguse ja Pärnu-

maa metsades, vaid ka väiksemais.

Üheks alatise puusaagi suurenemise

põhjuseks on asjaolu, et metsateadlaste

töherakendamisel on alatasa avanenud' uusi

võimalusi varem kasustamata seisnud met-

sade kasustamiseks. Teiseks on vähenenud

asjatud puuraiskamised seega, et kavakind-

lalt metsade majandamisel surnud ja tuule-

murtud puid, millised varem mädanesid ka-

sustamatult, hakati kasustama. Teatud

määral vähendas metsade raiskamist ka saa-

gide tarvituselevõtmine töötlemiistöil (1. sa-

jandi keskel). Vältides asjatut puurais-
kamist oli võimalik kavakindlas metsama-

janduses asjatundlikul juhtimisel raiuda

rohkem puid kui varem. See oli omakorda

tähtsamaks tõukeks, mis aitas kaasa kava-

kindla metsamajanduse levimisele ja eri-

teadlaste töherakendamisele.

3. Metsade korral- Kuivõrd kiirelt levis
damine ja kas usta- meie metsades kava-

mine.
kindel metsamajandus,

Forest Management
and utitisation. selgitavad Balti Met-

saseltsi poolt k. aas-

tasaja algul kogutuid andmed (Sivetrs 1903),
mille järgi:

P. Eestis Liivimaal
kuni 1870. a. oli metsadest korraldatud 3% 9%

1870—80 korraldati 3% 12°/o
1880-90

„ 50/0 140/o
1890—1900 „ 16% ll«/o
1900—03 18% 18%

Kokku oli 1903. a. korraldatud 45% 64%

L. sajandi viimase 3’o aasta kestel võeti

umbes pool meie metsadest kavakindla

majandamise alla.

Maailmasõja puihkemisajaks oli umbes

90% mõisamietsadest kavakindla metsama-

janduse objektiks. Ka enne I'B7o. a. oli meil

küllalt (Silmapaistev osa metsi kavakindla

majandamise all.

L. sajandi keskpaiku paistis metsade

korraldamise alal1 silma Saksimaalt meile

kutsutud metsateadlane F. Geiss 1 e r,

kelle inspektsiooni all oli 22 mõisa metsad

ja kes kõikide nende metsade kohta koostas

majanduskavad. Tema tegevus algas 11840-

dail aastail. Esimeste Geissleri poolt kor-

raldatud erametsade hulgas võiks nimetada

Rõika klaasivabriku metsa ja Polli (11846)
ning Õisu (1845'—46) mõisa. Samal ajal
algasid metsade korraldamistööd vene kroo-

numetsades (v. Mathi e s e n, 1935). Tartu

läheduses asuva Muuga (Falkenau) met-

sandiku korralduskava, mida tehti metsa-

korpuse leitnandi parun Funki poolt 1844.

a., kuulus prof. Mathieseni andmeil esimeste

sellekohaste hulka, mitte ainult meil, vaid

kogu Venes. 1847—'1848. a. teostati kõi-

kide kroonumetsade kohta lühendatud met-

sakirjeldusi, millele kuulus juurde ka met-

saplaan. üksikasjaliste korral duskavade

koostamine kroonumetsade kohta kestis kaua

hiljem, umbes samal ajal nagu erametsades.

Enne 1870. a. koostatud erametsade kor-

ralduskavad oli peamiselt Geisislleri töö. Pä-

rast seda töötas meie metsades rida teisi

metsakarraldajaid, nagu: Knersch (Pol-
iis), Müller (P.-Eestis), Huhn (Lääne-

maal), Engelhardt (Viru- ja Harju-
maal), Orlovsky, Ostvaid, Hoer-

ne r, Lütkens ja teised (v. Mathi e -

,sen, 11935). Nende hulgas oli eriti viljakas
kahe esimese tegevus.

Enne maailmasõda teostatud metsakor-

ralduskavade® leidsid1 jäljendust kõik Lääne-

Euroopas ja Venes kehtinud voolud. Seejuu-
res püüti arvestada meie olude iseärasusi

niivõrd, kui seda suudeti: kirjanduses aval-

dati vahel viiteid, et Lääne-Euroopa šabloon-

nide rakendamisel on satutud kohati eksi-

teele. Huvitav on, et meie metsakorraldus-
kavades kuni viimase ajani loetakse meie

lehtmetsi madalmetsa mõiste alla, hooli-

mata, et enamus (kasemetsad) on meil tek-

kinud mitte vegetatiivse, vaid seemnest

uuendamise teed. Madalmetsa mõiste tarvi-

tamine on andnud kohati põhjust meie olude

jaoks liiga madalate raieringide (30—40—

50 a.) määramiseks lehtpuude kohta.
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Kavakindlalt majandatavais metsades

teostus männimetsade raiumine peagu eran-

ditult paljasraie-süsteemil. Kroonumetsa-

des olid raiealad kitsaste ribade kujulised.
Erametsades ei -olnud aga raiealadel šabloou

nilist kuju. Männiraiealasid kultiveeriti tava-

liselt 'külviga, harvem istutamisega.
Kuusemetsade raiumisel oli levinud kõr-

vuti kolfm- voolu. Üks vool teostas raiumisi

paljasraie-süsteemil, kusjuures raiealad kul-

tiveeriti kohe kuuseiistutamisega, püüdes te-

kitada puhtaid kuusemetsi. Teine vool püü-
dis kuusemetsade uuendust -kutsuda esile

järguliste raietega. Kolmas vool raius kuu-

semetsi paljasraiete süsteemil, kuid leppis
loomuliku uuendusega, mis tekkis raieala-

dele. Nii suhtuti -asja esijoones endisis

kroonumetsades. Lehtmetsade majandamine
teostus enamasti paljasraie-süsteemil iltaia

kunstliku uuenduseta. Sageli kultiveeriti ka

neid -kuusemetsade istutamise teel.

Enne majanduskavade koostamist teos-

tusid müügiotstarbel ettevõetud raiumised

peamiselt korrapäratute valikraiete teel.

Metsade korraldamise puhul lõpetati kroo-

numetsades valikraied täielikult. Erametsa-

des jätkusid need enamjaol juhtudel ka hil-

jem liiprite ja kapp-palkide väljaraiumise
teel. Ei oleks ka õige nõuda, et üleminekul

Lt paljasraiemajandusele,
või valikraiemetsast tasavanuste metsade

kasvatamisele lõpetatakse järsult kõik raiu-

mised väljaspool raielanke. See oleks para-

tamatult seotud majanduskahjudega, sest

sel puhul takistaksid raieküpsed puud ko-

hati liiga kaua elujõulise järelkasvu arene-

mist ja nad ise jääksid liiga kauaks tor-

mide ning putukate ohtu. Et vältida väär-

tusliku materjali muutumist alaväärtusli-

kuks, .surnud metsaks, oli vajalik teostada

metsades iganenud puude väljaraiumisi.

Valkraie jätkamine võimaldas aga ker-

gemini teostada röövmajandust kui ilma

selleta. Paljudes erametsades on liipri- ja

kapp-palkide raiumistega kaldutud liialdu-

sisise. Ei saa jätta ka mainimata, et sa-

geli raiuti valikraie teel5 puid vähem, kui

õigustasid metsade iseisund ja majanduis-
kaalutlused. Viimast asjaolu võib kinnita-

da, näit., Voltveti mõisa metsade kohta.

Seal teostati pialjasraiet harvä üksikuil

erandjuhtudel. Valikraie teel kõrvaldati puid

esijoones sääraste aukude ümbruses, kus

oli tekkimas loomulik järelkasv. -Puude

raiumise otsustajaks oli seal seega mitte

vastava jämedusastme saavutamine, vaid

järelkasvu tekkimine vana metsa varjus.
Säärane valikraie -oma eeskujuliku korral-

duse juures on ülimaks astmeks moodsate

raiesüsteemide hulgas.

4. Metsamajanda- Enne maailmasõda oli
misseisund iseseis- metsade majandustase

vuse eelaastail.
_

.

_

„ „
meie e räme ts a-

Forestry Conditions Prior
to independence. des väga mitmekesi-

ne. Osa erametsa-

dest oli tasemel, mida peab lugema
eeskujulikuks, mitte ainult Vene olude,
vaid ka Lääne-Euroopa kohta. Neis ma-

jandati metsi metsateaduse moodsate nõue-

te kohaselt kõrgema eriharidusega, rah-

va poolt metsahärradeks või ülemmetsahär-

radeks kutsutud metsaülemate juhtimised.
Need kasustasid omad peamiselt Saksas

omandatud teoreetilised ja praktilised tead-

mused neile alluvate metsade heaks. Pika-

ajalisel tegevusel omandasid nad rikkalikke

kogemusi meie olude iseärasusist ja levita-

sid rohkete õpilaste kaudu kogemusi ka

väljaspoole neide alluvaid metsi. Enamvähem

kõikide nimekamate metsateadlaste juures
teostus metsavahtide lettevalmistus oma

ja teiste erametsade jaoks. Eriti suurt

kuulsust omas metsaülem Cornelius, Kark-

isis, metsavahtide ettevalmistamise suhtes.

Tema juures õppis igal aastal 10—00 noor-

meest metsavahile vajalikke teadmusi. Met-

savahtide jaoks kestis õppeaeg 1 aasta.

Peale selle oli tema juures võimalik õppi-
da edasi metsnikule vajalike teadmuste saa-

miseks. Metsnike jaoks kestis õppimine 2

aastat. Comeliuse hea kuulsus võimaldas

tema õpilasil kohe pärast õppeaja lõppu
leida kohta meie erametsades. Ka mitmel

teisel nimekal metsamehel oli metsavahi-

õpilasi, kes abistasid osalt vajalike metsa-

majandustööde teostamist koha peal ja kes

pärast õppeaja lõppu kandsid laiali õppe-
kohal omandatud kogemusi.

Peale metsaülemate oüd suuris mõisus

ametis metsnikud ehk metsasaksad. Nii

näit., oli Voltveti mõisas peale metsaülema

ametis 3 metsnikku (Kanakülas, Kärsul ja
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Lodjas). Metsavahid olid käsitletavais era-

metsades saanud vajaliku ettevalmistuse.

Nad olid rakendatud metsateenistussie sel

määral, et neil ei jäänud võimalust palju

aega kulutada kõrvalisile ülesandeile. See-

tõttu vähendati nende palgamaad ja nad

said mõisalt peale rahapalga ülalpidamiseks
vajaliku moona.

Metsamajandustööde teostamiseks olid

metsavahtidel käsutada alatised metsatööli-

sed, kes töötasid aasta ringi metsatöil.

Neis mõisus kulutati suuri summasid

metsade kultiveerimiseks, kraavitamiseks,
sihtide ja teede korrashoiuks. Palju tähele-

panu pühendati kraavitamisele ja liool-

damisraideile. Harvendus- ja põimendusrai-
deid teostati 'eeskujulikus ulatusies. Säärane

oli metsamajandustase meie nimekamais

L.-Eesti mõisus: Kastres, Moisekatsis, Rä-

pinas, Sõmerpalus, Antslas', Erastveres,

Soontagal, Karksis, Poliis, Õisus, Olustve-

res, Kõpus, Audrus jne. Samuti oli lugu
mitmes P.-Eesti mõisas.

Teine osa mõisu omas metsa seks vähe,
et võtta ametisse kõrgema eriharidusega
metsaülemat, kuid metsade eest kanti hoolt.

Sääraseis mõisus oli mietsamajapidamine
usaldatud mitme mõisa kohta ühise eri-

teadlase hoolde, kes käis aastas 2'—4 korda

koha peal andmas juhtnööre. Tegelikuks
metsamajandamis juhiks oli metsnik, ülem-

metsavaht või mõisnik ise. Mietsavahtide

koostises oli asjasthuvitatuid tarvilise ette-

valmistusega mehi, ja vanade asendamine

teostus vastavat ettevalmistust saanud mees-

tega. Nimekaile metsateadlasilie (Lütkens)
iKnersch, Orlovsky, Müller) allusid inspekt-
siooni korras mitmekümne mõisa metsad.

Oli aga palju mõisu, kus metsadest ei

hoolitud. Metsi püüti raiuda võimalikult

palju, metsale taheti kulutada aga õige
vähe. Metsamajapidamisikava, kui seda

oli, koostati mitte metsade parandamise,
alatise kõrgema toogi saamise, vaid metsa-

dest lähemas tulevikus suurima sissetuleku

saamise eesmärgil. Metsaametnikeks olid

juhuslikud erihariduseta isikud, sageli en-

dised' toapoisid. Mietsamajandust juhtis va-

litseja või kubjas. Moe pärast istutati tee-

de äärde ka puid. Üldiselt hoidüti aga iku-

lutusist. Nende mõisade metsad olid liipri-

raietega raiutud harvaks ja pakkusid kurva

pildi. Metsahoiukomiteil tuli sageli neis

astuda vahele laastavate raiumiste takista-

miseks.

Erametsade arv, kus metsahoiukomitee

pidas tarvilikuks kitsendada metsaomaniku

tegevust, oli meil kaunis suur. Prof. Ma -

thieseni (1/91216) andmeil andis kuni

119113. a. 215% meie erametsadest põhjust
metsahoiukomiteele võtta metsi oma järele-
valve alla.

Üldiselt oli metsade majandamine L.-

Eestis, kus Balti Metsaseltsi mõju oli suu-

rem, parem. Mõisu, kus metsades valitses

röövmajandus või metsade vastu suhtuti

ükskõikselt, oli siin vähem. P.-Eestis oli

aga seisund halvem. Tõsi, ka siin oli mõi-

su, kus metsade heaks kulutati palju, näit.

Roosna-Alliku, Liigvalla, Sagadi, ROela, Kü-

ti, Vääna, Karinu, Vigala — kuid enamuse

moodustasid metsad, kus peremehed hooli-

sid neist vähe. P.-Eesti metsamajandus jäi

enne maailmasõda arenemises maha L.-Eesti

erametsade metsamajanduse tasemest. See

on seletatav osalt ka sellega, et P.-Eestis

oli vähe mõisu nii suurte metsavaradega,

nagu loetletud L.-Eesti mõisu. Väiksemate

metsaomanike hulgas nõudis kavakindla met-

samajanduse levik enam aega.

Üldmuljelt võib arvata, et meie eramet-

sade seisund viimase 50 aasta kestel enne

maailmasõda enam paranes kui halvenes.

Vene kroonurnetsades teostus met-

sade majandamine majanduskavade alusel.

Neis ei olnud ülenormikasustamise ohtu. Mõ-

nes metskonnas, näit., Kilingis (P.-Pärnu
metskond), kus metsaülem, K. Aun, näitas

järjekindlalt <om;a algatusvõimet, suudeti roh-

kesti saata korda ka kultiveerimise ning

kraavitamise alal. Üldiselt pandi aga

kroonumetsades vähe rõhku metsamajandüs*-
töile ja metsade seisundi parandamisele.
Seetõttu oli metsade majandamistasie 'enne

maailmasõda kroonumetsades võrdlemisi

madal. Suuremais kroonumetsades toimus

tihti 'omavolilist raiumist. Metsavahtidel

olid kasustadä palga asemel suured palga-
maatalud ja neil ei jäänud palju aega met-

saga seotud ülesandeiks. Omavoliliste raiu-

miste tõttu on metsaülemaist kaugemal-
asunud kroonumetsad muutunud sageli üs-
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na hõredaiks (Vana-Karistes, Vanause vaht-

kond).
Talumetsade seisund enne maailma-

sõda oli sama mitmekesine,nagu mõisametsa-

de oma. Vähe oli meil talundeid, millised talu

ostmise ajal said korralikku metsa. See-

tõttu ei ole ka mõeldav, et paremate talu-

metsade seisund võis enne maailmasõda

olla sama hea, nagu paremais mõisametsa-

des. Enne maailmasõda harrastasid talu-

pidajad võrdlemisi vähe metsade müüki ja
neis talundeis, kus oli metsa omatarvidu-

sest rohkem, võis näha sageli metsade ko-

sumist. Meil Oli palju talupidajaid, kes

hoidsid metsi. Mitmedl on jätnud metsa alla

ka vähetasuvaid põllumaid. Karjamaid on

lastud üsna tihti areneda metsaks. Selle

kõrval on aga paljudes l talundeis laienda-

tud põllupindla ja karjamaid metsade arvel.

Üldiselt võttis metsamajandus meie ta-

lundeis, harva eeskuju mõisult. Mõisa ja
rahva vahel oli alles ajalooline ebausalda-

vus. Metsaasjandus mõisus oli arenenud

ilma rahva osavõtuta. Metsaülemad olid

sakslased või saksastunud eestlased, kelle-

de vastu ei tuntud suurt usaldust. Rahvas

oli teadlik selles., et praegused mõisamet-

sad on kuulunud' rahvale ja ülekohtune

ajalugu tegi mõisniku' metsaperemeheks.
Karm kord., mis lõpetas rahvaõiguse oma-

tarbeks mõisametsast tasuta puude saamise

osas ja väikeste üleastumiste puhul tõi

küllaltki valusaid karistusi, tekitas vaenu

mõisametsaametnike ja mõisametsamajan-
duse vastu. Säärases olukorras püüdis ta-

lupidaja oma metsa kasvatamises jõuda
edasi oma tarkusega.

Metsasaaduste töötlemine oli meie maal

enne maailmasõda arenenud kõrgele ta-

semele. Üle maa oli rohkesti lauavabri-

kuid. Paberi- ja tselluloositööstus tarvitas

kõik kodumaal saadava tooraine ja vedas

paberipuid rohkesti sisse ka viene metsa-

dest. Tallinnas asuv A. M. Lutheri vi-

neerivabrik omas suurt kuulsust Vene ja
välisturgudel. Ta tarvitas toorainet aga

esijoones vene metsadest.

Vineeri- ja paberitööstustoodang läks

peamiselt vene turule. Välisturule saadeti

rohkesti saetud materjale, propse, hollandi

palike, kapp-paike, liipreid. Prof. Math i e-

is e n i andmeil oli enne maailmasõda (IÖII21—

D3) umbkaudne metsasaaduste väljavedu:

Pärnu kaudu . . . 120 000 m’
Narva kaudu

...
60 000

„

Valga ja Riia kaudu 8 000 „

Tallinna kaudu . . 2 000
„

Saare- ja Hiiumaalt 2000 „

Mujalt kokku
...

8 000
„

Kokku . 200 000 m s

Ses Seisundis oli metsamajandus Eestis

maailmasõja puhkemisel. Sõda muutis sel-

les palju.
Sõjanõuete rahuldamiseks rekvireeriti

metsa ja seda tuli raiuda sageli raud-

teede läheduses, väljaspool majanduskava-
des määratud korda. Mererandade; kindlus-

tamiseks ehitati metsadesse kaevikuid' ja
traataedu, milleks hävitati rohkesti noort

metsa. Viene sõjavägede nõudel tuli raiu-

da metsi, milliseid arvati takistavat suur-

tükitule juhtimist või kardeti olevat

vaenlasele mängukohaks.
Vene revolutsioonile järgnes varsti mõi-

sade riigistamine. Eesti vabadussõja algul
sattus pool riiki sõjatallermaaks. Kahtla-

sil aegadel raskete heitluste puhul ei olnud

aga ka riigi teisel poolel rahulikku töö-

meeleolu. Sääraseis oludes ei olnud enam

mõeldav metsade heaks töötamine. Küll

aga andis isee sageli põhjust metsade raiu-

miseks, hoolimata igasuguseist majandus-
kavadest. Riikliku iseseisvuse alguses oli

meie metsamajandus seetõttu palju vilet-

samas seisundis kui enne maailmasõda.

VI. RIIGIMETSADE MAJANDAMINE.

UTILISATION OF STATE FORESTS.

1. Administratsioon. Eesti kuulutamisel

Administration. iseseisvaks riigiks lan-

damiSele alles pärast saksa okupatsiooni-

vägede miaaltlahkumist. .113. XI 18 võttis

Eesti valitsus oana esindajate J. Jaaksoni

ja P. Põllu kaudu okupatsioonivõimu kesk-

organi P.-Eestis, Eestimaa provintsivalit-

gesid endised vene

kroonumetsiad Eesti riigi omanduseks. Eesti

valitsus sai asuda nende tegelikule majan-
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suse (Provitzialverwaltung Estland) vor-

miliselt üle. See oli seega päev, mil Eesti

valitsus asus vormiliselt iseseisvuse kuulu-

tamisega temale kuuluva riigi ja varan-

duste valitsemisele. Esialgu teostus met-

sade valitsemine Tallinnas okupatsiooni-ajal
loodud organite kaudu, millised H9il!9. a.

kujundati Põllutööministeeriumi koosseisu

kuuluvaks Metsade Peavalitsuseks. Temale

allus 11 vene kroonumietskonda: Avinur-

me, Kariste, Kilingi, Kuressaare, Laiksaa-

re, Orajõe, Tallinna (Viimsi), Vastemõisa,

Võlla (Audru), Võru ja Võtikvere. Neis

olid alles veneaegsed ametnikud ja neis

kehtinud metsade majandamiskord kujunes
aluseks, mille ümber hakkas kujunema ise-

seisva riigi metsamajandus.

25. XI 1(9 jõustus Maaseadus, millega
riigistati rüütli-, majoraat- ja fideikomissi-

mõisad ühes metsadega. Tegelik metsade

ülevõtmine teostus 1'920. a. märtsis, april-
lis, mais ja juunis. Mõisamietsade pindala
oli 6% korda suurem kroonumetsade omast.

Nende riigistamisega muutus meie riigi-

metsade pilt põhjalikult, ja metsavalitsuse

ülesanded ning töökoormis suurenesid mit-

mekordselt. Mõisametsades tegelnud ala-

mad metsaametnikud jäid enamjaolt edasi

omale köhale. Ka osa mõisaaegseid metsa-

ülemaid jäi edasi riigiteenistusse. Paljud
metsaülemad olid aga maalt lahkunud ja
paljud ei saanud riigikeele mittetundmise

pärast jääda riigiteenistusse. Metsade ma-

jandamine seati metsaseaduses kroonumet-

sade kohta kehtinud korrale vastavaks.

Vastavalt töökoormise ja metsapindala
suurenemisele asutati uusi metskondi. 1'92’0.

a. lõpul oli 85, 1(0212. a. lõpul — 107 ja
1'92/5. a, — 110 metskonda. Viimasest aas-

tast alates on metskondade arv vähenenud,

ja alates 1. IV 31 on neid 102.

Kogu iseseisvuse kestel <on metsade va-

litsemise keskasutis kuulunud Põllutöömi-

nisteeriumi koosseisu, kuid ta on teinud

läbi mitmed muudatused. Kuni 1. II 27 te-

gutses ta iseseisva ministeeriumiosakon-

nana Metsade Peavalitsuse nime

aldi. Siit peale liideti ta Maakorralduse

Peavalitsusega üheks Maakorralduse

ja Metsade Peavalituseks, 1. IV

31 ümberkorraldusega lahutati need asu-

tised taas, kuid metsade valitsemine lii-

deti riigimaade valitsemisega, (kusjuures
nende ühiseks nimeks sai Riigimaade
ja -metsade Va 1 itsus.

Need muudatused puudutasid peamiselt
metsavalitsuse ja ministeeriumi teiste asu-

tiste vahekorda, üldjuhtimist ja arvepida-
mist. Metsavälitsuse seesmine struktuur

muutus võrdlemisi vähe. Olulisemaks muu-

datuseks oli riigi kulul metsatöötlemisega
seotud ülesannete eraldamine keskasutisest

ja oma põhimääruse alusel keskasutise kõr-

val iseseisvalt töötava Riigimetsatööstuse

loomine (1. I 2*6).

119'37. a. algul koosnes Riigimaade ja
-metsade Valitsus neljast allüksusest: Met-
samajandusbüroo, Metsäkasustusbüroo, Met-

sakorraldusbüroo ja Riigimaade Amet.

Kolm esimest osakonda tegeleb riigimetsa-
de majandamisega, viimane aga riigi põl-
lumajandusmaade valitsemisega — asun-

dustalude rentimise ning müügiga. Kesk-

asutist juhib Riigimaade ja -metsade Va-

litsuse direktor, kellele peale nimetatud

osakondade alluvad veel abidirektor, 3 met-

sainspektorit, 1 inspektor, nõunik ja sek-

retär. Arvepidamine on ühine põllutöömi-
nisteeriumi teiste osakondadega.

Ka kohapealsete asutiste ad-

ministratsioonis on olnud muudatusi. I'9'2o—-

— a. oli metskondade ja keskasutise va-

hel vahepealne instants, maakonna

metsaülema d. li. I 35 kaotati vii-

masedl ja nende asemele seati ametisse

metsarevidendid (9), kes teostasid

järelevalvega seotud ülesandeid. Metskon-

dade kirjavahutus ja aruandmine läks siit-

peale vahenditult keskasutusele. Alates 1.

IV 31 kaotati metsarevidendid, ja järele-
valvega seotud ülesanded esitati revi-

dent-mets a ü I e m at e ning keskasu-

tuste vahel Revident-metsaülemaiks ni-

metati kogenenud metsaülemaid, arvult 26.

Iga revident-metsaülema alla kuulub peale
oma metskonna juhtimise 3> naabermetskon-

na inspektsioon.

Kõige vähem, on muutunud metskonna

tegelik administratsioon. See koosneb met-
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saülemast, asjaajajast, 2‘—s metsnikust ja
10—(25 metsavahist.

Kõigis revident-metskonnis ja paljudes
metskondades on peale selle ametis veel

abimetsaülemad. Kus töötletakse metsi

riigi kulul, seal on metskonnis ametis Rii-

gimetsatööstuse kontoriametnikud ja praa-

kerid.

1. IV 37 otli Riigimaade ja -metsade Va-

litsuse kohapealsete asutiste koostis järg-

mine: revident-metsaülemaid 26, metsaüle-

maid 76, abimetsaülemaid 619, asjaajajaid
metsavalitsuse alal 102, asjaajajaid Riigi-
maade Ameti alal 32, kontoriametnikke

RMT tööde alal 11123, praakereid RMT töö-

de alal 1125, metsnikke 2136, metsavahte

1439, Voitveti metsakooli juhataja 1, ja
Voltveti metsakooli õpetajaid '2.

2. Riigimetsade Riigimetsade pindala
pindala. O(n muutunud alatasa.

aastal on Riigi-
metsade Valitsuse

valdamisele tulnud uusi maa-alasid (maade
riigistamise või renditalude korraldamise

puhul). Samuti on igal aastal osa metsa-

maid antud üle kas asunikele planeerimis-
korras, või teisile ametiasutisile (näit. Sõ-

jaministeerium) ning eraisikuile (näit, en-

disile mõisaomanikele). Peale selle on met-

sade pindala muutunud uute metsaplaanide
valmistamisel, mille puhul osa endisi soo-

maid on arvatud metsadeks või ümberpöör-

dult— mõned 1 viletsad, varem metsanimekir-

jas olnud soomaad, on loetud 1 kõlbmata

maaks. Üldiselt on riigi metsamaade vähe-

nemistendents olnud suurem suurenemi-

sest ja seetõttu näitavad ka andmed Riigi-
metsavalitsusele alluva metsamaa vähe-

nemist.

15 aasta kestel on metsamaapind vähe-

nenud umbes 57 000 ha võrra ehk 8% prae-

gusest metsavalitsusele kuuluvast metsa-

maa-pindalast. Vähenenud on ka tarbe-

maade pindala. Kõlbmata maade pindala
on suurenenud, mis on tingitud uute raba-

de juurdesaamisest ja rabapindalade endi-

sest täpsamalt arvestamisest.

Tab. 13 annab ülevaate metsavalitsuse

valdamisest asundustegevuse puhul ära-

antud maa-aladest. Sellest nähtub, et maa-

reformi teostamise 1(6 aasta kestel on

3. Metsakorraldus. Riigimetsade majan-

Forest Management. damine põhineb met-

isamajianduskavadel.
Nende Valmistamine on Metsakorraldüs-

büroio ülesandeks. Metsakorraldusbüroo

maamõõtjadl töötavad suvel välistöil mets-

kondades, talvel aga Tallinnas keskasutise

juures. Välistöil koostatakse üksikasjaline

metsakirjeldus ühes kõikide majandamist

Rligimetsavalitsusele kuuluv pindala (ha).

Area under the Administration of the Department of State Forests, in ha

12. 1935 1933 1929 1926 1924 1921

Kaetud metsaga — Forests 648 584 668 469 675 049 678 252 674 440 702 343
Raiestikud — Clearings 42 982 41 313 44 371 53 223 49 680 20 775
Lagendikud — Openings ......... 9 526 10982 17 045 16 994 19 280 34 916

Kokku metsamaad — Total forest area . . . 701 092 720 764 736 466 748 469 743400 758 034

Põld — Fields 10 246 11 757 12 304 12 737 13170
Heinamaa — Meadows 30 453 29 540 32133 32 381 32 890 —

Karjamaa — Pastures 5132 4 734 4 976 5 490 5720 —

Kokku tarbemaad — Total 45 831 46 031 49 413 50 608 51 780 45 698

Sood ja rabad — Marshes and swamps . . . 319 073 317 144 319 774 319 246 322 700
Muu kõlbmata maa — Other waste lands . . . • •

• 38 271 32 659 21 576 19915 9 300 —

Kokku kõlbmata maa — Total waste lands . . 357 344 349 803 341 350 339 161 332 000 268 839
Liigitus teadmata — Classification unknown . . • • •

1 772 — —
—

— —

Kõik kokku — Grand tolal 1 106 039 1 112 828 1 127 228 1 138 238 1 127 180 1 072 571

15 aasta kestel on metsamaapind vähe- metsamaid planeeritud 109 003 ha ehk

nenud umbes 57 000 ha võrra ehk 8% prae- 15,7% riigimetsade Ii935. a. pindalast.
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mõjustavate tegurite selgitamisega. Selle

põhjal koostatakse majanduskava, milline

arutletakse üksikasjaliselt läbi ja kinnita-

takse erilisel asjatundjate koosolekul: met-

sandusnõukogus.
Majandusüksuseks, mille kohta koosta-

takse metsamajandamiskava, on metsan-

dik. Mõnes metskonnas, kus metsad asuvad
ühes massiivis, on ainult üks metsandik ja
metskond on seega üheks majandamisüksu-
seks,. Enamjaolt on aga ühes metskonnas

kaks ja rohkem metsandikku.

Enne mõisametsade riigistamist olid

suurema osa metsade kohta metsamajan-
duskavad, kuid riigistamise puhul saadi
neist kätte ainult väike osa. Iseseisvuse
esimesil aastail puudus seetõttu vajalik
alus metsade majandamiseks. Et saada kii-

relt vajalikke andmeid koostati esimesel

kolmel aastal majanduskavad! lihtsustatud

korras. ,Seda tööd nimetatakse meil met-

sade arvestamiseks. Toodud tab. selgitab
metsade arvestamis- ja metsade kornalda-

miskäiku iseseisvuisajal. Sellest nähtub,
et arvestamise puhul käis töö umbes 3

korda tavalisest kiiremas tempos. Alates

1935. a. teostatakse metsakorraldustööde

puhul metsamaade kaardistamist katastri-

mõõtmise kohta võetava täpsusega ja ju-

riidiliste piiride selgitamisega. Sellega seo-

ses on tulnud metsakorraldustöilie juurde
uusi ülesandeid ja töid, mistõttu on suure-

nenud kulusumma ha kohta ja vähenenud

aastane töösaavutis pindalalt.

Metsakorraldustööde puhul töötletud

pindala on suurem üldisest Riigimetsavalit-
susie valdamisel olnud pindalast. Suur osa

arvestamiskorras töötletud metsadest on

juba ka korraldatud. 11935. a. algul oli
täiskorraldus tegemata umbes löö 000 ha

kohta. Metsakorraldusjuhtnööride järgi on

meil mõeldud metsamajanduskava kestus-

ajaks 10 aastat. Selle möödumisel teosta-

takse metsakorraldusrevisjoni. Viimase

andmeil võetakse revideerimisele, täienda-

takse ja muudetakse esialgses majandus-
kavas kehtimapandud juhiseid. Metsakor-

Asundustegevusega metsavalitsuse valdusest äraläinud pindala.
Area Transferred from the Administration of the Department ofState Forests tn Connection with Settlement Activities.

13. Metsamaad ha — Forest Areas tn ha
Tarbemaa

ha

Useful
Lande

ha

Kõlbmata
Liigitus

teadmata
ha

Classifi-
cation

Unkown
ha

Kaetud

metsaga

Forests

Kaismi-
kud

Clearings

Lagendikud,
harvikud

Openings

Kokku

Total

maa

ha

Waste
Lands

ha

Kokku

Total

1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924

1920-23

6 696
6141
9 258
9 826
4 621
3042
3 955
4 922
2 454
1299
3 335

618
34 532

986
694

1 169
1881

966
581
413
958
596
322
362
198

5052

182
196
283
431
361
188
165
134
94
98

226
44

1784 |

7 864
7031

10 710
12138
5948
3 811
4 533
6 014
3144
1719
3 923

860
41 368

2 469
1 799
2 660
3 352
1 935
1449
1096
1169
1415

833
1427
1621

9 087

2069
1870
2 548
1637
1876

794
1896
3845
2 479
2142
4 082
1579

11 559 1076

12402
10 700
15918
17 127
9 759
6 054
7 525

11028
7 038
4 694
9432
4 060

63 090

Kokku | 90 699 14178 4186 109063 30 312 38 376 1076 178 827

Metsakorraldustööd.
Forest Management Work.

14.
Korraldatud — Managed Kulu ha

metsandik- kohta kr.

ke tk. ha
Expenses per

Number of Area in ha ha in Kr.
Beats

1920 108 286 853 0.12
1921 118 301 362 0.15
1922

— 202 908 0.21

Kokku 226 791123

1923 20 97 912 0.62
1924 28 105 221 0.63
1925 24 86 200 0.91
1926 14 103 582 0.72
1927 18 75 470 0.91
1928 20 62 274 1.13
1929 15 62 669 1.16
1930 14 60 403 1.22
1931 15 66 619 1.07
1932 18 62 440 1.11
1933 15 65 973 —

1934 14 61 823

Kokku 215 910 586

1935 7 43148 1.63
1936 9 44 788 1.71

Kõik kokku 457 1 789645
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raldamiseks vajaliku personaali vähesus ei

ole võimaldanud pidada kinni sellest täht-

ajast.

on selgitatud ja
määratud kindlaks raienormid ning tähtsa-

mad põhimõtted kõikide metsamajandustöö-
de alah Neis on määritletud ka tööde ula-

tus lähema 10 aasta kohta. Tööde järje-
korra määritleb nende tegelik teostaja,
kohalik metsaülem. Sleks koostatakse met-

saülemate poolt igal aastal enne majandus-
aasta algust üksikasjaline töökava (metsia-

majapidamiseelarve lähema aasta kohta),
mis vaadatakse läbi keskasutises ja saade-

takse vajalike parandustega koha peale
teostamiseks.

4. Riigimetsade Metsade kasutamise
tasustamist- asjus kehtib riigi-

aüsteem.
metsades lageraie-

State Forests. süsteem kitsaste n-

bakujuliste raielanki-

dega. Lankide tavaliseks laiuseks on 50 m.

Järgmine riba võetakse raiumisele 3—5 a.

pärast eelmise raiumist (iankidle liitmise

tähtaeg on seega 3—5 aastat). Suurepin-
nalisi lageraideid on meil teostatud era-

kordsed juhtudel väljapool majanduskava-
des määratud korda eriseaduste (10214. a.

erakorraline lank, endisile mõisaomanikele

tagasiantud maa-alad) alusel. Männimet-

sades kasusitatakse kohati kulissiraideid,
millised võimaldavad ribalankide abil raiu-

da suuremaid alasid kiiremini, ilma et tar-

vitseks vähendada lankide liitmisaega.

Väikesel määral, kuid järjest suureneva

tendentsiga, on teostatud1 raiumisi ka jär-
gulist© raiete süsteemil (turbaraie, Wag-
neri palistusraie jne.). Üksikuis pargi, ja
kaitsemetsades on tarvitusel ka valikraie-

süsteem. Erandjuhtudel, nimelt kui tava-

lisil raielankidel ei ole osja poolt nõuta-

vaid erakordsete omadustega puid) (veski-
võUid, mastid, pumbapalgid), müüakse rii-

gimetsades üksikuid puid ka ostja valiku

järgi. Sel teel müüdud kauba eest võe-

takse eriliselt kõrget hinda. Seetõttu ka-

sustatakse seda ostuvõimalust vähe.

d reguleerimis- ja
arvutamisaduseks on metsade pindala.
Raienormi arvestamist teostatakse vanus-

klasside meetodil iga tähtsama puuliigi
kohta eraldi. Igas metsandikus on seetõt-

tu määritletud männi-, kuuse- ja lehtpuu-
metsade kohta eraldi raienormid. Sageli on

männimetsad ositatud kaheks või kolmeks

majandusühistuks, millele on raienormid ar-

vestatud eraldi. Sel puhul on mõeldud I

ja II bon. metsad laevaehituseks vajalike
puude kasvatamiseks, ja neid majandatakse
võrdlemisi kõrge raieringiga (’II6O a.), mis

võimaldab kasvatada jämedaid, laevamasti-

deks kõlblikke puid. Teisis männimetsades

on raiering tavaliselt 1(20, kohati aga ka

HOO aastat. Kuusemetsi majandatakse suu-

remjaolt 100 aastase raieringiga, kohati ka

120 ja 80-ne aastasega. Lehtpuumetsades
on raiering suuremjaolt 60—70 aastat.

Üldiselt on raieringid riigimetsades' kül-

lalt kõrged, et kasvatada metsa vajalikus
jämeduses.

Esimese rai eperi oodi (10 a.) jooksul
raiumiselevõetavate metsade määritlemisel

püütakse teha valikut nii, et head ja halvad

metsad iga puuliigi kohta oleksid esitatud

õiglases vahekorras. Selle kontrolliks võr-

reldakse raiumiselemääratud metsade läbi-

segist boniteeti kogu metsa keskmise boni-

teediga. Majanduskavade alusel teostata-

vad raiumised on kooskõlas metsade kan-

dejõu ja majanduskaalutlusiga.
Maareformi teostamisel ei jätkunud pal-

judes metskondades tavalisest kasustusnor-

mist asunike ehitustarbepuuga varustami-

seks. Neis teostati seepärast heade okas-

puumetsade raiumist suuremas ulatu-

ses, kui oli nähtud ette majanduskavades.
Neid raiumisi suudeti mõnedest metskonda-

des võtta järgmiste aastate kasustusnor-

mide arvele. Mitmes metskonnas võttis see

raiumine nii suure ulatuse, et kuni ,10 aas-

ta okaspuuraielangid võeti enne õiget aega

kasustamisele. Silmapaistev osa neist ette-

raiumisist on jäänud raiumiseks väljaspool
majanduskavade raienorme.

Osa planeerimisele võetud metsa-

dest on võetud mõisavalitsuse poolt raiumi-

sele väljaspool r aieno r m e. Osa neist

metsadest müüakse maareformi teostamis-
määruste kohaselt 'asunikele, kelle 'kruntides-

se need on sattunud. Väike osa on aga reali-

seeritud ka riigimetsade kasustusnormi arvel-
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Peale selle on riigimetsades võetud metsi

raiumisele väljaspool majanduskava eri-

seaduste ja -määruste alusel. 1924.

a. otsustas valitsus erakordselt realiseerida

6 000 ha okaspuumetsa. Sellest raiuti tege-

likult 3 533,4 ha, kuna puuduv osa puuturu-

konjunktuuri halvenemise tõttu jäi realisee-

rimata. 1932. a. anti erakordselt raiumiseks

2 000 ha okaspuumetsa uussakslasile 1) mõi-

sade eest tasumaksmise arvel. Peale selle

on antud üksikkokkulepete alusel igal aastal

metsi endistele mõisaomanikele, tasuks rii-

gistatud mõisade eest.

1919. a. raielangi arvel anti endisile oma-

nikele, kes enne metsade riigistamist ei

kasustanud tolle metsa kasustusnormi, kau-

nis silmapaistev kogus metsa raiumiseks.

Järjekindel metsamaade planeerimine ja
erakordselt teostatud raiumised ei ole või-

maldanud täpsalt pidada kinni majandus-
kavades määratud raienormidest. Riigimet-

seti majandada lehtpuumetsi meie oludes

liiga madala raieringiga (50 a.). Üleminekul

kõrgemaile raieringidele, millised võimalda-

vad lehtpuumetsades kasvatada suuremal

kogusel tarbepuud, on kasustusnorm vähene-

nud. Tähtsamaks põhjuseks kasustusnormi

vähenemisel on olnud aga siiski metsamaade

5. Metsakasustus- Raiumiselevõetavad raie-
tingimused. langid märgitakse loo-

duses metsaametnike

poolt, kusjuures mõõde-

takse kõik puud rinnakõrguselt (klupitakse)
ja vastavate meie olude jaoks koostatud

*) Uussakslaste all on mõeldud endisi Vene riigi-
kodanikke — kohalikke mõisnikke, kes enne maaseaduse
vastuvõtmist võtsid end Saksa riigi kodanikeks.

2 000 ha okaspuumetsa uussakslasile x ) mõi-

sade eest tasumaksmise arvel. Peale selle

on antud üksikkokkulepete alusel igal aastal

metsi endistele mõisaomanikele, tasuks rii-

gistatud mõisade eest.

kavades määratud raienormidest. Riigimet-
sade Valitsus on seepärast teostanud raie-

normide reguleerimist, mille puhul on vähen-

datud esialgseid raienorme ja kooskõlastatud

metsade kandejõuga.

riigimetsades.
of State Forests.

Kasustusnorm
ütilisation Quota

15.
Okaspuu — Coniferous

Kokku
Puumassi-

koguse järgi
kasustus-Mänd — Pine

Kokku
Lehtpuu määratud

pinna kasustusnorm
Total accord-

ing to Timber
Mass tn
m3 sotid.

Heakasvu-
line

Good

Kidur

Inferior —

V. bon.

Kokku

Total

Kuusk

Spruce

okaspuu

Total
Coniferous

Broadleaf
Trees

järgi —

Total
Area

ha ha ha ha ha ha ha thm

1935 1 695,4 444,2 2 139,6 1 763,1 3 902,7 2 371,3 6 274,0 13 901
1934 1 736,0 427,9 2 163,9 1 721,4 3 885,3 2 392,3 6 277,6 14 283
1933 1 864,7 444,1 2 305,8 1 778,1 4 086,9 2 651,2 6 738,1 14 098
1932 1 897,1 452,0 1 744,3 1 744,3 4 093,4 2690,7 6 784,1 12 620
1931 2 036,3 460,4 2 496,7 1 767,8 4 264,5 2879,5 7 144,0 11 027
1930 2 305,3 306,2 2 611,5 1 782,2 4 393,7 3053,6 7 447,3 —

1929 2 305,3 306,2 2 611,5 1 782,2 4 393,7 3 053,6 7 447,3 —

1928 2305,3 306,2 2 611,5 1 782,2 4 393,7 3053,6 7 447,3 —

1927 2 451,0 267,0 2 717,0 1 708,0 4 426,0 3 159,0 7 585,0
1926 2 451,0 267,0 2 717,0 1 708,0 4 426,0 3159,0 7 585,0 —

1925 —-. 267,0 — 4936,0 3 499,0 8 702,0 —

1924 — 267,0 — — 4 936,0 3 499,0 8 702,0 —

1923 — — — — — 8 842,0 —

1922 — — — — — 9 639,0 —

1921 — — — — 5156,0 4 150,0 9 306,0 —

1920 — — — —
— — 9 306,0 —

Tab. 15 annab ülevaate raienormi muu- ja vanade raieküpsete metsade vähenemine

tumisest riigimetsades 15 aasta kohta. Sel- planeerimiste ja väljaspool majanduskavu
lest nähtub, et suurim oli raienorm 1922. a., teostatud raiumiste tagajärjel.
millest alates ta on vähenenud järjekindlalt. Peale lõppkasustusraiete teostatakse met-

1934. a. oli see 3 361,4 ha võrra väiksem kui sades hooldamisraideid, millede ulatus ma-

1922. a. Ümberpöördult, oli 1922. a. raie- janduskavades on nähtud ette umbkaudselt.

norm seega 54,5% suurem kui 1934. a Raie- Kohaliku rahva nõuete rahuldamisel omab

normi vähenemine lehtpuumetsade osas sõi- suurt tähtsust ka surnud metsa müük, mille

tus osalt sellest, at esimesil aastail kavat- all mõeldakse surnud ja tuulest ümberpaisa-
seti majandada lehtpuumetsi meie oludes tud puudemüüki. Surnud metsana kasusta-

liiga madala raieringiga (50 a.). Üleminekul tud puid ei võeta raienormi arvele ja nende

kõrgemaile raieringidele, millised võimalda- müük on lubatud tegeliku vajaduse ulatuses.
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tabelite alusel arvestatakse puumass ning

taksihind. Taksihind reguleeritakse turutin-

gimuste kohaselt ja ta on samas metskonnas

üksikute osade kohta sageli erinev. Tuleb

ette, et ühele metsavahile alluvas vahtkonnas

on eri metsaosade kohta eri taksihinnad.

Raudteest või kohalikust turust kaugemais
metskonnis on nad odavamad kui lühemais.

Taksihinnad on mõeldud hindamisalusena,

mis peab näitama, kui palju peaks puude
eest saama, kui turuhinnast arvatakse maha

materjalide valmistamis- ja veokulud ning
ettevõtja kapitaliprotsendid.

Kuna puuaine hind muutub alatasa, ei

võinud ka riigimetsade taksihinnad olla püsi-
vad. Esimesil iseseisvusaastail tuli tihti

tõsta taksihindu. Näit., tõsteti taksihindu

15. II 20, 1. VII 20 ja 1.1 21. Sellele järgnes
umbes 20% alandus 24. XI 21. Kaks aastat

hiljem — 1. VII 23 — tõsteti taksihindu ja
reguleeriti nende esitust riigis. Pärast seda

püsisid taksihinnad enamvähem samal kõr-

gusel kuni 1931. a. Üleminek meetermõõtw-

dele ja uute taksitabelite koostamine 1. IV 29

jättis taksihinnad enamvähem samuks. 1931

ja 1932. a. alandati taksihindu kolm korda.

Pärast seda hakkasid hinnad paranema ja
1934. a. detsembris tõsteti taksihindu üle

riigi. Edasi järgnesid taksihinna tõstmised:

1035. a. ca 12%, 1936. a. suvel 5% ja 1936. a.

nov. ca il®%.

Taksihindade kõrgus sõltub suurel mää-

ral kohaliku rahva puutarvitusest ja kauge-
malesaadetavate materjalide transportimis-
tingimusist, millised meil on üldiselt soodsad.

Meil ei ole kohti, kus puukauba raudteeveo-

pikkus oleks nii suur, et veokulud ületaksid

tarbepuu sadamahinna. Ka paremaid kütte-

puusorte tasub vedada kõige kaugemaist
riigiosadest sadamalinnadesse. Võrreldes

teiste metsakasvatusriikidega on puukauba
turule-toimetamisvõimalused meil väga sood-

sad.

Mitmed parvetuseks tasustatavad jõed
hõlbustavad puukaubatransporti. Eriti suurt

tähtsust omab ses suhtes Pärnu jõgi roh-

kete harudega. Tema tõttu on Pärnumaal,

hoolimata metsade rohkusest tarbepuuhinnad
võrdlemisi kõrged. Alutaguse metsamassii-

vis parvetatakse puukaupa Rannapungerja,
Lohusoo ja Narva jõge mööda. Emajõge

kasustatakse parvetamiseks ja küttepuude
veoks lotjades. Paala ja Pedja jõel on suur

tähtsus nende jõgede vesikonnas olevast

metsamassiivistkasustatava puukauba parve-

tamiseks. Peale nende kasustatakse parve-

tamiseks väiksemal määral ka teisi jõgesid,

nagu Ahja, Omedlu, Võhandu ja Jägala.
Peale parvetusjõgede hõlbustavad puu-

kaubatransportimist mitmed parvetuskanalid.
Pärnumaal omas enne Riiselja-Ikla raudtee

ehitust suurt tähtsust Timmkanal (kaeva-
tud 1861. a.). Parvetuskraave on ka Vilu-

veres, Pärnu linna metsades. Alutaguses
on mitmeid parvetuskanale (Remniku). Eriti

eeskujulikult on parvetuskanalitega varusta-

tud T. ülikooli õppe- ja katsemetskond.

Meie maa on õnnelikus seisundis seetõttu,

et talvine lumi võimaldab saada puud kätte

kohtadelt, kus see lumeta ei oleks tasuv,

ja mis teeb veokulud seetõttu märksa oda-

vamaiks. Hobustega vedu muutub odaval

küttepuul meie oludes kohati siiski 20 km

kaugusel ebatasuvaks, ja need metsad, kus

ses kauguses ei ole turgu, ei saa oma odavat

puukaupa turustada soodsalt. Ka odava

tarbepuu (propside) vedu reega muutub

madalate väliisturuhindade korral sageli eba-

tasuvaks juba 20 km kauguselt.

Ülevaate puukauba turustamise kohta või-

maldavad joonised 8 ja 9, kus on graafili-
selt näidatud võrdsete ja erinevate taksihin-

dudega alad 1934. a. novembri kohta. Kõr-

gemad taksijärgud ja tumedamad varjundid
kaartidel tähendavad odavate hindade ala-

sid x).

P Järgnevas tab. on näidatud mõnede sortimentide
kännuhind (kasvava metsa hind, millele ei ole lisatud

juurde raiumis- ega valmistamiskulu) üksikute taksijär-
kude kohta.
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Joonis 8 selgitab kogu riigi ositumist

tarbepuu taksijärkude vahel. Nähtub, et

neli odavamat taksijärku esineb võrdlemisi

väikesel alal. Odavaimat taksijärku leidub

viies kohas, hoopis väikesi! aladel. Samuti

vähe on eelviimast taksijäriku. Suurim odava

tarbepuu metsaala on Alutagusel, ulatudes

otsaga Tartumaalegi. Järvamaal on tarbe-

puu turustamine raskendatud soode ja rabade

vahel Triigi ja Väätsa metskonnas, samuti

ka Huüksi ning Varangu metskonnas, Endla

järvest läänepool asuvais sooderajoonis.
Harju- ja Virumaa piiril Loobu ja Koiga
metskonnas on samuti odavaid taksijärke.
Läti piiri ääres on Võru-, Petseri ja Valga-
maal kaks odavat ala.

Huvitav on, et meie metsavaesemal alal,

Saaremaal, on tarbepuuhinnad odavad, olles

tingitud osalt muust riigist madalamast elu-

kallidusest.

Huvitavaks alaks Pärnumaal on lõuna-

poolne Mõtsu metskonna osa. Seal muutub

taksihind võrdlemisi väikesel maa-alal, o—2o

km kaugusel mererannast, järsku viiendast

üheksandale. Siin avaldub mereläheduse ja
hobustega veo pikkuse mõju reljeefsemalt
kui mujal.

Mandril on kaks kohta, kus tarbepuuhind
mere läheduses on võrdlemisi madal. Need

asuvad Lääne- ja Harjumaa piiril, Vihterpalu
metskonnas ja Pärnumaal, Laiksaare-Orajõe
metskonnas. See on tingitud peamiselt sel-

lest, et mererand on seal liiga madal, mis

teeb puulaadimise laevadesse raskeks.

Joonisest selgub, et merest kõige kauge-

mas maakonnas — Võrumaal — ei ole tarbe-

puuhinnad madalamad kui mujal. Tartu

ümbrus kuulub isegi kõige kallima metsaga

alasse. Sellest nähtub, et seal mõjustab
kohaliku turu puutarvitus tarbepuuhindaroh-

kem kui veokaugus sadamaisse.

Alutaguses onl Sonda-Mustvee raudtee

mõjustanud tarbepuu taksihinna tõusu. Ilma

raudteeta pidanuks suur osa raudteest läbis-

tatud maa-alast kuuluma IX-sse ja X-sse

taksijärku. Üldiselt on selle raudtee ääres

hinnad siiski odavamad kui teiste raudteede

juures.

8. Tarbepuu taksijärgud riigimetsades (1934. a. novem.).

Grades of Saw-timber tn State Forests (November, 1934).
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Joon. I9 1, 'kus graafiliselt on näidatud

küttepuu taksijärgud, sarnleb üldjoonis eel-

mise kaardiga. Sel on tumedamalt varjun-
datud samad kohad nagu eelmiselgi. Siiin

on aga siiski ka erinevaid jooni. Suurimaks

lahkuminekuks on laialdase tumeda ala esi-

nemine Pärnumaal. Suur osa Kõpu- ja Ka-

riste, osa Kilingi ning Taali, metskonnast

kuulüb küttepuude kõige odavamasse taksi-

järku. Samal alal on seal tingimused tarbe-

puuturustamiseks parvetamisvõdmaluste tõt-

tu võrdlemisi' head. Küttepuude transporti-
miseks ei ole seal jõed kõlblikud. Kohalik

turg tarvitab küttepuud vähe jä mõõduand-

vaks hinnamõjustajaks on seetõttu kaugus
raudteest ja metsavaeseist maa-aladest; sel-

lest siis ka tuleb, et üle 16 km kaugusel
raudteist olevad alad kuuluvad küttepuu
kõige odavamasse taksijärku.

Kõrgeima taksijärgu ala Tartumaal on

küttepuul veidi suurem kui tarbepuul. Siin

on huvitav, et veel 20 km kaugusel linna-

turust on taksijärk kõrgem, kui näit. Pärnu

linna lähemas ümbruses. Ka Viljandi- ja

Võrumaal on küttepuuhind kõrge. See kõik

on seletatav seega, et kohalik turg nõuab

väga suurel kogusel puud.

(Küttepuude taksijärkude joon, võimaldab

ülevaadet ka metsahooldamisraiete teostamis-

tingimusist. Tingimuste muutumised lange-

vad ses suhtes enamvähem ühte taksijärkude
piiridega. IV taksijärgu alal on puuhind nii

kõrge, et kohalik rahvas kasustab kõik

metsasaadused kuni okste ja haoni. Puhas-

tusiraideid õ—2o-aastasis metsades on või-

malik teostada, ilma et seejuures tuleks

maksta töötasu. Sageli maksavad aga raiu-

jad metsavalitsusele isegi tasu puhastus-
raiete puhul saadava hao eest. V ja VI

taksijärgu metsades tuleb teha osa puhasfus-

raideid raha eest, kuid harvendusraideid on

võimalik teostada kasuga, VII taksijärgu
aladel ei ole harvendusraided ilma juurde-
maksuta teostatavad. Ka põimendusraided

lehtpuumetsades on neil aladel sageli eba-

tasuvad. Kahe viimase taksijärgu metsades

on põimendusraideid võimalik teostada ilma

juurdemaksuta vähesieil aladel.

Küttepuu taksijärgud riigimetsades (1934. a. novem.).

Grades of Ftrewood in State Forests (November, 1934).
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6. Tegelik puu- Raiumiselemääratud
kasustamine riigi- metsa müümine on

metsades.
teostunud mitmel

Actual Utilisation of ..

State Forests. VUSII. Osa sellest

müüdi enampakku-
mise teel, mis on kahesugune: tavaline enam-

pakkumine ehk oksjon, ja piiratud enam-

pakkumine ehk võistluspakkumine. Esime-

sest võivad võtta osa kõik soovijad ja saa-

dava materjaliga võib ostja toimida vabalt

omal äranägemisel. Viimasest võimaldatakse

osavõttu ainult kohalikul rahval, kes vajab
puud kodumajapidamises. Piiratud enam-

pakkumiselt ostetud metsa ei lubata müüa

edasi.

Teine osa metsast müüdi kindla hinnaga
või anti vastavate seaduste järgi seks õigus-
tatud isikuile ning asutisile tasuta.

Kolmas osa metsa on antud taksihinna

eest Riigimetsatööstusele töötlemiseks.

Müügikorra arenemine riigimetsades.
Sales Methods in State Forests.

lg Müüdud °/o°/o

Soid in °/o°/o

1924 1929/30 1934/35

Enampakkumise teel — At auct-
ions 24,4 20.4 19,3

Piiratud enampakkumise teel —

At limited auctions. ... 8,9 6,2 5,4
Kindla hinnaga —At fixed prices 25,6 19,4 24,4
Alandatud hinnaga — At reduced

prices 16,5 10,7 1,8
Tasuta antud — Given free of

charge 2,7 4,5 2,1
Töötletud riigi kulud — Worked

up at State’s expense. . 28,9 38,8 47,0

Kokku — Total 100,0 | 100,0 | 100.0

kidurakasvulihe männimets 1
;nferlor Quallty Plne ForestJ

10. Riigimetsa kasusiusnormt jaotus 1935. a. (pind-
ala järgi) — Distribution of the Utilisation 'Quota of

State Forests in 1935 (Accord. to Area).

Enampakkumise teel on metsamüügil
vähenev, riigi kulul (rp. Riigimetsatööstuse
kulul) töötlemisel aga tõusutendents. 1936,37.

a. alates on lõpetatud enampakkumisel kas-

vava metsa müük täiesti ja selle võrra vas-

tavalt suurenes töötlemine riigi kulul. Vähe-

nemas on ka metsamüük alandatud hinnaga,

mis asunike ehitusmaterjalidega varustamise

hooajal nõudis õige suurel määral puud.
RaiumiseJemääratud metsa arvesta-

mise alusel eraldatakse kolm müügi-

viisi: müük pinnasuuruse, puude arvu ja
materjalikoguse järgi. Metsamüümisel pin-
nasuuruse järgi antakse raielank 2 aastaks

ostjale raiumiseks. Ostjal on õigus kõik

raielangil kasvavad puud (peale eraldimär-

gitud seemnepuude) raiuda, metsavalitsus

vastutab ainult selle eest, et raiel angipind
on õieti arvestatud. Puude arvu järgi müügi

puhul nummerdatakse müüdavad puud ja
ostja võib osta üksikuid puid, millede numb-

rid märgitakse raiepiletile. Materjalikoguse

järgi müügi korral antakse ostjale võimalus

metsas valmistada soovitud materjale ja

lõpparve tehakse alles .siis, kui ta on need

valmistanud. Seda müügiviisi kasustatakse

peamiselt surnud metsa realiseerimisel ja
hooldamisraiete puhul, kus raske on raiu-

tavaid puid 'hinnata ette.

METSADE PINDALA tÕPPKASUSTUSE PUU- RAIENORMI PINDALA

JÄRGI % MASSI jARGI * JÄRGI %
Accordlng to Total Accordlng to Accordlng to Palling
Porest Areain Quantlty of Quota in *l%

Utilised Timber

in M

11. Puuliikide vahekord riigimetsades.
Tree Species in State Forests.
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Kõik müügilemääratud mets ei tule samal

aastal raiumisele. Raielankidel, millised

määratud kohaliku rahva nõudmiste rahul-

damiseks,kestab puudemüüik isageli mitu aas-

tat. Oksjonüemääratud lankidest jääb igal
aastal osa, mis on hinnatud kas liiga kõr-

gelt või millel kasvavate puude kohta on

nõudmine väike, müümata. Igal aastal on

seetõttu müümisel teatud arv endiste aastate

jääke ja tegelik metsamüük ei ole kunagi
kooskõlas raienormide alusel müügilemäära-
tud metsaga.

Läbisegine aastane p u u k a s u st u s

riigimetsades (tab. 1,7) oli H912121—119315. a.

2 110 000 thm, millele tuleb lisaks 355 000

thm asiundamisele võetud riigimetsadest,
palgamailt, teede alla võetud metsaosadelt

ja teisilt mittemetsana majandatavailt mailt

müüdud mets. Nende arvude hulka on võe-

tudl kõik müügid, millede puhul metsavalit-

suise poolt on ostjaile antud raiepiletid. Nad

ei sisadä aga seda metsa, mida anti mõi-

sade eest tasumaksmise korras endisile oma-

nikele ja uussakslasile. Samuti ei ole siin

näidatud puUkogust, mida müüdi asundatud

maapidajaile nende kruntidelt maareformi

;te alusel. Viimatinimetatud

müük teostus teatavasti mitte metsavalitsus'

esindajate, vaid Riigimaade Valitsuse esin-

dajate, ringkonnavalitsejaite poolt. 1932. a.

saadik on need müügid pandud metsaüle-

maile, kuid nende müükide puhul ei anta

ostjaile raiepileteid ja metsavalitsuse aru-

andes neid müüke ei arvestata.

Tab. toodud arvudest nähtub, et lõpp-

kasustusena müüdud puukogus on kõikunud

võrdlemisi väikesis piires, kusjuures ainult

1930/31. ja 1931/32. a. eralduvad teisist oma

võrdlemisi väikese müügiga. Surnud metsa

müügiarvud kõiguvad enam sel põhjusel, et

mõnel aastal paiskavad tormid rohkem puid
ümber kui teisel. Kõikunud on ka metsa-

müük planeeritud mailt. Metsavalitsuse poolt

müüdud puukogus oli suurim 1933/34. a.,

väikseim I'9Bl/32. a. Metsana majandatavailt
mailt raiutud puukogusest langeb 77,2%
lõppikasustuse, 2,6% eelkasustuse, 20,0% sur-

nud metsa ja 0,2% kändude arvele.

7. Metsauuenemine. Üheks põhjuseks, miks

Regeneration. riigimetsades antakse

raielankidele kitsa riba kuju, on võimaldada

kõrvaloleval metsal külvata seemet raiealale.

Seega tahetakse kutsuda esile uue metsa

tekkimist loomuliku uuenemise teel'. Teiseks

tahetakse sellega vältida pahesid, milliseid

tuleb ette päikese, tuule ja osalt ka mitme-

suguste kaihjurite mõjul suuril raiealadel ja
takistavad uue metsa asutamist ja selle are-

nemist.

Metsauuenemise eeltingimused on meie

metsades erakordselt mitmekesised. On ole-

mas palju sääraseid metsi, kus loomulik riba-
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raiete uuenemine toimub kõigiti rahuldavalt.

Niisugused kohad asuvad peamiselt niiskel

maal sooservades, männi- ja lehtpuumetsa-
des. Kohti, kus loomuliku uuenemise teel ei

teki metsa, on võrdlemisi vähe ja need asuvad

tavaliselt kuivades paepealseis metsades.

Enamus metsadest 'kuulub aga sääraste hul-

ka, kus toimub loomulik ribaraiete uuene-

mine, kuid ta ei anna vajalikku koostist,
ühtlust ega vajaliku headusega metsa. Pari-

mate okaspuumetsade asemele tekib sageli
alaväärtuslik valgelepavõsastik või mäda-

südamega haavamets. Sageli jääb loomuli-

kul .teel tekkiv mets liiga harvaks, mistõttu

puud kasvavad okslikud ega saa anda kõrge-
väärtuslikku tarbepuud. Seetõttu vajavad
meie metsad palju hoolsat, huviga tehtavat

tööd kunstliku metsauuendamise ehk metsa-

kultiveerimise alal.

Eedtingimused selle ülesande täitmiseks

olid riikliku metsamajapidamise algaastail
ebasoodsad. Raiestikke oli palju. Taimeaiad

jäeti sõja-aastail korratusse. Käbikuivatised

olid lagunenud. Puuseemnete muretsemisest

ei kantud hoolt ja käbiaastail ei suudetud

tagavaru soetada käbideta aastate jaoks.
Ametkond oli väga ebaühtlane. Üksikuis

kohtades, kus endised juhtivad metsaametni-

kud olid oma kohtadel, tunti seda tööala

hästi. Palju oli ka metsaametnikke, kelledel

selle tööalaga ei olnud varem tegemist või

kes olid sattunud uutesse oludesse, kus puudu-
sid vajalikud kogemused. Keskasutisel tuli

seetõttu selle mitmekesise tööala jaoks anda

juhtnööre. Esialgsete juhtnööridega rõhutati

vististi liiga tugevalt kokkuhoiu-põhimõtte
vajadust, ja esialgne kultiveerimistöö kaldus

ülesandest kõrvale liigse odavuse tagaajami-
sega. Paljud metsaametnikud, kes tööd
tundsid, ei saanud oma initsiatiivi ega koge-
musi teiste ülesannete rohkuse tõttu raken-

dada vajalisel määral sellele ülesandele.
Esimesel kolmel aastal pärast mõisametsade

riigistamist tehti uuskultuure peamiselt neis

metsades, kus seda oli hoolega jätkatud ka

sõja-aastail, mil taimeaedades oli taimi ja
seemet. 1923. a. asuti hoogsalt kultiveeri-

mistöile, kuid veel mitu aastat hiljem andis
end tunda seemnete ja taimede puudus. Sa-

geli tuli osta seemneid talumeestelt, ilma et

nende idanevust saaduks kontrollida. Ala-

väärtusliku seemne tarvitus põhjustas mit-

mel puhul külvide ebaõnnestumisi ja kõigu-
tas metsameeste usaldust keskasutise kaudu

muretsetud seemne vastu. 1926. a. tuli

metsavalitsusel osta männiseemet Soomest.

Alles 1007. a. paiku suudeti käbide ko-

gumist ja kuivatamist korraldada nii, et kä-

biaastail soetati vajalisel määral taga-

varu* teiste aastate jaoks.

Seemnete soetamisega tegeles 11903/34. a.

21 käbikuivatist, millest suur osa on ehi-

tatud või vanust hooneist korraldatud' ümber

iseseisvuse ajal. Suurimaks seemnetekogu-
jaks on meil Orava metskond. Käbide kor-

jamine on ses ümbruses (Petserimaa) ela-

nikele suureks tuluallikaks*. Teisist seemne-

kuivatisist on tähtsamaiks: Audru, Kärdla,
Roela ja Laiksaare.

Käsikäes kultiveerimistöödega asutati

järjekindlalt ka uusi taimeaedü. Taimede

vähesus sundis esimesil aastail teostama

istutamisi noorte taimedega. Hiljem pandi
enam rõhku suuremate, koolitatud 1 kuuse-

taimede kasvatamisele. Eriti hoogus oli tai-

meaedade asutamine 1928—30. a. Tol aja-
järgul külvatud kuusetaimede tegelik ka-

sustamine langes kahjuks kriisiaastaile, ja

krediitide piiramine takistas mitmes mets-

konnas kasustada kõiki taimi kasulikult

kultiveerimistöiks.

Kultiveerimistööde ulatusest annab üle-

vaate tab. I®. Sellest nähtub, et viimase

10 aasta kestel on igal aastal kultiveeritud

pindala olnud kaunis püsiv. Rohkem on

varieerunud kultiveerimiseks kulutatud sum-

ma. Kõige enam kulutati kultiveerimiseks

1030. a.

Külvi teel on asutatud umbes 5 korda

rohkem kultuure kui istutamisega. Istu-

tarnisi teostatakse esijoones paremail met-

samai!, kus rohukasv on nii lopsakas, et

külve lämmatab sageli rohi. Sageli kultivee-

ritakse istutamisega ka liiga kuivi ja vilet-

said liivamaid.

Esimesil aastail langes külvidele suurem

suhteline osa kui viimaseil. Istutamisega

kultiveeritav pindala on suurenenud aasta-

aastalt. Viimaseil aastail langeb istutami-

sile ca 35% uuskultuuride üldpindalast.
Külvide pindala on aga pärast 1924. a. jää-
nud väiksemaks, üldiselt on külvid teos-
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tatud enam-vähem kõigil raiestikel, kus

nende õnnestumiseks on väljavaateid, ja
külvide pindala suurendamiseks ei ole meil

vajadust. Istutamispindala suurendamiseks

on rohkem võimalusi.

Viimaseil aastail kultiveeritud pindala
moodustab umbes 40% raienormist. Seega

jääb cci 60% raienormist igal aastal loo-

muliku uuenemise jaoks.

Joonis 12 võimaldab ülevaate kultiveeri-

mise ja raiumise vahekorrast. Joonisel on

erivarjunditega näidatud, kui suure osa

moodustas 11980—38. a. läbisegi aastas kul-

tiveeritud pindala W33. a. raienormist. Sel-

gub, et 14 metskonnasi moodustas, kultivee-

ritud pindala vähem kui 20% vastavate

metskondade raienormist. Kõige vähem

kultiveeriti Velise metskonnas (5%), mil-

lele järgnevad Kärevere (8), Põltsamaa (1'1)
ja Puurmanni (111). Paljudes metskondades

oli käsitletaval ajal kultiveeritud pindala
suurem raienormist. Suurim oli kultuuride

pindala Aegviidu metskonnas ('90,4 ha lä-

bisegi aastas), millele järgnevad Orava

(82,2 ha), Kärdla (716,0 ha) ja Pärnu

(60,5 ha). Üldiselt on kultiveeritav pindala

ilehtpuuenamusega metsades ja niiskeil, ta-

sase maastikuga metskonnis väiksem kui

männienamusega kõrgemate, .kuivemate maa-

dega omis. Rahvarikkais metsavaeseil maa-

aladel on kultuuride suhteline kogus suu-

rem kui metsarikkais rahvavaeseis metskon-

nis (erand: Kaiavere). Viimaseis dominee-

rivad teatavasti niisked segametsad.

Üksikud metskonnad (Kabala, lisaku ja

Velise) 'on kultiveerimist teostanud ainult

külviga. Uuskultuure on tehtud üksikuis

metskonnis ka ainult istutamisega (Alats-

kivi, Räpina). Üldiselt on kuuse-enamusega

metskonnis istutamine enamkasustatav kui

külvamine ( Tapa, Porkuni, Tartu, Jõgeva,
Purdi jne.). Männienamusega metskonnis

teostub kulti veerimine peamiselt külvami-

sega, kuid nende hulgas on ka mõnesid,

kus istutamine on külvist enam levinud

(Anija, Vändra, Narva ja Koiga).
Külvi teel asutatud kultuuride hulgas on

männikultuure 6 korda rohkem kui kuuse-

12. Uuskultuuride pindala % raienormist riigimetsades (1931—1933. a.).

Per Cent of New Cultures of Felling Beats in State Forests (1931—33).
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kultuure. Kuusekülvamist, mis esimesil

aastail oli rohkem levinud, teostatakse jär-
jekindlalt ainult väheseis; metskonnis (Püs-
si, Vaivara, Käru,, Kolu, Laiksaare). Teisis

on kuusekülvamine vähemjärjekindel ja ena-

muses metskonnis .külvatakse teda õige
väikesel määral.

Paljudes* metskondades (Sõmerpalu, Ka-

bala, Veriora, Piirsalu) teostatakse .külve

järjekindlalt männi ja kuuse segatud1 seem-

nega. Teisis metskonnis segatakse seem-

neid sääraste kasvupaikade jaoks, kus ka

varem kasvasid kuuse-männi-segametsad.
Säärased segakülvid moodustavad 20—30%

üldisest külvi teel kultiveeritud alast.

Istutamise teel asutatud kultuuride hul-

gas langeb männile 35% ja kuusele 65%.
Kuusk on istandikes* seega ülekaalus ja te-

ma ülekaal on suurenenud järjekindlalt.

Peale kuuse ja männi on riigimetsades
kultiveeritud väikesel määral ka lehtpuid:
kaske — külvamisega, tamme ja saart —

istutamisega. Taimeaedades kasvatatakse

rohkesti ka välismaisi puid. Need lähevad

peamiselt ilupuiks. Mitmel pool (Voltveti,
Kilingi, Kambja, Laiksaare, Sagadi) on

metsades asutatud neist ka kultuure. Kõige
rohkem on kultiveeritud laari liike (eriti
rohkesti Laris sibirica).

Seks;, et külvatud seemnest ja istutatud

taimedest saada metsa, on vaja palju hoolt,
milleta nähtud vaev ja tehtud töö osutub

asjatuks. Liiga väike sademetekogus, liig-
ne niiskus, seemnete idanevus, sügise ja
kevade öökülmad, mitmesugused kahjurid
mõjuvad eriaastail erinevalt kultuuride õn-

nestumisele. Sellele vastavalt on eri aas-

tail tehtud ka erinevalt kulusid endiste

kultuuride täiendamise alal.

Täiendamist tehakse viimaseil aastail

peamiselt istutamise teel, kusjuures kasus-

tatakse tugevaid koolitatud taimi. 20—25%

täiendamisist teostub külviga. Üldiselt on

täiendamine istutamisega ja suuremate tai-

mede kasustamine seks otstarbeks suurene-

nud aasta-aastalt, mis kinnitab, et kultuu-

ride eest hoolitsemine on paranemas ja
selle tähtsuse õige hindamine levib järje-
kindlalt ka metskonnisse, millised metsa-

uuenemise alal on seisnud teisist taga.

6000
+

ha.

5000..

ISTUTATUD

4000. /Planted

3000. rtIVATUO |lf™nn!ri il
■
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13. Uuskultuure asutatud riigimetsades.
New Cultures Established in State Forests.

Metsauuendamine on igas metskonnas

arenenud oma rada. Kus asja vastu on tun-

tud huvi, seal on metsaülemal olnud võimalu-

si asja juhtida emal initsiatiivil kohalikele

oludele vastavas suunas. Sääraseis metskon-
nis on jõutud kultiveerimistöis kõrgele ta-

semele. Kus kultiveerimistöiks on nõuta-

tud innukalt krediite ja selle vajaduse sel-

gitamisel oldud küllalt leidlik, ei ole ka

krediitide vähesus takistanud kavatsetud
tööde teostamist. Kus aga selle töö vastu

on suhtutud ükskõiksemalt, on ka saavuti-
sed väiksemad ja krediitide vähesus ei ole

sageli võimaldanud1 kavatsusi teostada va-

jalikus ulatuses. On olemas; metskondi, kus

sagedased juhtivate ametnike vahetused on

takistanud kultiveerimistöis kujuneda välja
kohalikele oludele vastavaid traditsioone.

Nende puudumisel esineb töis viigu ja lühi-

kesel kultiveerimistööde hooajal ei suudeta
töid teostada vajalikus ulatuses ega hea-

duses.

8. Metsakuivendustööd. Sõja-aastail vaibusid

Forest Drainage Work. maaparandustööd
enamas jaos met-

sades. Ka pärast vabadussõda kulus palju
aega, kui riigimetsades asuti kavakindla-

malt sellele tööalale.

Kuivendustööde teostamine riigimetsades

on ositatud praegu kahe asutise, Riigimaa-
de ja -metsade Valitsuse ning Katastri

ja Maaparandusameti vahel. Kavakindlaid

Tahu ühkccli
R AA l4
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suurte maa-alade eeluurimisi, kuivenduska-

vade ning eelarvete koostamisi teevad Ka-

tastri- ja Maaparandusamet. Peale selle

teostavad aga ka metsaametnikud loodimis-

töid ja projektivad kuivenduskraave. Ka

vanade kraavide puhastamisprojektide koos-

tamine lasub esijoones metsaametnike õlul.

Koostatud kavade ja eelarvete alusel antak-

se tööd teostamiseks vähempakkumise teel

ettevõtjaile. Osa töid teostatakse metsa-

ülemate juhtimisel päeva- ja tükitöölistega

majanduslikul teel. Tab. 20 annab ülevaate

kuivendustööde ulatusest 119120—34/3S. a.

kohta. Selgub, et tööde ulatus on kõikunud

kaunis suuris piires'. 11929/30.. a. oli tööde

ulatus suurim. Viimaseil aastail on läbi-

segi aasta kohta kaevatud uusi kraave ca

200 km ja puhastatud vanu ca 400 km.

Seega tuleks läbisegi metskonna kohta uusi

kraave umbes 2 km ja vanade puhastust 4

km.

Maaparandustööde hoogsamat arenemist

takistas osalt krediitide vähesus. Veel enam

pidurdavalt on sel alal mõjunud kehtinud

eelarvete, aruandmis- ja tööde väljaandmise
korra keerudikkus. Sel alal peieti kaua kinni

veneaegsest raskepärasest korrast. See-

tõttu seisid vanad' kraavid mitmes mets-

konnas armetus seisundis, tekitasid kohati

ummistus! ja uputusi. Asi hakkas hoogsai-

malt paranema alles siis (1'9219), kui metsa-

ülemale anti volitus teostada väiksemaid

puhastustöid ilma tehniliste eelarveteta

omal äranägemisel.

9. Metsahooldamis- Noorte metsade aren-

too. damise huvides teos-
Forest Management _ . , .

Work. tatavad hooldamis-

raided esitatakse riigimetsa majandamisel
kehtivate juhendite järgi kolme ossa- pu-

hastus-, harvendus- ja põimenduisraided.
Esimeste all mõeldakse hooldamisraideid noo-

ris, alla 20 a. vanuseis metsades, kus kõr-

valdatakse peamiselt ebasoovitavaid puulii-
ke: vaigeleppa, paju, sarapuud, paakspuud,
haaba jne. Nende teostamisel saadav ha-

gu jääb enamal juhtudel kasüstamatult

metsa. Üksikuis metsavaeseis metskonnis

on aga võimalik müüa hagu kasuga koha-

likule rahvale. Harvendusraiete all

mõeldakse raiumisi latijämedusega 20—40

aastat vanuseis metsades. Neid saab enamu-

ses metskonnis teostada saadava puumater-

jafli tasu eest ja kohati annavad need mõi-

savalitsusele silmapaistvat sissetulekut. Ko-

hati jääb aga raiumisel saadav materjal

ostjate puudumisel kasustamata. Põimen-

dusrai e te all mõeldakse raiumisi kesk-

ealisis metsades. Nende teostamisel katab

saadava materjali hind okasmetsades kõik-

jal raiumiskulu ja annab mõisavalitsusele

lisaks veel kaunis suurt tulu. Ka lehtmet-

sades annavad need tulu. On aga metsi,

kus lehtmetsades põimendamisel saadava

puumaterjali hind ei kata töötlelmiskudusid.

Hooldamisraietega kõrvaldatakse metsa-

dest õigel ajal puud, millised nagunii pea-

vad surema, või millede allesjäämine teki-

14. Kulvendustöö riigimetsades.

Drainage Work in State Forests.

Metsakuivendustööd.

Forest Drainage Woik.

20.

Kaevatud
uusi kraave

km

New Ditches

Dug km

Puhastatud

vanukraave
km

Oid Ditches
Cleaned km

Kulutatud maa-

parandustöiks
Kr.

Spent on

Drainage
Work in Kr.

1935/36 129 487 253 549
1934/35 195 796 298 427
1933/34 238 562 66 339

1932/33 175 307 105 403
1931/32 219 252 173 813
1930/31 124 218 212 401
1929/30 332 289 233130
1928/29 70 192 121 715

1927/28 129 79 166 785
1926/27 82 223 123 277
1925 44 93 70 290
1924 31 386 71 034
1923 29 175 27 384
1922 — 39 3 655
1921 — 26 1549
1920 — 11 102
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tab kahju väärtuslike puude arenemisele.

Aja kõrgusel seisvas metsamajapidamises
tuleb kahjulikke puid õigel ajal kõrvaldada

ka siis, kui nende väärtus ei kata raiumis-

kulusid. Eriti tähtis on see toiming noore-

mais metsades. Meie oludes on puhastus-
ning harvendusraiete teostamine tähtsaid

ülesandeid ka seal, kus metsavalitsusel on

nende teostamisel tulude asemel kulusid.

Põimendusraiete teostamine on vajalik ai-

nult metsades, kus nendega seotud kulüd

kaetakse saadava materjali hinnaga.
Hooldamisraideid teostatakse teatud va-

heaegade järele samas metsas korduvalt

kuni metsa lõppkasustuseni. Nooremas eas

peavad vaheajad olema lühikested (3—5 aas-

tat), vanemas eas, kus puude pikkuskasv
jääb aeglasemaks ja puude omavaheline elu-

võitlus nõrgemaks, on need vaheajad pike-
mad (5 —10 a.). Normaalmetsades annavad

hooldamisraided suurt puusaaki (raieringi
kestel kokku 60 — üle ,100% lõppkasustuse

saagist). Seal, kus mets on algusest peale
olnud’ harv, on hooldusraiete teostamine vä-

hemtarvilik ja saadav puumaterjalikogus
väiksem.

Puhastus- ja ka harvendusraiete pindala
on olnud kogu aeg väiksem aastaraielangist.

Neid on teostatud peamiselt kultiveeritud

metsades. Hooldamisraideiks kulutatud sum-

ma on kõikunud 5 ja 24 tuh. kr. vahel aas-

tas. Läbisegi aastas kasustatud kulusum-

maga on võimalik teostada puhastusraideid
umbes 2 000 ha, mis arv riigimetsade raie-

langiga võrreldes on väga väike. Suurem

osa tegelikult olnud puhastuse ja harvendus-

raideist on meil teostatud ostja kulul.

Põimendusraiete ulatus on olnud väik-

sem puhastus- ja harvendusraideist. Neid

teostatakse kavakindlalt ainult väheseis

metskonnis (Voltveti, Ahja, Karksi). Osa

keskealisist metsadest on kaunis harvad,

mispärast nende põimendamine võib teos-

tuda pikkade vaheaegade järele. Igal aas-

tal põimendamist vajavate metsade pind-
ala on seetõttu väiksem, kui ta oleks met-

sade normaalseisundi juures. Voltveti mets-

konnas, kus keskealiste metsade rohkus vas-

tab enamvähem kogu riigimetsade läbisegi-

seile andmeile, võrdus igal aastal põimen-
dust vajanud' metsade pindala umbes —2

kordse raielangiga. Üleriiklik riigimetsade
põimendusala on moodustanud aga väikese

murdosa raielangist ja ta on olnud kindlasti

väksem, kui seda nõuab metsade tõeline sei-

sund.

Põimenduste teostamist pidurdab teatud

määral alatiste metsatööliste puudumine.
Ka ei ole Riigimetsatööstusel nende raiete

teostamiseks kujundatud välja kohalikele

oludele vastav kord.

10. Riigimetsade kõr- Kõrvalkasustuste täht-

valkasustused. sus on puukasustuse

MisceUane-
kÕrval riigimetsades

ous Indirect Purposes. kaunis väike, kuid

siiski küllalt suur mainimiseks.

Riigimetsades lubatakse metsaäärseil

väikemaapidajail vastava tasu eest karja-
t ad a loomi. Karjatamisluba annab soovi-

jaile kohalik metsaülem. Karjatamine on

keelatud uuendamiselolevail raiealadel, raies-

Hooldamisraiete ulatus riigimetsades.
Managed Felling Areas in State Forests.

Metsapindala, millel teostati:
Metsavalitsuse

poolt on hoolda- Ostjate poolt teos-

Felling Operations on Managed Area misraieteks kulu- tatud hooldamis-

tatud eelarve kor- raideilt on saa-

21. puhastus- harvendus- põimendus-
Kokku

ras kr. dud puud thm

raideid raideid raideid Budgetary Outlay Timber Cut bg
ha ha ha ha by Forest Adminis-

Buyers in Manag-
Clearances

ha
Clear Felling

ha
Light. Felling

ha

Total
ha

tration on Ma-
naged Felling

in Kr.

ed Felling in
m

3 solid.

1935/36 6 019 5 485 2 621 14125 21406 81 470
1934/35 5822 5145 1327 12 295 23 560 62 500
1933/34 4183 4 346 1 842 10 371 5 020 63 300
1932/33 6 348 5 401 753 12 502 5 566 66 900
1931/32 4 975 3615 1374 9 964 7 075 59 300
1930/31 5 838 1 707 685 8 230 14 155 50 800
1929/30 5 559 7 279 1059 13 897 14 230 65 000
1928/29 4 769 2 440 1307 8 516 16 042 90 600
1927/28 4 200 3023 1913 9136 12 367 92 500
1926/27 3467 4 401 9 368 17 236 11917 115 300
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tikel, kultuurides ja nooris metsades, kus

puude läbisegine kõrgus ei ole üle 2,8 m.

Metsaametnikel on oma loomade karjatamine
metsas lubatud tasuta.

Karjatamine tekitab seal, kus loomi on

palju, metsale kahju metsaaluse maa talla-

mise, puujuurte vigastamise, kraavide rikku-

mise ja noorte puutaimede vigastamise läbi.

Karjatamise vähendamiseks ei ole sellest

hoolimata tarvitatud karjatam i s t a k-

side kõrgendamise võimalust. Küll

on aga selle piiramist võimaldatud seega, et

suurimaile talundeiile võidakse karjatamisloa
andmisest keelduda juhul, kui väikemaa-

pidajate loomade arv on karjatamiseks luba-

tud metsaalaga võrreldes küllalt suur.

1922—30. a. andmeil oli karjatamisel

riigimetsades keskmiselt aastas 30 274 sarv-

looma, 1 642 hobust, 2 788 mullikat ja 23 009

lammast. Samal ajal kõikus aastane tulu

karjatamispiletite väljaandmisest 65 000 ja

73 000 kr., keskmiselt 67 345 kr.

Raiestikel kasvava rohu 'tasusta-

mist lubatakse sellekohase tasu eest eri-

lubadega (kõrvalkasustuspilet). Kasustamine

teostub peamiselt käegakatkumise teel. Ko-

hati lubatakse seda põimata ka sirbiga, kus-

juures põimaja kannab vastutust selle eest,

et põimamise juures puutaimed ei vigastuks.
Kohati (Purdi metskonnas) lubatakse raies-

tikel niita ka rohtu, tingimusel, et puutai-

med niitmise ümbruses kaetakse puukasti-
dega. Teatud tähtsust omab kõrvalkasus-

tuste hulgas ka sambla- ja turbakasusta-

mine. Sammalt ostavad kohalikud elanikud

loomadele allapanemiseks, põllutorude kat-

miseks maaparandustöill ja ehitusiks. Vii-

masel ajal on olnud kõne all samblikkude

(põdrasambla) kasustamine ekspordi jaoks.
Kuigi seks kõlblikke samblikke on mitmel

pool rohkesti (Sagadi, Pärnu ja teised mets-

konnad), ei ole sellest kavatsusest tekkinud

veel tegelikke tagajärgi.
Seente ja marjade, samuti ka pähklite,

korjamine on riigimetsades üldiselt kõigile
kodanikele vaba. Kohati on aga vaarikate

ja maasikate korjamine keelatud kultuuri-

des, kus marjakorjajad tallavad kultiveeritud

puid maha.

Kõrvalkasustuste hulka loetakse meil veel

maapõuevarade (kivid, 'kruus, liiv, savi, muld,
turvas) müüki metsavalitsusmailt ja laoplat-
side tulusid.

Metsamaterjalide paigutamiseks on igas

metskonnas asutatud jõgede, järvede, maan-

teede ja raudteede ääres laoplatsid. Neid

antakse soovijaile kasustamisele rendivahe-

korras.

Viimasel ajal on põllumajanduses levinud

loomadele allapanemiseks turba tarvitus. Met-

sa piires leiduvaid turbarabasid rendib metsa-

valitsus talupidajaile välja turbalõikamiseks.

Rliglmetsamajapidamls-tulud 1934/35. a.

Income from State Forests in 1934135.

Summa
22. Tululiik — Income Items Amount %

kr.

XIV § 1 Rent mailt, metsadelt ja vetelt — Rent from lands, forests, and waters . 35 382,56 0,8
2 Rent hooneilt — Rent from houses 10 667,84 0,2
3 Tulud metsadest — Income from forests 3 787 517,41 80,9
4 Tulud kalapüügist — Income from fishing 15 911,81 0,3
5-a „

karjatamisest —

„ „
Stock grazing 38 552.30 0,8

5-b „ heinakorjamisest — Income from hay making .... ... 20992,43 0,4
5-d

„ kivi-, liiva-, sambla- jne. müügist — Income from sale of gravel,
stones, sand, moss ete . .... 32 280,78 0,7

5-
„ laoplatsidelt — Income from storage places 8 033,34 0,2

6- „ metsavigastam. ja omavolilise raiumise eest — Income from fines
for unlawful felling and damage done 18 667,17 0,4

6-b
„ loata karjatamisest ja heinaniitmisest — Income from fines for un-

lawful grazing and hay making 10 743,64 0,2
6-d

„
Viivituse °/o°/o ja maksud lepingute pikendamiselt — Interests on

delayed payments and extension of agreements 19 206,11 0,4
XIX § 2

„
trükitööde müügist — From sale of printed matter 39,55 —

3
„ mitmesugustevarade müügist—From sale of miscellaneous properties 17 364,86 0,4

XX 4
„

trahvidest ja viiv. %%, millised mujal ei ole nähtud ette — Fines
and interests on delayed payments not mentioned above .... 11 127,37 0,2

5 Juhuslikud tulud — Incidental reeeipts 47 182,381,0

Kokku — Total 4 073 619 55 86,9

Erak. § 3 Erakorralised tulud metsadest — Extraordinary income from forests . . 618 351 52 13,1

Kõik kokku — Grand total . . . 4 691971,07 100,0
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Turbaraba rendiüksuste arv on tõusnud

järjekindlalt ja mõnes metskonnas on neid

üle 100. Turvast müüakse metsavalitsuse

poolt soovijaile ka m
3-viisi.

Kiivide, liiva- ja savimüümine annab

kohati Riigimetsavalitsüsele teatavat tulu.

Kõrvalkasustused annavad ca 2i% kõigist
metsamajapidamistuludest.

11. Metsateede Metsamaterjalide vedu

korrashoid. teostub talvel lumeteega.
Metsateede korraldamisel

on meil vast väiksem

tähtsus kui lõunapool asuvais riiges. See-

juures on teede vajadust riigimetsades hin-

natud meil siiski vähe. Teede korrashoidmi-

seks antud summad on olnud väikesed. Mit-

mes metskonnas, kus varem olid korralikud

teed, on need iseseisvuse ajal muutunud ras-

kelt läbipääsvaiks. Metsavalitsus on püüd-
nud seda pahet parandada sel teel, et kraa-

vide puhastamise ja uute kaevamisel on

kraavikaldal! asuvad teed seatud korda maa.

paranduskrediidi arvel. Samuti vähe on

lubatud riigimetsades krediite sildade korras-

hoiuks, ja ka neid on viidud osalt ühendusse

kuivendustöödega. Kohati on Riigimetsa-
tööstus andnud omalt poolt summasid teede

parandamiseks ja sildade ehituseks. Üksi-

kuis metskonnis on suudetud teede ja sildade

seisund viia kohalikule liiklemisele vasta-

vasse seisundisse. Üldiselt on aga veel palju
tööd, enne kui metsavahelised teed võimalda-

vad riigimetsades areneda metsatöil meie

oludele vastava hooga.

Forest Protection. riigimetsades tulekah-

jude vältimisel ja kustutamisel. Mitmes

metskonnas .on tulekahjude koha mää-

ritlemiseks ehitatud vaatetornid, kus tule-

ohtlikul ajal tulevahid peavad valvet. Kui-

vades, tuleohtlikes metsades on metsasihid

puhastatud taimestikust ja neid äestatakse

tihti ( Sagadi, Voltveti, Pärnu, Kärdla, Audru

metsik.).
Tulekahjude arv on riigimetsades väik-

sem kui enne maailmasõda erametsades.

Tulekahjude poolt tekitatud kahju on üksi-

kuil aastail olnud erinev. Üldiselt ei ole

tulekahjud meil laiaulatuslikud ja need kus-

tutatakse võrdlemisi .ruttu. Üksikuil kuivadel

suvedel tekitavad nad siiski õige suuri kah-

jusid ja nende kustutamiseks on tulnud kut-

suda abiks sõjaväge. Eriti suured olid tule-

kahjud 1921., 1927., 1930. ja 1933. a.
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Forest Fires in State Forests.

24.

Tulekahju-
de arv

Number
of Forest

Fires

Põlenud ha — Destroyed bg Fire Riiklik kahju — Losses to State

Metsaga kaetud

pindala ha

Area Covered
with Forests

ha

Üldine ala (mets,
sood, lagendikud

raiestikud

Total Area

(Forests, Swamps,
Clearances ete.)

Metsale teki-
tatud kahju

kr.

Damage Done
in Kr.

Kustutamis-
kulud kr.

Cost of Fire

Extinguishing

Kokku kr.

Total in Kr.

1935 196 304,6 726,6 28 711,22 1 847,04 30 558,26
1934 351 419,9 1 388,2 27 952,76 3679,67 31 632,43
1933 578 1 559,3 4 733,0 68 611,97 17 182,67 85 794,64
1932 288 370,4 878,8 20 643,67 3 918,84 24 ■ 62,51
1931 130 172,8 403,3 8 523,27 2 128,22 10 651,49
1930 403 1110,4 2 956,1 99 478,57 6 441,55 105 920,12
1929 149 237,6 1107,4 - 10 707,06 1 198,58 11 905,64
1928 186 261,3 413.3 12 496,27 675,33 13171,60
1927 254 83',1 2 097,6 31 118,28 9 646,49 40 764,77
1926 331 695,8 1 066,7 33 063,80 5 673,74 38 73",54
1925 187 308,0 983,7 11 700,39 1 738,44 13 438,83
1924 93 111,4 282,9 1881,43 583,26 2 464,69
1923 74 132,6 185,2 4 318,61 425,04 4 743,65
1922 43 39,1 111,8 1 812,50 788,16 2 600,66
1921 437 1 288,4 2 278,3 41 559,32 4 127,14 45686,46
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Riigimetsades peetakse võitlust ka mit-

mesuguste metsakahjurite vastu. Koore-

üraskite ja kärsalka sigtinemisvõimaluste
vähendamiseks on pandud kehtima nõue, et

kõik kännud ja suveks metsajäetavad pal-
gid tulevad kevadel varakult koorida. Samal

põhjuseil põletatakse raiealadel kõik oksad,
millised võivad putukaile pakkuda sigimis-
võimalusi.

Sõja-aastail ei peetud kõikjal kinni neist

nõudeist ja selle tagajärjel tekkis Järvamaal,
Purdi metskonnas, massiline kooreüraskite

sigimine. Sealt levisid kooreüraskid ka naa-

bermetskonnisse (Rava, Koeru ja Huuksi).
Nende hävitustöö on seal kestnud juba üle

15 aasta; kuid hoolimata sellest, et viimaseil

aastail on juhitud palju vaeva ja hoolt üras-

kite leviku pidurdamiseks, ei ole senini

õnnestunud katkestada seal nende hävltus-

tööd täiesti.

Mitmel pool on männi- ja kuusekultuu ri-

des tekitanud suurt kahju kärsakas (Hylo-

bitis abietis). Näit, on ta suureks vaenla-

seks Aegviidu metskonna Pruuna metsandi-

kus, kus tema levikut 1929. a. saadik soo-

dustas erakordselt suur (ligi 720 ha) raie-

ala (endise mõisaomaniku poolt müüdud,
kuid iseseisvusajal ostjale vabaksantud ning
raiutud metsaala). Ka mitmel pool mujal
on pandud tähele selle putuka levikut suurte

raiealade ümbruses, kui neis raiumine kestis

samal kohal pikemat aega.

Kolga ja Sagadi metskonnas tekitasid

1928—30. a. keskealisile ja küpseiile männi-

metsadele suurt kahju männilookleja (Fido-
nia pinaria) tõugud. Hiljem jätkusid samas

ümbruses männi niine-üraslkite (Myolophilus
piniperda) kahjustused. Viimaseil aastail

tekitab Kagu-Eestis suuri kahjusid latipihk-
lane (Pissodes piniphilus).

Taimeaedades tekitab männitaimedele

kahju pudetõbi. Selle vastu kasustatakse

hea eduga pritsimist vaselubja (bordoo)
vedelikuga.

Palju tööd annab riigimetsa ametkonnale voliline raiumine, karjatamine ja jahipida-
metsade kaitse inimese omavoli vastu. Oma- mine esinevad eri metskondades väga erine-

15. Riigimetsades omavolilise raiumise kohta koostatud protokollide arv 1933/34. a.

Number of Protocols Issued for Unlawful Felling in State Forests tn 1933/34.
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vas ulatuses. Mitmesugused, kauges mine-

vikus peituvad põhjused on kohati soodus-

tanud rahvas omavolilist metsakasustuse

levikut. Eriti palju tuleb omavolilist metsa-

kasustust ette Avinurme ja Touna mets-

konnas. See ümbrus on meil üldiselt tuntud

kodukäsitöödega — puunõude ja sarjade val-

mistamisega. Metsade nõrga järelevalve
tõttu minevikus harjuti seal vajalikku puud
raiuma omavoliliselt.

Võrdlemisi palju esineb omavolilist met-

saraiumist ka Võrumaal. Iseseisvusajal on

järelevalve metsades kõvenenud järjekind-
lalt, mistõttu omavoliline raiumine on jää-
nud väiksemaks. Paljüd metskonnad on

praegu juba seisundis, kus omavolilised

metsaraiumisedi on enam eksitused ja

Metsaseaduse rikkumiste arv riigimetsades. —

tahtlikku omavoli esineb harva. On aga

metskondi, kus metskonna kohta tuleb aas-

tas mitmesuguste omavolitarvituste ja var-

guste asjus teostada 100 ja rohkem proto-

kolli. (Kaart 12 annab ülevaate protokol-
lide rohkusest metskonnis. Tab. 25 selgitab
sielle töö ulatust üksikuil aastail).

Uus metsaseadus näeb ette omavolilisile

metsaraiujaile kõrgemaid karistusi kui vana

seadus. On märgata, et kõrgemad karistu-

sed selle pahe vastu on märksa paremaks
abinõuks kui hoolsaim valve endise seaduse

ajal väikeste karistustega. Tol ajal esines

juhte, kus omavoliline raiuja sai puude
müügi puhul kõrgemat hinda, kui metsa-

valitsusele tuli süüteo 1 avastamise korral

maksta trahvi.

Number of Violations of Forest Regulations in State Forests.

25.

13. Muid ülesandeid Riigimetsavalitsusel
ja töid.

on vee] palju teisi
Other Tasks and Acttvities.

ül ,esandeid> millised

on kas seoses metsade majandamise või

maareformi teostamisega.

Metsaametkonna kasustamisel on palju
ehitisi, millede korrashoid nõuab suuri kulu-

sid ja annab rohkesti hoolt ning tööd amet-

konnale. Krediitide vähesus ja vilumatus

parandustööde juhtimises olid esialgu suu-

reks takistuseks hoonete korrashoiul ja
ametkonnale korralikkude elamistingimuste
loomisel. Aja jooksul on aga jõutud sel alal

rahuldavale seisundile.

Tab. 26 annab ülevaate hoonete paran-

damise ja ehitamisega seotud tööulatusest.

1934/35. a. metsavalitsu.se valdamisel olnud

hooneist renditi välja 186 elumaja ja 314

kõrvalhoonet, kuna 1940 elumaja ning 6039

1935 1934 1933 1932 1931

Nõude Nõude
suurus suurus

Arv kr. Arv kr. Arv

Number Amount Number Amount
Number

of Fine of Fine
in Kr. in Kr.

3 700 30 233 6 034 37 210 7 421 5 405 7 953
108 1 136 249 855 252 234 567

1 341 7 096 1 564 8 357 1837 1329 1 580
204 2 857 188 6 443 262 95 232

36 168 36 142 43 9 17
393 672 290 2 015 332 187 248
180 20811 332 25 043 567 228 130

23 154
272 4 640 368 5 427 494 303 373

6 257 67 767 9 061 85 493 11208 7 790 11 100

kõrvalhoonet oli metsavalitsuse enda ja
metsaametnike ikasustuisel

Metsavalitsuse valdamiselolevad hooned.

Buildings under the Management ofForestAdministration.

Aasta lõpul oli
metsaval. vai-

Aasta jooksul —During the Year

damisel ehitati uusi
At the End of kulutati

Year there
were:

JNew Houses

Built Spent

26.
Elu-

maju

Kõr-
val-
hoo- ajuHouses ooneid .ildings

J. « B

<2.5
S 1°.:

Dwell-

ing

neid

Other

E
b c

rl£ 02 2 “
°.g

<2 cn $75 Kd

Houses Build-

ings

5
B
Q Wq Uute tarnis Builc Hous 2 ® S §

1935/36 2116 6 416 34 35 68 759 117 855

1934/35 2126 6 351 51 102 104 558 152 324

1933/34 2167 6 546 18 22 36 428 78 800
1928/29 2 379 6 915 18 43 59 891 143 838

Metsavailitsuse valitsemisel on rohkesti

väikesi mietsaheinamaid, milliseid ei ole pee-

Omavoliline metsaraiumine — Unlawful felling . . .

Metsamaterjalivargus — Theft of timber materials
Omavolil, karjatamine — Unlawful grazing . . • •

„ jahipidamine — ,, hunting . .

„
kalapüük —

„ fishing . .

„ heinaniitmine —

,, hag making
Metsapõlemised — Forest fires
Metsahoiueeskirjade rikkumine — Violation of forest

protedion regulations . .

Teised seaduserikkumised — Other violations ofregulations

Kokku — Total
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tud võimalikuks anda eraisikuile. Neid ren-

dib metsavaflitsus kohalikule rahvale kasus-

tamiseks. Samuti rendib metsavalitsus

metsatööliste kohti ja teisi põllumajandus-
likke maid ning üürikortereid, millised tema

valdamisel.

Kalapüügikorraidust metsa piires olevais

veekogudes juhivad kohapealsed metsaüle-

mad. Kalapüügiõigus järvedel renditakse

pikemaks või lühemaks ajaks sellest huvi-

tatud kalameestele. Peale selle annab met-

savalitsus lubasid õngega kalapüügiks.
Palju tööd annab metsaametkonnale ka

turbarabade rentimine kohalikele põllupida-
jaile turbalõikamiseks.

ehitusmaterjaliga. Kuni 1934. a. anti asu-

nikele soodustatud tingimusil puud ehitus-

aineks. Metsaametkonnal tuli seks kõlblik

mets reserveerida igale asunikule komisjoni

poolt määratud kogusel, müüa tavalisest

metsamüügikorrast erinevail aluseil asuni-

kele ning teostada järelevalvet, et sedla

metsa ei kasustataks muuks otstarbeks. Seal

kus metskonna piires oli asunikke palju,
nõudis see töö suure osa metsaametkonna

ajast ja asunike varustamise otstarbel tuli

paremais oikasmetsadies teostada ülekasustusi

mitme, kohati üle 10 aasta, raielangi ula-

tuses.

Asunikkude varustamine ehitusmaterjalidega.
Sales of Timber to Settlers.

Riigimetsa valitsuse rendiüksused(1934/35.a. lõpul)
Leased out by Forest Administration (End of 1934)35)

27. Arv Number Pindala
ha

Area
tn

ha

Ehituskrunte — Building lots
....

Tööslus-kaubandusettevõtteid — Indus-
14 8,6

trial-commercial enterprises . . . 5 1,7
Saeveskikohti

—
Sawmill lots . .

.

Tõrva- ja tärpentinitööstusi — Tar and
13 25,4

turpentine industries 6 7,8
Laoplatse — Storing lots 352 47,4
Kalapüügikohti — Fishing sites . . . 348 31 824,0
Jahirendimaid — Hunting lots . . . . 180 69 322,0
Turbarabasid — Peat bogs . . . 5065 12 357,0
Spordiplatse — Sporting grounds. . . 17 20,0
Roostikke — Reed fields 178 812,2
Üürikortereid — Apartments leased. . 216
Muid rendiüksusi — Other 41 83,1

Maareformiga seotud ülesannete hulgas
on eriliselt tähtis uute asunike varustamine Kokku 1
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Asundus- ja renditalude mail kuni 1. IV 35 hinnatud metsa.

Forests vn Settlers’ and Leasehold Farms on 1.

29.

Talude arv, millede
metsa hinnatud

Number of Farms
with Assessed

Forests

Hinnatud metsa

Assessed Forests

Talundi kohta

Per Farm, Average Ühe thm
taksihind

kr.

Asundus-
talud

Settlers’
Farms

Renditalud

Leasehold
Farms

Puumass
thm

Timber
m3 solid.

Taksihind,
kr.

Fixed Price
Kr.

Puumass
thm

Timber
m3 solid.

Taksihind
kr.

FixedPrice
kr.

FixedPrice
per m 3 solid.

in kr.

Viru
.

.
Järva
Harju .

Lääne .
Saare .
Pärnu .

Viljandi
Tartu .
Võru. .
Valga .

7 828
4 055
5 683
5 291
3 742
3 071
3 039
4 712
4 104
2 577

2 777
1277
2198
3 546
1115
1263

768
1174

469
251

1 695 887
1 047 990
1 405 223
1 674110
1 245 847

724 575
407 230
807 347
806 493
358 491

5 480193
2 944 494
3 526 599
3 279 317
2 317 929
1 759 322

982 719
1 729 670
1 801 951

853 154

160
196
178
189
257
167
107
137
176
127

517
552
447
371
477
406
258
294
394
302

3.23
2.81
2.51
1.96
1.86
2.43
2.41
2.14
2.23
2.38

Kokku 44102 14 838 10173 193" 24675 347 173 419 2.43
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Teiseks suureks ülesandeks on metsa-

ametkonnale asustatud mail kasvavate puude
ja metsa hindamine ning selle müümine

krundiomanikele maareformi teostamismää-

rustes ettenähtud korras. Selle töö teosta-

miseks on rakendatud erakordselt tohe eri-

lised hindamissalgad, millised kohaliku met-

saülema juhtimisel töötavad seal, kus asu-

nike kruntidel on metsi eriliselt palju. Hin-

damissalkade arv ja nende tegevusega seo-

tud kulude katteks määratud krediidid on

olnud aga väikesed ja suur osa asunike

metsade hindamisest on tulnud teostada

riigimetsaametnikel ja -metsavahtidel.

11931/812. a. kaotati Võru-, Pärnu- ja Hiiu-

maa ning 1932/33. a. teisis riigiosades riigi-
maade ringkonnavalitsejad, kes olid teata-

vasti riigimaade valitsuse kohapealseiks
esindajaiks. Nende ülesanded anti üle koha-

likele metsaülemaile. Sellest ajast alates

teostavad metsaülemad Põllutööministee-

riumi kohapealsete volinikena kõiki maa-

reformi teostamisega seotud ülesandeid asun-

duskruntide väljaandmise, valitsemise, ren-

timise jia müümise alal, ühenduses sellega
tulevad metsaülemal! täita ka Maapanga
usaldusmeeste ülesandeid. Loetletud ülesan-

nete täitmine takistab sagedasti 'metsaülemal

isiklikult juhtida metsatöid seal, kus see

oleks töö huvides vajalik.

14. Riigimetsa- Vabadussõja ajal va-

tööstus. rustas sõjaväge jarii-

State Tirnber Industry. giasutisi küttepuude-
ga riiklik ettevõte,

Kiütteainete keskkomitee. Tol ajal did en-

dised mõisametsad riigistamata ja Kütteai-

nete keskkomitee hankis endale vajaliku met-

sa erametsadest rekvisitsiooni korras.

Vab. Vai. otsusega 14. IX 21 otsustati Küt-

teainete keskkomitee likvideerida ja tema

varad ning ülesanded läksid üle metsade

Peavalitsuse tööstuses akonnale, mis vahepeal
juba 11910. a. alates tegi algust riigi kulul

metsatöötlemisega e n d i s i s vene kroo-

nu me tsade & Tööstusosakond töötas

riigieelarve korras. Et aga riigieelarveaasta

lõpp ja algus, mil krediitide saamises arvu-

tustehnilisil põhjusil tekib raskusi, langes

tol ajal just metsatöötlemishooajale (1. jaa-
nuar), osutus tööstusosakonna tegevus väga

raskeks. Sel põhjusel määras Riigikogu
tööstusesakonnale alates 1. I 22 7'oo 000 kr.

operatsioonifondi ja ta kujundati netoeelarve

vahekorras töötavaks riigiettevõtteks. Selle

fondi kasustamiseks juhtnööride väljatööta-
misel osutus vajalikuks nimetada asutist

Riigimetsatööstuseks. Tegelik juhtnööride
kinnitamine venis mitmesuguseil põhjusil ja

kolm aastat teostus tegelik töö veel Met-

sade Peavalitsuse tööstusosakonna nimel,

operatsioonifondi alusel. 2. XII 25 võttis

Riigikogu vastu Riigimetsatööstuse põhi-
määruse ja 'andis kindla kuju tol ajal juba

tegelikult töötavale asutisele, suurendades

operatsioonifondi Kr. 1 000 000.— peale. See

kuju on püsinud' üle 10 aasta muutmatult,

aja kestel (täienedesl ja laienedes. Dekreediga

28. V 3'7 muudeti RMT riiklikuks aktsia-

seltsiks, põhikapitaliga Kr. 2 000 000.— (RT
45 — 11937) ja alates 1. VIII 1037 jätkub
tegevus A/s Eesti Metsatööstuse nime all

aktsiaseltsidele omases struktuuris, kusjuu-

res aktsiapaketi valitsemine kuulub Põllu-

tööministriile.

Kuna väljaande trükkimise ajal veel pol-
nud selgust, kuidas kujuneb uue loodava

asutise tegevus, piirdume järgnevalt Riigi-
metsatööstuse tegevuse kirjeldusega nagu

see toimunud senini.

Riigimetsatööstus allub PõHutööministrile.
Teda juhib Riigimaade ja -metsade Valit-

suse direktor ning Riigimetsatööstuse juha-
taja. Ta on rahaliselt iseseisev ettevõte põhi-
määruses määritletud ulatuses. Tema eelarve
kinnitab Vab. Vai., kes vaatab läbi RMT

aruande. Eelkontrolli korras ei allu tema

tegevus Riigikontrollile. Küll aga teostab

viimane RMT alal faktilist kontrolli. Viie-

liikmeline nõukogu, kelle määrab kolmeks

aastaks Vab. Vai., aitab kaasa RMT juhti-
misele seega, et ta vaatab läbi selle eelarve,

töökava, aruanded ja teised l suurema täht-

susega kavad.

RMT keSkasutis asub Tallinnas. Tema

koostisse kuuluvad juhataja, juhataja abi,
kaks inspektorit ja suur arv ametnikke, kes

töötavad arvepidamise ja revideerimise alal.

RMT töid metskonnis juhivad metsaüle-

mad kõikide teiste metskonna koostisse kuu-

luvate metsateenijäte abistamisel. RMT kor-

raldused metsaüilemaile kannavad Riigimaade



Riigimetsade majandamine60

ja -metsade Valitsuse direktori ning RMT ju-
hataja allkirja. Metsaülemate kaudu teos-

tub ka materjalide müük maaelanikele, ma-

terjalide koondamine laoplatsidele ja RMT

poolt tööstusile, metsaäridele ja riigiasuti-
sile müüdud materjalide üleandmine ning

järelevalve ostjate poolt müügitingimuste
täitmise 'asjus. Metskondades on RMT-1

palju praakereid ja konitoriametnikke, kes

alluvad metsaülemaile ja abistavad metsa-

ametnikke RMT tööde alal,. Metsatööstus-

hooajal kasustatakse metskonnis ajutisi
kümnikke tarbematerjalide valmistamise

juhtimiseks (lühendajad) ja laoplatsidel jä-
relevalve teostamiseks ning materjalide pai-
gutamise juhtimiseks (veokümnikud).

nikke 125, lauatehaseis ametnikke ja valvu-

reid 30, müügikohtades ametnikke ja valvu-

reid 11, ajutisi kümnikke ja kont.-ametnikke

metskonnis 79.

sile müüdud materjalide üleandmine ning RMT saab metsavalitsusielt eelarves mää-

järelevalve ostjate poolt müügitingimuste rataval kogusel metsa taksihinnaga. RMT-l)e

täitmise 'asjus. Metskondades on RMT-1 antud metsakogus on suurenenud aasta-aas-

palju praakereid ja kontoriametnikke, kes (tab. 30). Algul sae kõikus 600 000

alluvaid metsaülemaile ja abistavad metsa- 000 thm aastas, moodustades üldisest

ametnikke RMT tööde alal,. Metsatööstus- metsavalitsuse poolt müüdavast metsast um-

hooajal kasustatakse metskonnis ajutisi 22%. 1934/35. a. tõusis see 1 175 000

kümnikke tarbematerjalide valmistamise thm ehk 47% üldisest metsavalitsuse poolt

juhtimiseks (lühendajad) ja laoplatsidel jä- müüdud puukogusest. Vab. Vai. otsusega 10.

relevailve teostamiseks ning materjalide pai- UI 36 tunnistati tarvilikuks, et RMT tööt-

gutamise juhtimiseks (veokümnikud). leks riigimetsade kogu aastatoodan-

Ülbes erametsadega tali maareformi teos- t;u’ a™tud vä«a "“ta** omatarvita-

tamisell riigi valduses 74 lauavabritat.
«*" kasvava metsana müüdava osa. Selte

Neist jättis riik esialgu enda majandada 20
taAaselt BMT tegutsema 1. IX

iauavabrikut, millised hiljem anti üle KMT-
36

’ s'°- KMT 1986/37. m/a. algusest. Metsa-

le. Tagajärjed’ lauavabritote majandamises
valitsuselt saadud metsa taksihinna tasub

Ollid ebarahuldavad. Set põhjusel anti osa
BMT Päraßt metsa tBSttemist- RMT tege-

neist eraisikuile rendile, osa likvidteriti.
arratud valja Põhikapitali

Laudade valmistamine koondati kahte laua- täienemiseks eelarve korras määratud sum-

tehasesse: Aegviitu ja Kastresse. 11930. a.
mad, anti üle riigikassasse.

ehitas RMT moodsa llauavabriku Tallinnas,
mis puhul Aegviidu lauavabrik likvideeriti. R«g«metsatööstuseie töötlemiseks antud metsa

j.- -n-»rrr, m tt Forests Transferred to State Timber Industry.
1936/37. a. ostis RMT Tartus endise Kar-

lova llauavabriku, mis samal tööstusaastal
.

°/o üldisest metsa-
parast remonti ja täiendust asus tegevusse. valitsuse poolt maa-

ühenduses sellega algas Kastre lauavabriku 30. thm dud P uuk °susest

likvideerimine. Palkide töötlemist on RMT soid by the Forest

teostanud ka teisis eraisikute majandamisel Admimatratton

olevais lauavabrikuis, nagu Fröhlingi laua-

vabrik Pärnus, Punapargi lauavabnk Volt- 1933/34 1 060 959 31,3
vetis ja mitmed lauavabrikud Valgamaal

1931/32
1

622 827 33’7
ning munad. 1930/31 884190 48,0

1929/30 869 398 38,9
iKütte- ja tarbematerjalide müümiseks 1928/29 722 376 30,7

~ . . ...
1927/28 567000 21,4

linnarahvale on RMT suuremais linnades 1926/27 527 000 22,2

asutanud väikemüügiladuisid. Kõigepealt asu-

tati see Tallinnas, veidi hiljem Tartus. Rõhuv enamus RMT raiumisist on teos-

-1936. a. asutati väikemüügilaod Viljandis, tatud lankidelt ja asundamiselemääratud
Tapas, Valgas, Võrus ja Petseris. Teisis mailt paljasraie korras. Väiksemat, kuid

linnades teostab RMT linnaelanike varusta- küllalt silmapaistvat ja metsamajanduse
mist kohalike metsaülemate kaudu, kohati seisukohalt eriti mainimist väärivat tähtsust

(Pärnus, Rakveres, Narvas, Paides, Ote- omavad RMT poolt teostatud turbe-, putuka-
pääi) aga linnavalitsuse ülalpidada olevate puude ja seemnepuude koristamis- ning põi-
küttepuudeladude kaudu. mendusraided. Põimendusraiete arvele lan-

Metsatööstuse koostises oli 1. IV 37 kesk- ges RMT eelarves 1935/36. a. 8,6% ja
asutise juures ametnikke 4i2, metskondades 1936/37. a. 6,8% üldisest raiuda-kavatsetud

praakereid 126, metskondades kontoriamet- puukogusest.

Metsatööstuse koostises oli 1. IV 37 kesk-

asutise juures 'ametnikke 42, metskondades

praakereid 125, metskondades kontoriamet-
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Riigimetsatööstuse poolt valmistatud materjalide kogus thm.

Quantity of Timber Materials Worked up by State Timber Industry in m 3 (solid).

Töötlemise juures valmistab RMT enam-

vähem kõiki materjale, mida mets võimal-

dab valmistada. Tähtsamaiks sortimentideks

on palgid, lehtpuupakud, paberipuud, prop-

sid, sindli- või laastupakud, latid, teibad,

värtnapuud, liipripakud, kiprid ja halupuud.
1933/34 —35/36. a. andmeil (tab. 31) langes

palkidele 24,3%, paberipuile 14,3%, propsi-
dele 2,8%, lehtpuupakkudele 2,5%, teisile

tarbematerjalidele 4,3% ja halupuile 51,8%

kõigist töötletud materjalidest. Tarbepuu-%
RMT poolt valmistatud materjalide hulgas
on kõrgem kui kogu riigi metsade kasustu-

ses.. See ei ole otse parema töötlemise taga-

järjeks, vaid on tingitud enam sellest, et

RMT-le on antud töötlemiseks esijoones
lõppkasustuse raielanke, kus tar'bepuu-% on

suurem kui surnud metsas ja talumetsade

puutoodangus.

Valmistatud materjalidest müüs RMT

16. Riigimetsatööstuse poolt töötletud metsa
ositus sordiinentideks (1933—36 a.)

Distribution of Timber Worked up by the State Timber
Industry According to Sorts tn 1933—36.

119)34/35. a. riigiasutisile 17%, omavalitsus-

asutisile 9%, kohalikele elanikele 33% ja
eraturale 41%. Riigiiasutiiste hulgas vajasid
eriti rohkesti materjale Raudteevalitsus,
Postivalitsus ja sõjavägi, kellele on müüdud

palke, telefoniposte, liipreid ja halupuid.
Omavalitsusasutisi on RMT varustanud esi-

joones küttepuudega. Eraturu hulka on ar-

vatud tööstusettevõtteile töötlemiseks ja
metsaäridele eksportimiseks müüdud ma-

terjale.
Võrdlemisi väike osa RMT müükidest on

teostatud oksjoni korras. Rõhuv enamus

materjalidest on müüdud kindla hinnaga,
mille määramisel on kehtinud samad põhi-
mõtted nagu kasvava riigimetsa müümisel.

Nagu metsavalitsus kasvava metsa müü-

giga, nii on RMT materjalide müügiga pida-
nud teostama tähtsaid ülesandeid valitsuse

poolt juhitavas majanduspoliitikas. RMT

kaudu on valitsus saariud juhtida ja teostada

tähtsate eksporttööstuste varastamist toor-

ainega. Sageli on seejuures osutunud vaja-
likuks müüa materjale mõnele tööstusele

soodustatud hinnaga (Järvakandi
tehaseile).

RMT on tähtsaks siseturuvarastajaks ja
siseturuhindade reguleerijaks. Oma kindlate

müügihindadega ta on vältinud spekulatiiv-
set küttepuuhindade tõusu erakordseil aja-
järkudel — lumevaeseil talvedel ja kütte-

kriisi ajal.

RMT ei eksportinud esialgu materjale.
1936. a. hakkas ta aga juba iseseisvalt saat-

ma laPakaupa välisturule. Senine areng

RMT tegevuses on toimunud suunas, kus

riik, kui metsaperemees, valmistab ja müüb

oma metsade majandamissaadusi tarvita-

jaiäie nende poolt nõutaval kujul ilma vahelt-

kauplejäteta.
Et ratsionaliseerida ja arendada metsa-

töötlemi-stehnikat metskonnis, korraldas

31. Palgid

Logs

Lehtpuu-
pakud

Hardwood
Blocks

Paberipuud

Pulp
Timber

Propsid

Props

Muu
tarbepuu

Other
Timber

Kokku
tarbepuud

Total
Saiv Timber

Küttepuud

Fire-wood

Kõik kokku

Grand Total

1935/36 303 867 37 080 137 250 37 012 62 832 578 040 618 730 1 196 770
1934/35 254 260 20 079 159 785 30 640 31 446 50 '2 210 527 660 1 029 870

1933/34 232 640 26 293 170 504 25 055 45 365 499 857 552 258 1 052 115

Keskmiselt % 24,3 2,5 14,3 2,8 4,3 48,2 51,8 100,0
Average

Töötlemise juures valmistab RMT enam- 119)34/35. a. riigiasutisile 17%, omavalitsus-

vähem kõiki materjale, mida mets võimal- asutisile 9%, kohalikele elanikele 33% ja
dab vaimisitada. Tähtsamaiks sortimentideks eraturule 41%. Riigiasutuste hulgas vajasid
on palgid, lehtpuupa leud, paberipuud, prop- eriti rohkesti mater jäle Raudteevalitsus,
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RMT novembris 1935. a. lühiajalisi kursusi

praakereile ja metsnikele üle riigi mitmel

pool. Peale selle algasid 1936. a. sügisel
Laiksaare metskonnis pikemaajalised kursu-

sed praakerite ettevalmistamiseks.
RMT on teostanud omal kulul mõisa-

valitsusele kuuluvate hoonete parandustöid
ja ehitanud metsaametnikele uusi hooneid.

Samuti on ta kandnud hoolt metsaveoteile

sildade ehitamise eest. Kohati on ta ehi-

tanud metsadesse ajutisi väljaraUdteid ma-

terjalide veoks. Viimasel ajal, kus mater-

jalide vedamine jõuvankreil on laienenud,
on RMT hakanud panema suurt rõhku teede

parandamisele ja uute metsaveoteede ehita-

misele. Selle ülesande teostamiseks on

RMT ametisse võetud üks insener (alates
1937. a.). RMT on mitmel pool metsaamet-

nike juurde lasknud ehitada telefoniliine.

Tema kulul on ostetud metskonnile arve-,

kirjutusmasinaid ja mitmesugust muud in-

ventari. Ta on seega mitmel viisil aidanud

kaasa metskonna administratsiooni ja metsa-

majanduse arenemisele.

RMT on tegutsenud kogu aeg suure üle-

jäägiga. Vastavalt põhimäärusele anti tege-

vuse ülejääk üle riigikassale. Ajajärgul,
mil käis äge võistlus RMT tegevuse laien-

damise poolt ja vastu, püüdsid enatöösturid

väita, et riik metsa oksjonil müües saab

suuremat tulu kui töötlemisel RMT kaudu.

RMT püüdis omalt poolt tõestada, et töötle-

tud metsalt andis RMT taksihinnale lisaks

keskmisest oksjoneil juurdepakkumisprot-
sendist kõrgemat protsenti. 1!930.’31—30/44
a. andmeil sai riik oksjoneil müüdud metsa

thm keskmiselt kr. 2,23, RMT kaudu reali-

seeritud metsa iga thm eest ta sai aga

2,41 kr. ehk 18 s. kõrgemat hinda. Peab

tähendama, et neist arvudest järelduste
tegemisel peab olema ettevaatlik, sest oks-

jonil realiseeritud ja RMT-ile töötlemiseks

antud materjalide tõeline väärtus võib olla

erinev ja on teadmata, kas RMT kaudu

realiseeritud metsa eest saaduks oksjoneil

kõrgemat või madalamat hinda. Teiseks

peab pidama silmas, et RMT on oma mater-

jalide realiseerimisel seotud paljude kohus-

tustega, millised takistavad müüa materjale
puhtärilisil põhimõtteil.

VII. TALUNDITE METSAD.

FARM FORESTS.

1. Talumetsade 11029. a. põllumaj. üles-
iseloomustus ja olu- 'kirjutuse andmeil kuu-
kord ostutalundeis.

+- ,u, j •,

General Features of
Us talundeile 160104

Farm Forests, and ha metsa. Talundite
Condition of Freehold

....

Farms. üldarv oli samul and-

meil 130 357. Talundi kohta tuli läbisegi
1,2 ha metsamaad. Arvutatud talundite üld-

pindalast moodustas see 5,2%.

Tab. 32 toodud arvud võimaldavad

ülevaate talundite ositumisest suuirus-

rühmade järgi. Kõige rohkem on meil

10—20 ha-se põllumajandusmaaga ta-

lundeid. Kõige rohkem metsamaad on

30—50 ha suurusrühma kuuluvad ta-

lundeil (30 007 ha). Seis suurusrühmas

on aga metsamaaprotsent võrreldes ta-

lundite üldpindalaga väikseim (4,1%).
Sellest rühmast suuremais ja väikse-

mais talundeis on metsamaaprotsent

kõrgem. Kõrgeim on metsaprotsient

kõige väiksemate ja kõige suuremate

talundite rühmas.

Ostutalundeil on suhteliselt rohkem met-

sa kui asundus- ja riigirenditalundeil. Nii

on läbisegine metsaprotsent oistutalundeis

5,5%, riigirenditalundeis 3,5% ja asundus-

talundeis 3,2%.

17- Metsamaa-% talundite maast (1929. a. üleskirjutuse
andmeil). — Forest Land as % of Total Farm Area (1929

Census Data).
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Võrdlemisi kõrge (kõrgem kui otsuta-

lundeil) on metsiaprotsent nn. muude talun-

dite liigis. Süa liiki on arvatud Petseri-

maa hingemaatalundid, korraldamata või

riigi valitsemisel olevad mõisamaad ja mit-

med maakasustusüksused, mis ühel või tei-

sel põhjusel ei kuulu varemloetletud talun-

dite liiki.

Talundite metsadest kuulub 62% o s t u-

talundeile. Kõige rohkem on ostuta-

lundeil metsamaid Virumaal (181313 ha).
Siin on palju valdu, kus talundite mets

moodustab üle 15% talundite üldpindalast.
Need vallad asuvad peamiselt Alutaguse
idapoolses oisas. Neist oleks nimetada: Kose

(06,5), Vasknarva (21,5), Narva (19,9),
Tudulinna (17,8), lisaku (17)2), Auvere-

Joala (16,8), Venevere (16)8), Skarjatina
(15,0), Vaivara (15,0). Läbisegine metsa-

maaprotsent Virumaa ostutalundite mail on

8)9%.

Virumaalie järgnevad ostutalundite met-

samaa suuruse poolest Võrumaa (14 552

ha), Harju- (1419® ha) ja Tartu- (12 0'63

ha). Väikseim on ostutalundite metsamaa-

pindala Saare- (2244 ha) ja Läänemaal

(3 467).
Võttes aluseiks suhtarvud (metsa-% ta-

lundite üldpindalast), on maakondade jär-
jekord teissugune. Esimesele kohale tuleb

Petserimaa, kus 16,3% ostutalundite pind-
alast on metsamaa. Suhteliselt palju on

metsamaid ka Võrru ja Valgamaa ostu-

talundeil. Võrumaal on mõnes vallas talun-

dite metsamaaprotsent üle 16 (Kooraste —

18,5%, Koi olla 15,4%). Läbisegine metsa-

maaprotsent ostutalundite maal on Valga-
maal 9,3% ja Võrumaal 9,1%.

Talumetsade pindala 1929. a. andmeil.
— Area under Farm Forests (Data of 1929).

Talundite suuruse rühm põllumajandusmaa järgi — Size of Farms
According to Agricultural Area.

32, __

I—s s—lo 10—20 20—30 30—50 50—100 enam ha Kokku
haha haha haha 100 ha Total

and over

Talundite arv: — Number of holdings:

1. Ostutalundid 4807 5364 12235 11234 15366 5091 262 54359
2. Renditalundid 2936 1027 1194 1028 988 298 15 7486
3. Riigirenditalundid 3715 3078 5286 3763 3534 717 24 20117
4. Asundustalundid 4930 6387 11680 7151 1739 190 — 32077
5. Palgamaatalundid . 1066 956 1502 232 89 20 — 3865
6. Muud talundid 6002 4788 3080 827 469 117 170 15453

Kokku — Total . . 23456 21600 34977 24235 22185 6433 471 133357

Metsamaa pindala: — Forest area:

1. Freehold farms 2437 3908 13462 16474 30850 20545 5930 93606
2. Leasehold „ 171 406 988 1232 1891 1075 173 5936
3. State leasehold farms 778 1468 4120 3696 3748 1148 311 15269
4. Settlement farms 1440 236? 7188 4307 1302 316 — 16915
5. Homestead

„
101 455 665 127 142 16 — 1506

6. Other farms 5320 6017 6695 1890 1074 342 5534 26872

Kokku — Total . . 10247 | 14616 33118 27 726 39 007 23 442 11948 160 104

Keskm. talundi kohta metsi: — Average per holding:

1. Ostutalundid 0,50 0,73 1,10 1,46 2,00 4,03 22,60 1,72
2. Renditalundid 0,06 0,40 0,83 1,20 1,92 3,61 11.50 0,79
3. Riigirenditalundid 0,21 0,48 0,78 0,97 1,06 1,60 13,00 0,76
4. Asundustalundid 0,29 0,37 0,62 0,60 0,76 1,66 — 0,48
5. Palgamaatalundid 0,10 0,48 0,44 0,55 1,60 0,80 — 0,39
6. Muud talundid 0,88 1,26 2,18 2,28 2,29 2,92 32,50 1,74

Üldkeskmiselt — General average 0,44 0,67 0,95 1,14 1,76 3,66 25,40 1,20

Metsamaa = % talundite üldpindalast: — Forest land as °/o of total farm area.

1. Ostutalundid 13,0 7,6 6,1 5,0 4,5 5,7 10,8 5,5
2. Renditalundid 2,1 4,6 4,9 4,3 4,5 5,0 5,9 4,4
3. Riigirenditalundid 5,8 5,3 4,6 3,5 2,5 2,4 8,0 3,5
4. Asundustalundid 7,4 4,4 3,7 2,4 2,0 2,4 — 3,2
5. Palgamaatalundid 2,8 5,5 2,9 2,1 3,8 1,2 — 3,3
6. Muud talundid 18,7 12,7 12,1 7,8 5,1 3,810,3 11,2

Keskmiselt — On average . . . 11,2 7,4 5.5 4,2 4,1 5,2 10,4 5,2
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Harju- (6,1%) ja Järvaamal (0,0%) on

ostutalundite metsaprotsent veidi kõrgem

kui läbisegi Eestis. Väikseim on metsamaa-

protsent ostutalundite maal Saaremaal

(1,4%) ja Läänemaal (1,8%). Võrdlemisi

vähe on metsa ka Pärnumaa ostutalundeil

Talundite hulgas on palju hoopis met-

sata. Üksikuis talundeis on seevastu met-

sa üsna rohkesti.

Talundeid, kus metsamaapindala on üle

50 ha, s. o. talundeid, kus kehtiva metsa-

seaduse järgi peab metsade majandamine
teostuma majanduskavade alusel, on võrd-

lemisi vähe. Need asuvad peamiselt Alu-

tagusel. Pärnumaal on suuri talusid roh-
kete metsadega: Jäärja, Vana-Kariste ja
Abja vallas. Üksikuid suuremaid metsata-

lundeid on ka teisis maakonnis. Laialipilla-
tult üle maa on meil ka maakohti, kus

metsamaa-pindala ületab 50 ha. Need on

tab. näidatud ostutalundite hulgas.

Ostutalundite maal asuvail renditalun-

deil on metsa suhteliselt vähem kui pere-
mehe kasustusel olevail ostutalundedl.

Raske on anda tõetruud pilti talundite

metsamajandusest. Talundite arv on suur ja
nad asuvad väga erinevais ajaloolis-majan-
duslikes tingimusis. Iga talu majapidami-
ses on oma iseärasused, mis ühel või teisel

viisil mõjustavad1 ka taludes olevate met-

sade saatust. On seepärast loomulik, et

ka talumetsade saatus eri talundeis on

Nagu seda juba on selgitanud A. Rau-

kas, ei ole talundite metsade hulgas kuigi
suurel määral noori metsi. Tavaliseks näh-

tuseks on, et noored metsad, isenini, kui

kari saab seal rohtu, arvatakse karja-
maiks. Sellele vastavalt ei ole meie talun-

deis kindlat püri metsa ega karjamaa va-

hel. Kord, sõltuvalt mletsavanusest ja selle

Seisundist, on üks ja Sama maa karjamaa,
veidi hiljem, kui mets on muutunud vane-

maks ja tihedamaks, — mets, veel hiljem,
kui mets on raiumiste puhul jäänud har-

väks või (kui ta raiutakse täielikult, on ta

taas karjamaa. On tavaliseks nähtuseks, et

katastris metsamaana näidatud1 alad on

metsata, 'kuid selle asemel on endiste karja-
maade või heinamaade kohal ilusaid metsi.

Vanu, raieküpseid metsi on talundite

mail suhteliselt vähem kui riigimetsades.

Kõige sagedamini on Pärnumaa talundite

metsade hulgas esindatud vanusklass 20—40

a. Ligikaudu %—% kõigist Pärnumaa ta-

lumetsadest on samul andlmeil 20—60 a.

vanad. Keskmine Pärnumaa talundite met-

savanus on samul andmeil 3’7 a.

Puuliikide vahekorrast talumetsades ei

ole andmeid. Meie talupidajad hindavad

üksikute puuliikide tähtsust oma metsades

sageli erinevalt ja teisiti kui seda ollakse

harjunud tegema riigimetsades. Lehtpuud
on siin suuremas aus kui riigimetsades.
Sellest hoolimata ei ole meil' kindlat põh-
just oletada, et puuliikide vahekord talu-

metsades erineks palju riigimetsadest.

Talumetsade väline ilme jätab tavaliselt

palju soovida. Rääkimisel talumetsadest

'kerkib meie silmi palju erinevaid pilte.
Männimetsade aladel näeme tavaliselt har-

vu, okslike männijässidega metsi tiheda ka-

dakast alusmetsaga, kus on paiguti väikesi

lagendikke ja kohati tihedat valgelepaalus-
metsa. Need on tekkinud karjamaade järk-

järgulise metsistumise teel. Parema mullaga
kohtadel seltsib männile kuuski ja kohati on

näha tihedamaid sirgete tüvedega kuuse-

niänni -ikase-segametsi. Kuusemetsa-en aimu-

sega aladel on talumetsad üldiselt pare-

mad. Siin leidub tihedaid lehtpuusalusid,
kus tähtsamaiks puiks on kask ja haab.

Samuti leidub rohkesti kuuse-lehtpuu sega-

metsi. Mitte harva esineb siin keskealisi

tihedaid tasavanuseid okaspuu-lehtpuu sega-

rnetsi, millised on tekkinud vanule kütis-

maile.

Lehtpuu-enamusega maa-aladel asuvad

talume tsad sageli soode ja heinamaade ser-

vadel ja nad samlevad tavaliselt sama ala

riigimetsaga.

Läbisegine puuva r a talumetsade ha

kohta on Pärnumaal A. Raukase andmeil

152 tiim. See arv on kõrgem kui riigimetsa-
dles. Ta on ligikaudu sama suur kui läbise-

gine P.-Eesti raieküpsete metsade puuvara

riigimetsades. Kuna talumetsade hulgas on

vähe noori metsi, on võimalik, et läbisegine



Metsatöid Avinurme metskonnas.
Felling in Avinurme forest district.

Voltveti metsakooli õpilased raielangi ülestöötamisel.
Students of Voltveti School of Forestry busy working up a clearance.

(Foto F. Kruuse)

(Foto A. Raukas)



Püssi metsk.

(Foto A. Raukas)

Männi kultuurid Karula

metskonnas.
(Foto P. Reim)

Pine cultures. Karula forest
district.

Loomulik uuendus talu-

metsas niiskel maal
—kuusk -f- lehtpuud

(Foto A. Raukas)

Natural regeneration in farm
forest on wet ground.
Spruce and foliage trees.

Loomulik uuendus niis-

kel maal — haab, all-

kasvuna kuusk.

Natural regeneration on wet

ground. White alder and

aspen with underlying
spruce growth. Püssi fo-
rest district.
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puuvara võib olla neis suhteliselt kõr-

ge. Tundub siiski, et A. Raukase uurimuse

tulemused annavad meie talümetsade puu-

varast parema kujutluse, kui seda õigusta-
vad -tõsiolud.

Pärnumaa talümetsade keskmine massi

juurdekasv, mille arvutamisel harven-

dusraiete ja loomuliku väljalangemise arvele

langevat puukogust ei ole arvestatud, on A.

Raukase uurimuse alusel 4,1 m
3.

Kuna talu-

metsade rõhuv -enamus on vanuses, kusi met-

sade juurdekasv on eriti hoogus, on tõenäo-

ne, et talümetsade juurdekasv on meil

mitte väiksem riigimetsade juurdekasvust
ja A. Raukase hinnang Pärnumaa kohta

tundub õiglasena. Üleriiklikult on talumiet-
sade juurdekasv väiksem kui Pärnumaal ja
peaks enam-vähem võrduma riigimetsade
juurdekasvu ga.

Meie talundeis omab suurt tähtsust val-

gelepa kasustamine. Pärnumaa metsavae-

seil aladel Mihkli ja Tlori kihelkonnas

neb talundite küte peamiselt haost, mille

hulgas valgeliepal on kaaluv osa. Mihkli

kih. valgelepavõsastike puutoodang võrdub

A. Raukase hindamise järgi 5200 thm.

Valgeiepavõsastikud karjamail annavad pro

ha ea 10 thm küttemajerjali aastas. A.

Raukas kirjutab selle kohta (l'9®0): ~Arv-
estades valgelepamassi juurdekasvu, mida

keskmise väärtusega kütteainena on või-

malik kasustada, ei leidu talle -sell alal vää-

rilist võistlejat. Juba paari ha suurune

karjamaa, kus on seatud sissie kindel hao-

metsakasustuskord, võiks katta keskmise

suurusega talu küttetarvitust."

Valgeiepavõsastikud kasvavad peamiselt
karjamaiks loetavad mail. Eelmise põhjal
on küllalt põhjust pöörata sellele puuliigile
talumetsades tõsist tähelepanu, ja õigem
oleks need osad karjamaist, milliseid kasus-

tatakse valgelepakasvatamiseks, lugeda
metsadeks,

Metsaraiumine talundeis teostub

sagedamini valikraie kui lageraie teel. Mõ-

lemad raieviisid on. aga sageli tarvitusel

ühes jia samas talus. Valikraie on talumaja-
pidamises väga sobivaks raieviisiks ikuiuse-

enamusega segametsades ja kuusemetsades.

Sageli kasustatakse seda raieviisi hea eduga

-ka lehtpuumetsades ja karjamaamänni-
kuis.

Enamvähem kõiki raiumisi omatarvitu-

seks ja väiksemaulatuslike tarbepuumüügi-
raideid teostatakse valikraie teel. Lageraie
-on kasustusel suuremate küttepuukoguste
raiumisel. Ka erakordsed tarbepuude müügi-
raided teostatakse sageli lageraie teel.

Talümetsade lageraie erineb riigimetsa-
de 'omast selle poolest, et siin jäetakse
tavaliselt noored, väheväärtuslikud puud
kasvama. Ebatasavanuses metsas -on sa-

geli allesjäetavaid -puid nii palju, et selge

piiri tõmbamine valik- ja lageraie vahel

osutub raskeks.

Raiumine talumetsades; teostub tavaliselt

talu omal tööjõul. Suuremate raiumiste pu-

hul kasustatakse ka välist tööjõudu. Oma-

tarvitusraideil kasustatakse materjale väga

hoolikalt. -Suuremate raiumiste puhul jää-
vad raiealad -enamjaolt koristamata. lisaku

metsaülem kirjutab 15. XI 34 tehtud üle-

vaatusprotokollis ühe pärijaile kuuluva

(Tsoganova) talu kohta: „Viimase 10 a.

jooksul on metsast valikraie teel raiutud

välja peagu kõik jämedad puud alates

20 sm rinnamõõdus. Raiumist on toimeta-

tud korratumalt ja ärilise eesmärgiga.
Puude langetamisega purustatud puudl on

koristamata ja neid leidub metsa all roh-

kesti." Sellele kirjeldusele vastavaid pilte
näeme meie talumetsades tihti.

Meil leidub vaevalt talundeid, kus ei os-

teta üldse puid. Ka metsarikkad talud osta-

vad puud, kui mitte igal aastal, siis kaunis

tihti. Metsasaaduste ost, müük ja raiumine

omast metsast on meie talundeis tähtsaid

tegevusalasid, millised taotlevad mitut ees-

märki: katta võimalikult väikeste kulutus-

tega talundi oma puutarvitust, saada omist

metsadest võrdlemisi suurt tulu, kasustada

tulukas tegevuses talvel töötaolevat inim-

ja hobusejõudu.
Meie metsarikkail aladel ostab enamus

taludest riigimetsast puud, millest odava-

mad sortimendid kasustatakse omamajapida-
mises. Kallimad sortimendid müüakse aga

edasi, lisades juurde oma metsadest raiutud

puud.
Oma puid müüvad! talundid kas otse

tarvitajaile või metsaäridele. Suuremais
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keskusis töötavat! metsaäridel on raudtee-

jaamades ja jõgedeäärseiil laoplatsidel omad

praakerid ja kümnikud, kes ostavad talu-

nikelt palke, paberipuid ja lehtpuupalke.
Ka kõik lauatehased ostavad talunikelt

palke. Linna läheduses asuvad talundid

müüvad oma kauba linnades. Neil on tähtis

ülesanne linnade varustamisel küttepuude-

ga. Väike hangeldamine küttepuudega an-

nab neile samal ajal ka väikest sissetu-

lekut.

Raiumised ostutalumetsades on eriaas-

tail väga erinevad. Juba omatarvitusraiu-

misied ei ole tavaliselt võrdsed. Nende ula-

tus sõltub sageli sellest, kui suurel kogusel
ja kui soodsalt on ostetud puudl riigimet-
sadest. Vaevalt leidub meil palju talun-

deid, kus müügiraideid teostatakse kava-

kindlalt igal aastal. Meil on palju talupida-
jaid, kes oma perettneheksoleku ajal ei ole

üldse omast metsast müünud puud'. Täht-

samaiks põhjusiks, millised kutsuvad' esile

suuremaid talumetsiade raiumisi on: era-

kordsed ehitused, viljaiikaldused või teised

talumajandust tabanud õnnetused, teisile

pärijaile väljamaksmised,
laste abiellumisega seotud erakordsed kulud,
kõrged metsasaaduste hinnad jne.

Läbisegi võetakse meie talundeis metsad

raiumisele nooremas eas kui riigimetsades.
Seda nähtust esineb mitte ainult meil,
vaid ka teisis riiges ja ta on iseloomulikke

talumetsade majandamis jooni.

Meie talundeis kasustatakse sageli met-

sadest saadavat hagu ja selle saamiseks

teostatakse sageli harvendusraideid. Need

ei ole alati kooskõlas metsateadusnõuetega,
seetõttu, et mets raiutakse sageli liiga har-

vaks.

Metsade kultiveerimist tuleb meie talun-

deis harva ette. Üksikuis talundeis on aga

sölle ala vastu tuntud suurt huvi. Sääraseid

talundeid on, näit., Vana-Kariste vallas

Tõlla-Meltsa talu.

Peale selle on meil veel rida talundeid,
kus metsakultiveerimise alal tehtud töist

võiks õppida mõndagi huvitavat. Näitena

oleks nimetada talundeid, millede pidajad
on Eesti Metsaühingute Liidult saanud' si-

nise metsamärgi. Need oleksid peale ülal-

nimetatud Tõlla talu pidaja H. Meltsase:

Võrumaal Koiola vallas Joh. Raudsepp,
Võrumaal Linnamäe vallas Pätsimäe talus

P. Pakler, Viljandimaal Aidu vallas Paras-

tama talus M. Rüllinkoff ja Tartumaal Ka-

vastu vallas Lõhmuse talus J. Mägi.

2. Olukord asun- Erilise koha talumet-
dus- ja riigirendi- sade hulgas omavad

talundeis.
asundustalud.

Conditions on Settle-
__ . .

,
,

ment and State Leasehoid Nende mail kasvavad

Farms. puud on maareformi

teostamise määruste järgi arvatud riigile

kuuluvaiks, kuid asunikul lasub kohustus

osta neid puid riigilt taksihinnaga. Metsa-

ostu soodustuseks arvatakse asunikule ta-

suta kuuluvaks 7 ks. ehk 47
y6 thm, peale

selle arvatakse iga aasta eest, mil asunik

on kasustanud krunti, rendialusel enne met-

sahindamist asuniku kasuks maha I Ao taksi-

hinnast. Peale selle kuuluvad asunikele ta-

suta kõik alla 8 sm jämedad puud ja vaL

gelepad, kadakad, pihlakad, toomingad, sa-

rapuud ja paakspuud suurusele vaatamata.

Paljud asunikud said pärast esialgset kor-

raldust riigimetsadest juurdelõikeid. Neil

kasvavast metsast realiseeris riik 4/s, kuna

1/s müüdi asunikule metsamaana kasusta-

miseks.

Aastail, mil moodustati suurem osa

asundustalusid, oli tõeline metsaturuhind

kõrgem taksihinnast. See võimaldas asu-

nikel metsaostuoperatsiooniga teenida va-

heltkasu, milline teenimisvõimalus otsustas

'ka asuniku metsade saatuse.

Vähe on meil asunikke, kes oma elu-

aseme korraldamisega jätsid kasustamata rii-

gilt ostetud metsa edasimüümisega avanenud

vaheltkasu saamise võimaluse. Oli tavaliseks

nähtuseks, et asunik ilmus oma metsa ostma

mõne ärimehe rahadega. Kohe, kui ostu-

müügileping jõustus, asuti raiuma metsa.

Raiutud materjalide väärtus kattis metsa-

ostuhinna mõnikord mitmekordselt.

Kogu maareformi teostamise ajal kes-
tis asunikkude metsa hävitamine.

Asunike kruntidel kasvanud metsa tu-

leb keskm. 173 thm talundi kohta. Kuni

I'93S. a. hinnati metsaametkonna poolt üldse
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44 102 asundustalu ja 14 838 endise riigi-
renditalu metsad, milledel oli kokku

10 178 1198 thm. See on meie 'oludes suur

arv. Ta on 4% korda suurem riigimetsade
aastasest juurdekasvust. Sellle metsa taksi-

hind on 24 675 000 kr.

Riigimetsade Valitsuse poolt 1982. a.

avaldatud tegevuse ülevaates on hinnatud

soodustuse väärtus, mida asunikud saavad

nende kruntidel kasvava metsa müügi pu-

hul tehtavate mahaarvamiste näol, 175,5 kr.

asundustalundi kohta. Selle arvutuse alusel

on tab. 29 näidatud metsa müümisel an-

tud asunikele soodustus 10,3 milj. kr. Ar-

vutuse aluseks on võetud taksihind. Võttes

aluseks materjali turuhinna ja asunikele

müüdud metsa müügihinna vahe, saaksime

sellest arvust hoopis kõrgema summa, mis

näitab tõelist soodustust. On arusaadav, et

asumisega seotud raskeil aegadel pidi sää-

rane teenistusvõimalus asunikke ahvatlema

oma metsi hävitama.

Kuni 1929. a. oli Riigimetsavalitsuse

poolt metsamaid asunikele planeeritud:

metsaga kaetult . . 51115 ha
raismikkude näol. . 7 901 „

lagendikkude ja har-
vikute näol ... 2 545 „

Kokku 61 561 ha

12000 r-

Jl* keskmiselt aastas asvndamisrks planeeritud
11000 Yearly Average Oaslgned ror Settlement\
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19. Riigimetsa raienorm ja asundamlseks pla-
neeritud pindala.

Felling Quota for State Forests, and Area Designed for
Settlement.

Põllumajandusliku üleskirjutuse and-

meil oli asunike mail 11909. a. metsamaad

ainult 16'91115 ha. Rohkem kui % asunikele

planeeritud metsamaast arvati maakasusta-

jate poolt juba li9*2>9. a. metsamaakirjast
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kustutatuks. Tõenäoselt oli mets tol ajal
juba raiutud ja raismik loeti karjamaaks.
Kuigi meie mõisamai! oli karjamaid vähe,
on põllumajandusliku üleskirjutuse andmeil

asunduskruntidel karjamaade all 19,2% ta-

lundite üldpindalast. Karjamaade arv on

metsapinna arvel asundustalude maal suu-

renenud võrdlemisi lühikese aja kestel tun-

duvalt.

Maareformi teostamise algul oli riigi-
renditalude mail rohkesti metsa, mi-

da maapidajad oma rendilepingute alusel ei

tohtinud raiuda. Oli aga ka renditalundeid,
kus mets kasvas talupidajate ajal ja kus

talupidajail ei olnud kitsendust metsakasus-

tamisel.

Mõisamail asuvate renditalude rendi-

vahekorra uuendamise seaduse järgi loeti

renditalude piirides asuv katastrimets riigi-
omanduseks. Heina- ja karjamaamets loeti

rentniku omaks, kui ta talu oüi pidanud 40

aastat või rohkem. Iga aasta eest, mil ta

talu oli pidanud alla 40 aasta, tuli talupi-
dajal metsakasustamise korral tasuda rii-

gile 1/4 o taksihinnast. Kuni maade korral-

damiseni võis renditalupidaja oma majapi-
damistarbeiks saada heina- ja karjamaa-
metsast teatud normi puid. See Seadus mää-

ritles üldjoonis metsakasustamisõiguse rii-

girenditalundeil kuni nende korraldamiseni.
Ta vältis laastava ilmega raiumisi riigi-
renditalude metsades. Ta tekitas aga sa-

geli ka endisest erinevat meeleolu, mis ei

tulnud metsadele kasuks. Sellest, et talu-

pidajail oli lubatud1 kasustada teatud norm

metsa, tekkis varsti vaade, et iga talu oma

huvides peaks kasustama seda normi. Metsa-

ametkond pidi märkima vastava normi puid
nende metsades. Talupidaja soovis raiuda

tavaliselt oma heina- ja karjamaametsadest,
mis ilmelt sageli ei erinenud katastrimet-

sadest, ainult ilusamaid puid. Iga-aastane
paremate puude väljavõtmine, kusjuures
oksad l jäeti sageli koristamata, muutis juba
mõne aastaga metsa ilmet seal, kus talu-

pidaja säilitas varemail aastail metsa. Mit-

mesugusel! põhjusil viibis renditalude kor-

raldamine, ja algul ainult mõne aasta koh-
ta mõeldud kord jäi kehtima kümneks aas-

taks ja veelgi pikemaks ajaks. See aeg oli

küllalt pikk, et renditalude metsade ilmet

muuta lendisest tunduvalt halvemaks.

Pärast renditalude korraldamist jõustu-
sid renditalundeis metsade suhtes umbes

samad normid, nagu asundUstalundite koh-

ta. Talude ostutehnigute läbiviimisel hävi-

sid renditalundite metsad pärast nende

korraldamist umbes samas korras nagu

asundUistalundeis.

3. Olukord Petse- Petserimaa ja
rimaal ja Narva- Narva taguse
taguseis valdades. ,

“ .
„ „

maa agraarolud olid
Conditions in Petseri

Provtnce and in Com- arenenud teist teed
munes 0/2v aroa . kui Balti mail. Seal oli

veel küla kogukondlik majapidamis-
viis. Põllud olid esitatud kitsaiks hinge-
maaribadeks ja teatud aja möödumisel

teostati külakogukonna poolt maaositus,
‘kusjuures üks majapidamine sai neid hinge-
maaribasid seda rohkem, mida rohkem oli
arvestatud hingi (elanikke). 65,7% kogu
Petseri ja Narvataguseist maist oli hin-

gemaad, 30,4% oli eraomandusmaid (pea-
miselt mõisad) ja 3,9% — riigimaid.

Andmete järgi on Petserimaa küla-

kogukondades suhteliselt palju met-

sarnaad. U91219. a. põllumaj. üleskirjutuse
järgi oli metsaprotsient Petserimaa hinge-
maatalundeil 14,6% ja hingemaist krundi-

tud talundeil 113,8%.

Petserimaa kogukondlik metsakasusta-
mine on meile huvitav kui omapärane kau-

ges minevikus ilaialttarvitatud maakasusta-

misviis. Ta on meil hingemaatalundite kor-

raldamise tõttu nüüd kadunud, kuid talle

jääb alles 'küllalt suur ajalooline tähtsus.

Iga küla oli siin oma metsa peremees

ja ta määras metsade kasustamisel korra

nii, nagu külamehed! leppisidl omavahel kok-

ku. Sageli toimiti metsaga samuti nagu

põldudega, s. o. teatud aja möödudes teos-

tati metsaositamine külaelanike vahel. Osi-

tamisele võeti ainult teatud osa metsa, nii

et ülejäänud osa metsa sai kosuda ja oli re-

servis järgmise ositamiseni, mille aluseks oli
hingede arv. Pereinees, kellel oli 2 hinge, sai

2 osa, kellel 4 —sai 4 metsaosa. Igale pere-

mehele määratud metsaosa (deljnik) eral-
dati pindsihtidega ja need jäid külapere-
mehe kasustada umbes 20 aastaks kuni
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järgmise esitamiseni. Selle aja kestel võis

kasustaja omalt osalt raiuda kõik puud.
Mõni ühepäeva-peremees raius oma osa

kohe paljaks. Teised kasustasid aga metsa

heaperemehelikult. Neil, kes uue ositamise

ajaks ei olnud endisi metsaosi raiunud

paljaks, oli õigus endises kohas raiumata

jäänud puid raiuda ka hiljem.
Selle ositusviisi juures tuli hoolimata

peremeestel kannatada sageli suurt puu-

puudust. Ebaühtlase metsa esitamisel tek-

kis suuri tülisid, mistõttu see ositamisviis

oli viimasel ajal vähe tarvitusel.

Sagedamini oli tarvitusel teine viis:

ositus puude arvu alusel, kusjuures pere-

mehed tegid igal aastal kindlaks, mitu

puud lubatakse raiuda hinge kohta, ja met-

sas märgiti igal aastal igale peremehele
raiumiseks lubatud puud. Tavalisel esitami-

sel valiti esijoones halvemad küttepuud.
Kui külas oli tulekahju või oli kellelgi vaija
ehitada, püüdis asjasthuvitatu saada teisi

peremehi nõusse ja viia läbi metsaositus

ehituspuude raiumiseks. Olid teised pereme-

hed nõus, mindi metsa ja määrati kind-

laks, milliseid ehituspuid võis iga peremees
raiuda. Iga peremees raius temale määra-

tud puud ja tegi nendega, mis tahtis. Üks

kasustas neid ehituseks, teine müüs esime-

sile või ostjaile. Kolmas vedas palgid koju,
ladus riita, kattis laudade või õlgedega ja
hoidis, kuni neid tuli vaja hoonete ehitusel.

Suuris külades oli raske saada kõiki pere-

mehi nõusse ehituspuude raiumiseks.

Oli tarvitusel ka kolmas esitamisviis

töötletud küttepuukoguse alusel. Se-

da kasustati peamiselt kasemetsades. Igal
aastal otsustasid peremehed koos, mitu sül-

da küttepuid lubatakse raiuda ühismetsas

kas hinge või ahju kohta. Raiumine teos-

tus igal aastal kindlaksmääratud kohal ja
raiuda tulid kõik puud erilise valikuta.

Kogukondliku metsa kasustamismäära

määritlejaks oli külaelanike meelevald. Osi-

tamised olid seotud sageli suurte vaidlus-

tega, sest siin põrkasid kokku elanike isik-

likud ja kogukonna üldhuvid.

Tagajärjed kogukondlikust metsakasus-

tamiseist Petserimaal ei ole head. Tänu

soodsaile metsauuenemistingimusile oli kogu-
kondade metsades rohkesti ilusaid kesk-

ealisi männimetsi. Enamus metsadest jät-
tis aga palju soovida. Läbisegine raiutavate

männimetsade vanus oli neil mail alla 60

aasta, mida peab lugema madalaks.

Rohkeid kadakaid ja männijässe kasva-

tavad karjamaad on tõenduseks, et küla-

kogukonnil oli kunagi palju suuremal ko-

gusel metsi. Metsauuenemi sest mittehooliv

metsakasustamine oli aja jooiksul hävitanud

palju metsi ja need muutusid ebatootvaiks

karjamaiks. Vanemad andmed näitavad

Petserimaa kohta tublisti suuremat metsa-

maaprotsenti kui 1929. a. põllumajandus-
liku üleskirjutuse andmed, millised tundu-

vad olevat tõsioludega kooskõlas. Väga

palju on külametsade hulgas ka harvaks-

jäänud halva metsaga kohti.

Veel rohkem kui kogukondlik metsaka-

sustamisviis on Petserimaa talundite met-

sade hävimist põhjustanud külakogukonna
maade korraldamine. Sel puhul tuli küla-

elanikel omavahel leppida kokku ühismetsas

kasvavate puude ositamises. Harva juh-
tus, et metsaositamisel sattusid ühe mehe

puud temale määratud krundile. Harva juh-
tus ka, et kaks külaelanikku, kelle mets

sattus teineteise (krundile, leppis kokku

oma metsade vahetamises. Tavaliselt olid

ainukeseks metsaküsimuse lahendajaks kir-

ves ja saag: iga külaelanik raius esitami-

sel temale määratud metsa maha ja pidi
ka ise leppima oma krundil ainult raies-

tikkudega. On arusaadav, et säärases olu-

korras ei küsitud mingeist kaalutlusist.

Raiumisele võeti noored männitihnikud, kus

saadava materjali hind kattis vaevalt

raiumiskulu. Neist raiumisist saadi peami-
selt propse. Seadusandlikul teel püüti seda

metsade hävitamist takistada seega, et

keelati propside väljavedu Petserimaalt.

See keeld ei kestnud aga kaua ega suut-

nud vältida metsade hävingut.

4. Talumetsade Kui palju saadakse
tulu* talundeis sissetulekuid

Farm
metsast, selle kohta

võimaldavad ülevaa-

det Põllumajandusliku Raamatupidamise
andmed. Põllumajandusliku raamatupida-
mise talundid, millised asuvad laialipillatult
üle kogu kodumaa, esindavad väga mitme-
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kesiseid olusid. Talundid on tulundusmaa

suuruse alusel ositatud 4 ossa: väiketalun-

did alla 20 ha, noirmaaltalundid 20—30 ha,
täistalundid 30—50 ha ja suurtalundid 60

ha või suuremad, Andmed on toodud talu-

metsade nelja aasta kogusaagist ja rahali-

sest sissetulekust. Kogusaagi-andmed si-

saldavad' müüdud metsasaaduste hinda ja

talu omamajapidamise jaoks metsadest sää-

dud materjalide väärtust. Kogusaak ei ole

seega mitte raiutud metsa (kännuraha, vaid

ta sisaldab ka raiumise ja veoga juurdetee-
nitud väärtusi. Rahalise sissetuleku all on

mõeldud metsasaaduste müümisega saadud

sissetulekuid. Kogusaak kui ka rahaline

sissetulek on raamatupidamistalundeis eri

aastail olnud kaunis ühtlane, mis kinnitab

teatud määral andmete tõenäosust ja lubab

kasustada neid eri suurusega talundite

'metsamajanduse iseloomustamiseks.

Metsa kogusaak ja rahaline sissetulek talundeis (Põlluni, raamatupidamise andmeil).

Läbisegine kogusaak talundite metsamaa

ha-lt on kõikunud eri aastail 39 ja 49 kr.

vahel. Metsamaa ha kohta on kogusaak ol-

nud üldiselt seda väiksem, mida suuremate

talundite kohta ta on arvestatud. See näh-

tus on huvitamaid talumetsa majapidami-
ses. Ta näitab, et väiketalundeis teostub

metsade kasustamine intensiivsemalt kui

suurtalundeis. 119218/2®. a. andmeil on väi-

ketal Undite rühmas tulundusmaa üldpind-
ala keskmiselt talundi kohta 16,69 ha. -Ses

rühmas oli metsade majandamise kogusaak
metsamaa ha kohta umbes sama suur

(154/96 kr.) kui kogusaak kõigist taluma-

japidamisharudest tulundusmaa ha kohta

(1158,56 kr.). Suuremais talundeis on met-

samajandusest saadud kogusaak tunduvalt

väiksem kui teisist majapidamisharudest
saadud saak tulundusmaa ha kohta. Metsa-

majanduse arvele langeb talundite kogu-

saagist umbes 3,3%. Suuremais 1 talundeis

moodustab see suurema suhtelise osa kui

väiksemais.

Normaal- ja täistalundite rahaline sisse-

tulek metsamaa ha kohta on olnud raa-

matupidamistalundeis enamvähem võrdne.

Toodud andmed kinnitavad meie olude

kohta mõnda huvitavat nähtuist, mis selgu-
vad N. Osara põhjalikust uurimusest soo-

me väiketadundite metsade kohta. Metsade

majandamine väiketalundeis teostub inten-

siivsemalt kui suuris talundeis. Samuti ei

oie metsade ülesanne meie talundeis ainult

omatarvituse rahuldamine, vaid nad on

tähtsaks sissetulekuandjaks. Talupidajate
loomulik mõistus oskab enamal jaol juhtu-
del määritleda õieti, mis kaupa on kasu-

lik müüa omast metsast ja mis kaupa tuleb

osta juurde. Omatarvitus võist-

leb talundeis metsasaaduste

ostjaga. Kui ostjad pakuvad kaubast

rohkem sellest väärtusest, mis kaubal on

Total Monetary Income from Forests of Farms. (Accord. to Farm Bookkeeping Data.)

Metsakogusaak — Total In- Rahaline sissetulek metsast
come from~Forests MonetaryIncome fromForests

33. Metsamaa °/o Metsamaa °/o
talundi talundi

Talundi kogusaa- Talundi. sissetule-
kohta kr gist kohta kr Per ha of kust kr

Per Farm O/o Per Farm Forest O/o
in Kr. of Total in Kr. Area in of Total

Kr.
Farm Kr. Farm

Income Income

1928/29 p. a. — 1928/29 Agricultural yeat

Väiketalundid — Small holdings 51,13 154,95 1,85 1,59 4,83 0,11
Normaaltalundid — Normal-sized holdings . . . . 106,41 66,92 3,26 44,21 27,81 2,87
Täistalundid — Full-sized holdings 148,39 49,62 3,22 86,56 28,95 3,66
Suurtalundid — Large holdings 454,39 29,63 6,33 294,17 21,19 7,39
Keskmiselt — On average 159,84 39,17 3,27 77,66 19,03 3,16

1927/28 p. a. 175,31 47,64 3,47 89,54 24,33 3,45
1926/27 „ „

141,50 48,63
46,06

3,22 55,38 19,03 2,82
1925/26 „ „ 162,64 3,05 59,14 16,73 2,64

4 a. keskmine — 4 years average 159,82 45.38 3.25 70.43 19.78 3.02

Läbisegine kogusaak 'talundite metsamaa Väiketaüundteis annavad metsad rahalist

ha-lt on kõikunud eri aastail 39 ja 49 kr. sissetulekut vähe, sest enamvähem kõik ma-

vahel. Metsamaa ha kohta on kogusaak oi- terjalid kasustatakse oma majapidamises.



Other Forests 71

omas majapidamises kasustamisel, teostub

müük.

Meie talumetsades näeme mõnikord ka

mõistmatut ümberkäimist metsadega,
mis toob kahju mitte ainult metsale, vaid

ka talunikule endale. Üldiselt ei ole aga

seisund halb. Seda kinnitab kaunis selgelt
A. Raukase uurimus Pärnumaa talun-

dite kohta. Meie ostutalude omanikud osu-

tavad sageli suurt hoolt oma metsade vastu.

Metsa küpsekssaamiiseks kulub mitu

inimpõlve. Kui üks on oma hoolimatusega
metsa hävitanud või viinud viletsasse sei-

sundisse, ei saa järgmine põlv ka kõige suu-

rema hoole juures tekitada sellele kohale

vana, head metsa. Neis talundeis, kus juba

ostu ajal oli ilusaid’ metsi, on neid enam-

jaolt ka nüüd. Kus aga toi ajal ei olnud

korralikku metsa, kui metsamajapidamine
meil hakkas arenema, et ole seda veel suu-

detud soetada. Peremeeste vahetusel muu-

tub paratamatult teatud määral ka metsade

saatus.. Üks põlv võib rohkem hävitada, kui

mitu on ehitanud. Erametsades on alati-

selt olemas oht, et metsikasvatanud pere-

meestele järgnevad' varem või hiljem met-

sahävitajad, kellede hävitustöö parandami-
ne nõuab rohkem kui ühe inimpõlve vaeva.

Arvestades, et metsaiga kestab läbi kolme

inimpõlve, ei saa puhtteoreetilisil kaalutlu-

sil metsade seisund talumetsades palju pa-

raneda, (kui iga kahe hoolsa peremehe kohta

on üks, kes metsi hävitab.

Meie talundeis on suuri võimalusi

metsakultuuri laiendamiseks.

Meil on suhteliselt palju karjamaid (743 000

ha ehk 17% üldpindalast), mis on peagu

kõik talundite ikasustada. Karjamaade hul-

gas on palju, tõenäoselt mitte vähem kui

pool, ebatootvas seisundis. Samuti on talun-

deis palju kõlbmata maad, mida väikese vae-

vaga saaks võtta metsakultuuri alla. Ka

heina- ning põllumaade korrastamisel lei-

takse sageli otstarbekaks jätta mõned neist

metsakultuuri alla.

Juba praeguse olukorra juures saadakse

talumail heina- ja karjamai.lt umbes sama

palju või rohkemgi puud, kui on puujuurde-
kasv talundite metsamail. Hea hoole juures
on talupidajail võimalik suurte kulutusteta

suurendada oma metsapindala ebatootvate

maade arvel suurel määral, mille järeldusel
puutoodang talumail võib suureneda mitme-

kordseks. Arusaamine selle töö tähtsusest

ei ole veel levinud vajalisel määral. On aga

juba märgata kiiret huvi tõusu sel alal ja

on tõenäone, et talumetsad tulevikus oma-

vad meil senisest märksa suuremat osa-

tähtsust.

VIII. MUUD METSAD.

OTHER FORESTS.

1. ülikoolimetsad. Metsaosakonna asUta-

Universtty Forests. misel tekkis Tartu

Ülikoolil vajadus metskonna järele, kus

saaks korraldada üliõpilasile tegelikke õppe-
töid ja teostada õppetööga seotud uurimusi.

Seks metskonnaks saadi 1921. a. Põllutöö-

ministeeriumilt Kastre metskonnast Kastre-

Peravalla metsandik. See asub Tartumaa

kagupiiril Peipsi järve ja Ahja jõe vahel.

Metsandiku üldpindala on 8440 ha, mil-

lest 1932. a. mõõtmise andmeil oli metsa-

maad 3878 ha. Üle poole üldpindalast on

soode, rabade ja heinamaade all. Metsa-

maast oli 1932. a.:

männimetsi . . 1154,6 ha ehk 29,8 l
4740/9

kuusemets
. . 681,4 „ „

17,6 J ’
kasemetsi. . . 1538 „ „

39,7 1
haavametsi

. . 222,2
„ „

5,7 > 52,6%
mustlepametsi 280,8 „ „

7,2

Lehtpuumetsad on suures enamuses. Kasvu-

avalduselt kuuluvad need meie maa pari-

mate hulka. On tõenäone, et ka meie maa

kõrgeimaid männimetsi tuleb otsida T. Üli-

kooli õppe- ja katsemetskonnast.

Läbisegine metsamiaaboniteet on õppe-

metskonnas kõrgeni kui keskmiselt riigis.

Metsade toogivõime on umbes 20—25%

kõrgeni riigi läbisegisest tasemest. Metsad

on üldiselt tihedad, ja hoolimata sellest, et

suhteliselt suur protsent metsamaa hulgas

langeb endisile soile, millised kuivatamise

järeldusel on muutunud metsaks, on metsade

juurdekasv võrdlemisi kõrge. Metsade puu-

vara hinnati 1932. a. 575 194 thm ehk 148

thm ha kohta.

Ülikooli õppe- ja katsemetskoimas on
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esindatud võrdlemisi mitmekesiselt niiskete

ja värskete maade metsatüübid.

Juba enne maailmasõda oli metsamajan-
dus Kastre-Peravalla metsandikus eeskuju-

likus seisundis. Siin töötas kaua aega meie

maa tuntumaid 'metsateadlasi Maur a c h

(1887—97). Tehti palju tööd metsakuiven-

duse alal. 1884—97. a. kaevati kraave kogu-
summas umbes 150 km. Peakraavid kae-

vati nii, et neid sai hea eduga kasustada

parvetuseks. Metskonnas ehitati eeskujulik
liiklemisteede võrk. Metskonnas oli palju
ilusaid kultiveeritud puiestikke oma- ja
välismaisist puuliikidest. Sõja-aastail jäid
mõned tööd hooletusse. Ka oli tol ajal
metsades teostatud suuri raiumisi osalt en-

dise omaniku korraldusel, osalt aga kütte-

komitee poolt. Vanade, tihedate metsade

kogus oli aga metsade ülikooli valdusele

tuleku ajal sellest hoolimata võrdlemisi

suur.

Ülikooli ajal on õppe- ja katsemetskon-

nas jätkatud endisest ajast poolelijäänud
töid. On teostatud palju uusi ideid ja kavat-

susi, millised on ühel või teisel viisil toonud

kasu metsamajandusele või õppeülesandeile.
Õppe- ja katsemetskonda juhib õppe- ja

katsemetskonna juhataja, kelle määrab üli-

kooli valitsus Põllumajandusteaduskonna
metsaosakonna õppejõududest. Koha peal
juhib metsamajandust metsaülem. Mets-

konna personaali hulka kuuluvad abimetsa-

ülem, 8 metsavahti, 1 saeveski juhataja, 1

aednik, 1 kantselei asjaajaja, 1 katseasjan-
duse assistent ja mõned ajutised abijõud.
Õppe- ja katsemetskonna valitsemisele kuu-

luvad ka Saaremaal asuva Kuusnõmme bio-

üoogiajaama metsad ja Raadi dendroloogiline
park. Neis on peale loetletud ametkonna

veel Kuusnõmmel 1 metsnik-metsavaht ja
Raadil aednik ning pargivaht.

Tänu prof. A. Mathieseni energili-
sele juhtimisele on metsamajandus ülikooli

metskonnas oma arengus jõudnud väga sil-

mapaistvale tasemele.

Õppemetskond ei müü kasvavat metsa.

Kõik kasustamisele kuuluvad puud töötle-
takse alatiste metsatööliste poolt. Osa kütte-

puist ja palkidest müüakse kohalikule rah-

vale metsas. Osa palke lõigatakse omas

lauatehases laudadeks ja müüakse lauda-

dena. Osa palke ja tehtpuupakke müüakse

oksjoni teel Ähijärve äärde laoplatsile (koon-

datult. Osa küttepuist saadetakse lotjadel
Tartusse ülikooli õppeasutiste varustamiseks

küttepuuga. Vesiväravatega varustatud par-

vetuskraavid võimaldavad palke (ka halu-

puid) hõlpsa vaevaga ja väheste kuludega
koondada Ähijärve äärde, kuhu pääsevad
suured lodjad ja kust alates palkide parve-

tamine toimub kinnisis parvedes.

Oma lauatööstusie tasuvuse tõstmiseks

ja saagimisjätete otstarbekaks kasustami-

seks asutati ülikooli ajal lauatööstuse juures

jahuveski. Veidi hiljem asutas õppe- ja
katsemetskond telliskivitehase, mis aitab

suurel määral kasustada odavamat kütte-

puud, mille transport Tartusse ei tasunuks.

Juba varem korrasolnud teid on ülikooli

ajal veelgi parandatud ja need on viidud

sesl oma enamuselt niiskete lodumetsade

hulka kuuluvas metskonnas seisundisse, mis

võimaldab kogu suve kestel vedada mater-

jale veoautodel. Metskonnal on oma veo-

auto. Eeskujulikud teed, parvetuskanalid ja

puuainet kasUstavate tööstuste (asutamine

võimaldab ülikoolil oma metsadest saada

suhteliselt suuremat tulu kui võrdseis tin-

gimusis asuvais riigimetsades.
Kasustusnorm on siin 36 ha aastas, mil-

lest 8,7 ha on männimetsade, 6,7 ha kuuse-

metsade ja 28,5 ha lehtpuumetsade arvel.

Põimendus- ja harvendusraideid teostatakse

intensiivsemalt kui võrdseis tingimusis
asuvais riigimetskondades.

Ülikooli valdusele tulekust saadik on

metskonnas kavakindlalt teostatud metsade

kuivendustöid. Suurt hoolt nõuab ka endiste

kraavide korrashoid, mis töö jäi sõjaajal
hooletusse. Praegu on õppe- ja katsemets-

kond kuivendustööde ja -kraavide korras-

hoiu mõttes eeskujulik.
Metsauuenemine teostub õppe- ja katse-

metskonnas paremail metsamai! suuremjaolt
kultiveerimise teel. Siin katsetatakse ka

mitmekesiseid raiesüsteeme, et nende kaudu

saada loomulikku metsauuenemist. Ülikooli

ajal on rohkesti asutatud välismaiste puu-

liikide kultuure.

Õppe- ja katsemetiskonnas on asutatud

suuri taimeaedu, milles .kasvatatakse peale

oma maa puuliikide väga palju välismaisi

puuliike. Siit saadetakse neid suurel arvul

koduümbruse kaunistamiseks tellijaile laiali
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üle kogu Eesti. Puuliikide valik on siin

suurem kui mujal kodumaal. Õppe- ja
katsemetskond -on ilupuude levitamise alal

meie iseseisvusajal teinud väga tähtsa töö,

olles sel alal pioneeriks, tekitades huvi asja
vastu ja andes eeskuju riigimetskonnile
ning -aednikele. Praegu on nõudmine ilu-

puude järele mitmekordselt suurem kui ise-

seisvuse algaastail. Nüüd on asjasthuvita-
tud võimalus saada ilupuid rohkesti peale
õppemetskonna paljudest riigimetskondadest
ja linnaaednikelt.

Õppe- ja katsemetskonnals teostatakse

uurimusi väga mitmekesiseis küsimusis.

Neid tuleb sageli larve-stada ka metsade

majandamisel ja need teevad omakorda met-

sade majandamise mitmekesisemaks kui

tavaliselt teisis riigimetsades.
Ühenduses õppetegevusega on õppemets-

konnas püstitatud uusi maju õppejõudude,
metsamajanduse, metsatööstuse ja uurimis-

tegevuse laienemisel vajatavate tööjõudude

paigutamiseks. Esimesil aastail tuli üli-

õpilasil ja õppejõududel töötada liiga tagasi-
hoidlikes tingimusis. Töötamistingimused
on aja jooksul palju paranenud.

õppe- ja katsemetskonna valitsemisele

kuuluv Raadi dendroloogiline

park -sisaldab endise Raadi mõisa pargi,
milles juba riigistamise ajal oli palju huvi-

tavaid ilupuid. Sellele võeti lisaks veel suur

tükk lagedat maad. 10 aasta kestel on ses

pargis istutatud juurde tuhandeid eksi,

mitm. maailmajagudest päritolevaid puid ja
põõsaid. Võõramaiste puuliikide ja ilupuude
vastu huvitun djale pakub Raadi dendroloo-

giline park juba nüüd palju huvitavat ja
siin nähakse palju puuliike, milliseid meil

mujal ei esine.

Ülikool sai Kuusnõmme mõisa Põllu-

tööministeeriumilt 1922. a. Osa mõisale kuu-

lunud metsast tuli ülikooli valdusele 1926. a.

Mõisamail on praegu metsamaad 324,5 ha

ja kõlbmata maad 128,9 ha. Kuusnõmme

metsantiik asub (Saaremaa läänerannikul.

Metsad kasvavad riihkmuldadel ja nad või-

maldavad ülikooli õppe- ja katsemetskonnal

selgitada meie paepealsete männimetsadega
seotud küsimusi. Kuusnõmme mõisa ja met-

sandiku peaülesandeks on võimaldada üli-

kooli loõdus teaduskonnal teostada tähele-

panekuid ja uurimusi meie läänepoolseima

osa loomariigibioloogia üle. Endine mõisa

härrastemaja on peatuspaigaks ja töökohaks

teadlasile. Loodusteaduskonna üliõpilased
teostavad seal osa oma õppepraktikast.
Siin ja bioloogiajaama lähedal asuvail Vaika
saaril on neil soodsaid võimalusi õppida
tundma meie mereranniku linnustikku. Met-

sade majandamisel Kuusnõmme metsandikus

püütakse võimalikult vähe häirida loomas-

tikku. Ülikooli õppemetskond teenib siin

esijoones loodusteadlaste huve. Raiumised

on tagasihoidlikud.

2. Sõjaministee- Õppe- ja laskeväljade
riumi metsad. asutamisega on Sõja-

FOrMMstrTofWarthe ministeeriumi valda-

misele tulnud suur

arv metsamaid. Enamus neist -on isiaadud

Põllutööministeeriumilt. Väiksemas ulatuses

on ostetud juurde ka erametsi, millised asu-

sid laskeväljade piires. Ka Vene riigilt üle-

võetud kindluste maa-aladel on metsamaid.

Peale selle on Sõjaministeeriumi kasustusel

mitme mõisa pargid. 1933. a. oli Sõjaminis-
teeriumi valdamisel umbes 16 200 ha maad,
mis asus 33 üksuses. Selle võrdlemisi suure

maa-ala hulgas oli metsamaad ümmarguselt
9900 ha. Suurimaks üksuseks on Kurtna

õppeväli oma 6852,4 ha üldpindalaga ja
4458,2 ha metsamaaga. Metsamaa suuruse

poolest järgnevad sellele Petseri õppeväli
(2304,1 ha metsamaad). Jägala suurtükiväe-

õppeväli (1539,8 ha metsamaad), Valdeki

õppeväli (419,3 ha metsamaad), Naissaare

merekindluse maa-ala (metsamaad 286,8 ha),
Männiku õppeväli (244,6 ha metsamaad)
ja Aegnasaare merekindluse maa-ala (187,9
ha metsamaad). Teised üksused on väike-

sed *).

Sõjaministeeriumi metsadest on 78%

okaspuude enamusega. Üldisest metsamaast

on 40% lagendikke ja raies tikke.

Nende hulka on loetud seejuures ka lage-
dad õppeväljad, milliseid tegelikult kasusta-

takse õppeharjutusliiks. Sõjaministeeriumi
metsadel ja mail on peaülesandeks võimal-

dada sõjaväe-õppeharjutusi. Metsade majan-
damine puukasustamise eesmärgil on neil

mail võimalik, ilma et see takistaks nime-

tatud peaülesannete teostamist. Senised

*) Pärnu garnisoni õppeväli; Jägala inseneriväe õp-
peväli, Võru õppeväli, Nõmme pioneerpataljoni õppeväli.
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teated metsade majandamisest neis metsa-

des lasevad oletada, et metsade tulukuse

tõstmiseks siin ei ole veel kasustatud kõiki

võimalusi ja õppeülesanded ei ole veel vii-

dud kokkukõlla majanduskaalutlusiga.
Puuvara Sõjaministeeriumi metsades on

väiksem kui keskm. kõigis riigimetsades.
Tõenäoselt on ka nende toogivõime riigi
läbisegiseist andmeist väiksem. Tegelik met-

sadest raiutav puukogus on olnud alla 1 thm

metsamaa ha kohta. Eeskujulikuma metsa-

majanduse juures suudavad need metsad

toota puud rohkem. On tõenäone, et met-

sad ka oma praeguses seisundis võimaldavad

kavakindla majandamise juures senisest suu-

remat kasustusmäära.

3. Linnade metsad. Linnade metsa oman-

Municipai Forests. damine ulatub kaugesse
minevikku. Keskajal, mil linnad olid väi-

kesed, suutsid linnametsad anda sageli oma

kodanikele vajaüsel määral kütte- ja ehitus-

puud. Aja jooksul on vähenenud linnamet-

sade pindala ja käsikäes linnade kasvami-

sega on linna omametsade puutoodong võr-

reldes kodanike puutarvitusega jäänud jär-
jest väiksemaks.

Praegu teenivadl linnade metsad küllalt

tähtsal määrall linnaomavalitsuse huve, an-

des linna poolt teostatavate ehituste jaoks
tarbepuud ja linnaomavalitsusasutisile küt-

tepuud. Linnaelanike puutarvitus on praegu

nii suur, et linna omametsade tootang ei saa

isiin kuigi palju mõjustada kodanike vaja-
duste rahuldamist.

Linnade hulgas on suurimaks metsaoma-

nikuks Pärnu linn. Tema metsade pind-
ala on ca 5400 ha, millest ca 60% on okas-

puulmetsi. Metsad asuvad kahes metsandikus.

Üks neist, Reiu metsandik, asub linna lähe-

duses Pämu-Mõisaküla raudtee ääres Papi-
niidu ja Vaskrääma jaama vahel. Teine,

Viluvere metsandik, asub Pärnust ca 50 km

põhja pool, Lelle-Papiniidu raudtee ääres,
Tootsi-Viluvere-Kõnnu jaama vahel. Linna-

valitsusmetsi valitseb metsaosakond metsa-

ülema ja kahe abimetsaülema juhtimisel.
Üks viimaseist asub Viluveres.

Pärnu linn müüb töötlemata metsa har-

va, ja iseda peamiselt kohalikule rahvale

surnud metsast. Kõik raiumisel ekuuluv mets

töötletakse metsamaterjalideks. Osa neist

kasustatakse linnaomavalitsuse ja -asutiste

tarbeiks Osa müüakse oksjoneil (palgid)
või kindla hinnaga. Pärnu jaama juures on

linnal ioma puuhoov, kuhukoondatakse linna-

metsade küttepuud ja kus need müüakse

linnarahvale. Metsade omamise tõttu on

linnavalitsusel olnud võimalus takistada küt-

tepuude turuhinna järsku tõusu ajajärkudel,
mil ilmastikuolud takistasid vajalisel kogu-
sel .küttepuude juurdevedu linna.

Metsade majandamine teostub Pärnu

linna metsades juba 1884. a. saadik majan-
duskavade alusel. Esimese majanduskava
koostas V. Knersch. Viluvere metsandikus

oli enne LeMe-Papiniidu raudtee ehitust

suuri raskusi küttemetsamüügiga. Palke oli

siin võimalik saata parvetamise teel Pär-

nusse. See palkide transportimisviis jäi keh-

tima ka pärast raudtee ehitust, sest 1928.a.

kaevati metsa suur parvetuskanal ja süven-

dati Tootsi-Sauga jõge. Seetõttu on parve-

tamine eriti hõlpus. Reiu metsandik asub

linna läheduse tõttu erakordselt häis turu-

tingimusis'. Viimase 10 aasta kestel, Pär-

nu linna suvituslinnaks väljaehitamise aja-

järgul, on metsadest raiutud rohkem kui va-

rem ja on võetud kasustusele palju reserve,

millised tagasihoidliku kasustuse ja halbade

turutingimuste tõttu jäid varemail aastail

tagavaraks.

Peale nende kahe metsandiku oli Pärnu

linnal väiksemaid metsaüksusi Sauga, Kilk-

sama ja Jäneselja mõisa juures. Need on

viimaste aastate kestel raiutud maha ja maa

antud Asundusametile asundamiseks. Et

saada raudteel Viluvere metsandikku, kin-

kis Pärnu linn raudteevalitsusele raudtee

jaoks vajaliku maajata (15 km pikk 58,5 m

lai riba) ühes metsaga ja ehitas omalt poolt
Viluvere ja Tootsi jaama hooned.

Viluvere metsandikus on teostatud roh-

kesti kuivendustöid. Umbes 60 aastat tagasi
kaevati Viluvere metsa mitu suurt kraavi.

Kuivendustöid on jätkatud kavakindlalt vii-

mase ajani. Reiu metsandikus kasvavad pea-

miselt männimetsad kõrgeil mail, kus liig-
niiskuse oht on väiksem, kuid ka siin on

kaevatud rohkesti kraave.

Reiu metsandikus kultiveeritakse raies-

tikke koolitatud männitaimede istutamise

teel kummutatud! lappidele. See kultiveeri-
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misviis ei ole oma kalliduse tõttu riigimet-
sas tarvitusel. Reius on ta aga süsteemiks

ja selle viisiga asutatud männiistandused on

paljutõotavas seisundis. Viluvere metsandi-
kus domineerivad' niisked maad' ja metsauue-

nemine teostub sieal esijoones' loomuliku

uuenduse teel.

Pärnu linna metsades teostatakse hoolda-

miisraideid metsanõudeile vastavas ulatuses.

Raudteeäärseis kuivades nõmmemetsades on

tuleohu vähendamiseks asutatud kaitse-

ribad.

Tartu Hinnal on metsamaadl 2)835 ha,

mida valitseb linnavalitsuse ettevõtete osa-

kond ja Saduküla metsamõisas asuv metsa-

ülem metsniku ja kaheksa metsavahi abista-

misel. Metsad asuvad kahes üksuses. Üks

neist Sootaga-Vänikvfere metsandik on linna

läheduse tõttu kaunis häis turutingimusis.
Teine, Piknurme-Saduküla metsandik asub

50—60 km linnast eemal metsariikkas ümb-

ruses, kus materjali turuletoimetamine on

raske. 58% metsadest on kuuseenamusega,
kuna ülejäänud osas domineerivad lehtpuud.

Metsade majandamine teostub majan-
duskava alusel. Kasustusnorm on kuusel

21,5 ha ja lehtpuul 13',0 ha. Kõik raiumi-

seletulev met|s töötletakse alatiste metsa-

tööliste poolt. Alatisi metsatöölisi on 17

perekonda. 'Sootaga-Vänikvere metsade too-

dang läheb peamiselt linnaomavalitsusnõuete

täitmiseks. Piknurme-Saduküla metsade

saadused müüakse kohalikule rahvale ja
metsatööstusile. Metsades teostatakse har-

vendus- ja põimendusraideid. Suur osa raie-

lankidest võetakse kultiveerimisele. Osa neist

(lehtpuumetsades) jääb loomulikule uuene-

misele. Metsades on viimaseil aastail teos-

tatud kraavitamisi umbes 1000 kr. väärtu-
ses aasta kohta.

Tallinna linna metsade pindala oli

1932. a. 28'77,8 ha, millest 81% oli okasmetsi

ja 119% lehtmetsi. Enamus metsadest asub

Tallinna linna lähedal, Ülemiste järve ja
Nõmme linna vahel, kus esineb palju kuivi,

viletsa maa männikuid. Metsade valitsemist

teostavad linnavalitsuse majandusosakond
ja metsaülem.

Metsakasustamine teostub majanduskava
alusel. Raiealad kultiveeritakse külvamise

ja istutamise teel.

Kaunis tähtsat osa ietendab metsamajan-
dus ka Narva linnal, kellele kuulub

metsamaad umbes 1300 ha. Ka Narva lin-
nal on metsamajanduse juhtimiseks ametis

oma metsaülem.

Teisil linnadel on eelmise nelja linnaga
võrreldes metsi vähe. 1(9812. a. andmeil oli:

Haapsalu linnal metsamaad 306,9 ha
Valga „ „ 292,2 „

Nõmme
„ „ 230,6 „

Võrul ja Petseril metsa ei ole.

Üldiselt peab tähendama, et linnaoma-

valitsusmetsade majandamises võib näha

mitmes suhtes heaperemehelikku suhtumist

metsadesse. Metsaperemees on siin metsa-

dele lähemal kui riigimetsades. Kuivõrd

õieti metsaperemees on suutnud hinnata

metsade vajadusi, on sõltunud suurel mää-

ral linnateenistuses olnud metsatieadlaste

püsivusest ja energiast. Linnavalitsuste

koosseis on olnud üldiselt kaunis muutlik.

Raskused linnaeelarve koostamisega on

põhjustanud' liigset säästu metsamajanduses
tarvilike kulutiste alal ja mõnigi kord on

nad põhjustanud suuremaid raiumisi, kui

võimaldais iga -aastane kasustusnorm.

4. Tööstusettevõtete Meie tööstuste hulgas
metsad. on suurimaks metsa-

Forests Owned by maaomanikuks Nar-
Industrial Enterprises.

„ „ „ ,

va Kalevi manufak-

tuur. Temale kuulub Virumaal (Kose val-

las) mitu omandiühikut, nagu Mustjõe maa-

koht, mille järgi on metsa umbes 2400 ha,
Nikolajevskaja talu, millel on metsa 1330 ha

ja Romanovtšina mietsandik. Metsahoiukomi-

tee andmeil on omanik kasustanud metsa

kokkuhoidlikult ja raiumist on teostatud

väiksemas ulatuses, kui lubab raienorm.

Ka teisil Narva tööstusil on metsi. Nar-
va linavabrikule kuulub Petšurki mets ca

11290 ha metsaga. O/ü. Kreenholmi manu-

faktuuril on Auvere-Joala vallas Joala mets

ca 1010 ha.

A/‘S. Silva omas umbes 1729' ha metsa

lisaku metskonna piirides Virumaal (Luis-

Kuressaare
„ 175,0 „

Türi 128,7 „

Rakvere
„ 66,0 „

Tõrva
„ 28,1 „

Viljandi
„

.. 28,0 „

Paide
„ 14,3 „

Tapa „ 4,0 „
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ka mets). See mets on praegu Narva Ka-

levi Manufaktuuri valdamisel. A/S. Koil’il

on Harjumaal Kohila paberivabriku juures
oma metsa ca 772 ha. Põhja paberi- ja
puupapivabrikute a/ü omab metsa umbes

1'76 ha.

Rohkesti metsa on Järvakandi klaasivab-

riku juures Harju- ja Pärnumaa piiril. Osa

neist, ca 170 ha, kuulub vabriku aktsiaselt-

sile. Süurem osa nn. Reichenau maakoht,
miülel on metsa umbes 3670 ha, kuulub aga

vabriku ehitajale ins. G. Lukk’ile. Metsa-

hoiukomitee poolt lubati 28. X 35 isellest
metsast raiuda maha 1600 ha uudismaakrun-

tide asutamise otstarbel..

Meleski klaasivabrikul oli Põltsamaa

metskonna piires metsa ca 790 ha. Klaasi-

vabriku seismajäämise puhul 19®6. a. võeti

see mets raiumisele ja metsamaa anti osalt

asunduskoünisjonile uudismaakohtade loomi-

seks, osalt riigile.

Valga maakonnas kuulub endisest Hum-

muli mõisast L. Levinstein’ile ja Jossel

Schein’ile palju metsa, mille pindalasuuru-
sest on kahesid umbkaudseid andmeid — 730

ja llOõ ha. Mets on raiutud' täielikult ja
tegemist on siin peamiselt ainult raiesti-

kuga.
Nõmme metsaärile A. Oit ja M. MäeTe

kuulub Harjumaal Vihterpalu metskonna

piires 340 ha metsa. Metsahoiukomiteele

esitatud andmeil on seal raiumine teostunud

tagasihoidlikult.

Peale selle on veel väiksemaid metsaäri-

dele kuuluvaid metsi (M. Goldbergi mets

Tudipaio — Veriora metskonnas).
Mõned tööstusettevõtteile kuuluvad met-

sad on juba peagu sada aastat olnud töös-

tuse valdamisel (näit. Melesiki). Teised on

tulnud tööstusile enne maailmasõda. Kol-

mandad on tulnud tööstuse valdamisele maa-

ilmasõja-aastail. Need omandati kiire spe-

kulatsiooni lootuses ja omanik püüdis metsa

raiuda koguulatuses. Mõnede ostumüügite-
hingute tunnistamise asjus tekkis lahkarva-
musi ja pikki kohtuprotsesse. Osa säära-

seist metsadest on raiutud maha täies ula-

tuses ja iosa neist metsadest on raiestiku

näol antud tagasi ikas riigile või asundatud.

Näiteks on Kahni metsa Aegviidu mets-

konna piiresl ca 600 ha. See raiuti kogu-

ulatuses paljaks ja praegu on raiestik riigi
valdamisel. Metsavalitsusel on olnud mu-

ret selle maa-ala metsastamisega. Era-

kordselt suud ikärsakate siginemine on tei-

nud selle suure raieala ja tema ümbruses

olevate riigimetsaraiestike kultiveerimise

väga raskeks.

5. Riigistamata Maareformi teostamisel
mõisade metsad. jäid esialgu riigista-

Estates (EsMesnot
mata välismaisile ala-

Nationalisedunder Land maile kuuluvad metsad.

Paljud neist olid kaua

aega riigi hooldamisel. Nüüd on need võe-

tud enamvähem kõik, üks hiljem, teine va-

rem, riigi valdamisele. Suurimaiks nende

hulgas olid Kurtna 'mõis Pagari- ja Kivi-

nõmme metskonna piires ca 5170 ha 'metsa-

maaga ja Konju mõis Jõhvi metskonna pii-

res, umbes 4900 ha metsamaaga. Need

mõisad tulid riigi valdamisele 1929/30. a.,

kusjuures umbes pool nende maist jäi Sõ-

jaministeeriumile Kurtna õppevälja asuta-

miseks, teine pool tuli aga metsavalitsusele.

Suurimaid metsi oli veel Sangaste ja
Hummuli mõisa omanikel. Erastvere ja Sõ-

merpalu metskonna piiril Kooraste vallas

majandas endine mõisaomanik R. Zeidler

Karste ja Jõksi mõisa metsi, mille umb-

kaudne pindala oli umbes 760 ha1 ) kuni 1.

V 30. Enamus sellest metsast võeti peale
riigistamist asundamisele.

Teistest välismaa-alamaile kuulunud mõi-

sust oleks nimetada: Kalvi mõis Sonda

metskonnas (metsa ca 1270 ha), Matsalu

mõis Mõtsu metskonnas (metsa ca 218 ha),
Preedi mõis Varangu metskonnas (metsa
ca 244 ha), Uliitino mõis Petseri metskon-

nas (metsa ca 630 ha), Saunamäe Kangru-
välja mõis Rakke metskonnas (metsa ca

132 ha).
Välismaa-alamaile kuulunud metsade

pindala on meil vähenenud aasta-aastalt.

Nov. 1'927 tehtud kokkuvõtte järgi oli rii-

gistamata mõisade metsi 15 466 ha. Kava-

kindlat metsade majandamist neis ei olnud.

Ülekasustamised olid mitmel pool õige
suured.

Peale välismaa-alamate metsade jäid

0 teisil andmeil ca 1268 ha.
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riigistamata heategevaile seltsidele kuulu-
vad metsad. Nende hulgas tuleb nimetada

Rakvere metskonnas asuvat Vinni mõisa,

mis alguses võeti küll riigile, 'hiljem 'anti

aga endisele omanikule tagasi. Vinni mõisas

asub meie maa ilusaim tammik.

Rüütlimõisust eraldatud ja maakohtade

nime all enne maailmasõda müüdud maad

jäid meil maaseaduse järgi võõrandamata.

Nende hulgas on paljusid, millised väliselt

ei erine väiksemaist mõisust. Osa neist

kuulub tööstusile. Teine osa kuulub eraisi-

kuile. Mitmeil neist on kaunis suuri metsi.

Virumaal kuulub L. Rentelnile maakoht

Uhe, millel on metsa ca lllfZO ha1). Väik-

semaist maakohtadest oleks nimetada:

Kuremaa maakoht Virumaal (metsa ca 160

ha), Terjatu maakoht Harjumaal (metsa
ca 200 ha), Koltsu maakoht Harjumaal
(metsa ca 64 ha), Mähuste maakoht (metsa
ca 530 ha).

Suur osa neist maakohtadest on põllu-
majanduslikul üleskirjutusel ostutalundite

hulgas arvestatud ja nende majapidamised
ei erine palju ka meie suuremate talude

majapidamisest.

IX. METSARAIUMISE JA JUURDEKASVU VAHEKORD.

FOREST FELLING AND INCREMENT.

1. Raiutud metsa Metsade raiumise ja
üldkogus. juurdekasvu vahekor-

Totoi Timber Felled. ra selgitamine kiru-

iub küsimuste hulka,

milliseidl meil on võimalik lahendada ainult

«namvähem umbkaudselt. Selle puhul peab
paratamatult võtma abiks umbkaudseid

hinnanguid, millised on seotud teatud mää-

ral eksimisvõimalusega. Küsimus on aga

tähtis. Ta huvitab mitte ainult metsamehi

ja majanduspoliitikajuhte, vaid ka suuri

rahvahulki.

Eelmistes osades on toodud' üldandmeid

metsajuurdekasvust ja metsade majanda-
misest.

Neid andmeid on tab. 34 juurdekasvu ja
raiumise osas täiendatud, ümmardatud ja

järjestatud metsaomanike järgi. Ses on

püütud anda läbilõiget juurdekasvu ja raiu-

mise vahekorrast 11924—34. a.

Metsa juurdekasvu ja raiumise vahekord (1924—34. a. keskmine aasta kohta).
Relationship between Forest Increment and Felling (Average for 1924—34).

Metsa- Bruto- Kasusta- . Neto- Keskm. aastas Vahe

pindala juurdekasv matult juurdekasv raiutud 4- 1 .

ha thm hävinev Net Incre- On Average [ thm

Forest Gross puu thm ment Felled Annually Difference
Area Increment Dead Ttmber

~ ~

4-) s

ha m* sotid tn m* sotid o/o fi

th™
o/o

laotid

ms sotid m 8 sotid

Riigi eriotstarbemetsad — State

forests for special purposes 14000 40000 5 000 35 000 1,0 25 000 0,6 4- 10 000

Riigimetsad — State forests . 730000 2 500000 300 000 2 200000 65,7 2 210000 51,4 —lO 000

Asunike ja riigirentnike met-
sad — Forests of settlers and
State leasehold farms ...

32000 105000 5 000 100000 3,0 900000 20,9 — 800000

Talundite metsad—Farm forests 128 000 420000 30000 390 000 11,7 450000 10,5 —6O 000

Linnade metsad
— Municipal

forests 13000 45000 5 000 40000 1,2 40000 0,9 —

Tööstuste metsad —
Forests

owned by industrtal enter-

prises 13000 40000 5 000 35000 1,0 75000 1,7 — 40000

Kokku metsad — Total forests 930 000 3150 000 350000 2 800 000 83,6 3 700 000 86,0 — 900 000
o/o«/o 112,5 12,5 100,0 132,2 32,2

Heina- ja karjamaad — Trees
on meadows and pas-
tures —600000 50000 550000 16,4 600 000 14,0 — 50000

Kõik kokku - Grand total 930 000 3 750 000 400000 3 350 000 100,0 4 300 000 100 -950000
o/o«/o 112,0 12,0 100,0 128,6 28,6

*) teisil andmeil ca 1500 ha.
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Metsamaa-pindalad on tab. näidatud

19312. a. alusel. Juurdekasv on näidatud

eelmisis osades käsitletud kaalutlusil ja
hinnanguil. Riigi leriotstarbemetsade juur-
dekasv on riigi läbis egiseist andmeist

madalamana näidatud põhjusel, et Sõjami-
nisteeriumi metsade hulgas on metsata

metsamaa protsent ebatavaliselt kõrge..

Talundite, linnade ja tööstuste metsade

juurdekasv on näidatud ligikaudu võrdsena

riigimetsadega.

Metsade kasustamise või raiumise asjus
on riigimetsade kohta Olnud kasustada rik-

kälilk andmestik, mille kokkuvõte on näi-

datud tab. 17. 1)924—34. a. raiuti läbisegi
aastas riigimetsadest 2 145 000 thm. See-

juures on arvestatud1 ainult neid raiumisi,
milliseid raiepiletite alusel teostati mõisa-

valitsuse majandamisel olevail metsamai!.

Raiumisi planeetimisele|määratud mailt iei

ole riigimetsade hulka arvestatud põhju-
sel, et need on näidatud asuniku metsade

arvel teostatud raiumiste hulgas. Õige ku-

jutluse saamiseks raiumise ulatusest on

vaja saadud arvule lisada juurde ilma raie-

piletita teostunud raiumised — näit., en-

disile mõisnikele mõisade eest tasUmaks-

miskokkulepete alusel, või 110(1)9. a. raie-

langi arvel raiumiseks antud metsad tee-

äärte, sihtide laiendamiseks, ning kraavi-

kaldailt väljaspool raielanke raiutud puud
ja lõpuks ka omavolilised raiumised. Kõiki

neid arvestamist vajavaid raiumisi tuleb

hinnata keskm. ca 60 000—70 000 thm.

aastas. Ümmarguselt on riigimetsadest raiu-

tud puukogus keskm. aasta kohta ca

22H0000 thm.

Asunike ja riigirentnike mail teostatud

raiumiste ulatuse määramisel on arvesta-

tud, et Riigimetsavalitsus on käsitletaval

ajal raiepiletite järgi müünud planeeritud
mailt keskm. aasta kohta 360 000 thm.

Maa-alad, kus teostati raiumisi, anti asuni-

kele raiestike näol. Asunikele metsade näol

üleantud maa-älad on raiestike pindalast
6 korda suuremad ja need on asunike poolt
raiutud enamjaolt lagedaiks. Kuni 1. IV 35

metsaametkonna poolt teostatud hindamiste

kokkuvõtte järgi on planeeritud mail leitud

metsa 10178108 thm. Oletades, et % sel-

lest on raiutud asunike poolt, annaksid need

raiumised 14 aasta kestel keskm. 500 000

thm. aasta kohta. Ses arvus oli arvesse võt-

mata valgeleppade, pajude, pihlakate ja teis-

te puude mass, mida asunikele antakse ta-

suta ja hindamiseta. Samuti on arvestamata

tuul emurd, mida asunikud on raiunud ilma

raiepiletiteta metsnike ettemärkimisel enne

metsade hindamist. 1924—34. a. on asunike

metsadest raiutud seega keskm. ca 900 000

thm aastas.

Riigi eriotstarbemetsade metsakasustuse

osas on ülikooli metsadest pikema aja

kohta teada usaldatavad andmed. Sõjaminis-
teeriumi metsade kohta on tulnud teha ar-

vestust umbkaudselt. Seejuures ei ole ar-

vestatud raiumisi, milliseid Sõjaministee-
riumi metsades on teostanud endised omani-

kud enne metsade riigistamist. Arvud an-

navad ülevaate ainult praeguste metsapere-

meeste poolt teostatud kasustuse ulatusest.

Talundite metsa raiumise hindamine on

tehtud umbkaudselt, ilma et seks olnuks ka-

sustada täpsaid võrdiusandmeid. On arves-

tatud, et käsitletud ajal realiseerisid paljud
talundid varemkogutud metsavara suuremas

Ulatuses, kui seda õigustanuks juurdekasv.
Ülekasustust on siin suurendanud asjaolu,
et Petserimaa hingemaatalundite andmeid

on tulnud käsitleda ka talundite metsade

hulgas.

Linnametsade kasuistamine (on näidatud

võrdsena netojuurdekasvuga. Ülekasustusi,
milliseid onl esinenud Pärnu linna poolt asun-

damiselevõetud metsamaillt, on arvestatud

asunike metsade kaisuistamise hulka. Suur

osa neist raiumisist on teostunud hiljem sel-

lest ajast, mille kohta käivad andmed.

Tööstusettevõtete metsakasustuist on hin-

natud umbkaudselt.

Ü 1 d i n e puukasustus metsades on 3 700 000
thm ja arvestades ka heina- ja karjamailt
raiutud puud — 4 300 000 thm (tab. 34). See

arv on suurem varem (,I©i24—26. a. kohta)
tehtud metsakasustusie arvustusest (P. Reim,

1929). Hinnangute vahed tulevad sellest,

et iga hinnang käib eri ajajärgu kohta.

Käesolevas töös pikema aja kohta (11924—

34) avaldatud hinnang peaks olukorrast and-

ma endisest õiglasemat ülevaadet.
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2. Kasustuse võrdlus Riigimetsades on raiu-
juurdekasvuga mine olnud umbes
riigimetsades. 10 000 thm aasta koh-

ta juurdekasvust suu-

Forests. rem. Kuna see arv on

kasustatud ■andmete

täpsusega võrreldes väike ja jääb võimalik-

kude eksimuste või arvutusvigade piiresse,
võib toodud arvudest järeldada, et antud

ajajärgul riigimetsades teostatud kasustus
on umbes sama suur nagu juurdekasv. Sää-
rane järeldus tundub pärast tutvumist teiste

riikide metsamajapidamisega väga rõõmus-

tavana, 'kuid ühtlasi kahtlasena. Oleme näi-

nud tegelikult ebatavalist suurt riigimetsade
raiumist ega suuda uskuda, et kõik see on

olnud kooskõlas metsamajandusnõuetega.
Peab tähendama, et alati ei ole õige
raiuda metsast puud juurdekasvu suu-

rusele vastaval kogusel ja ümber-

pöördult — juurdekasvu suurusele vastav

metsakasustus võib olla sageli ebaratsio-

naalselt rängaks koormaks metsale. Kui meil

koosneb mets ainult keslkealisist, hoogsama
kasvueaga puiestikest või on vanu metsi

vähe, ei tohiks hea peremees puud raiuda

juurdekasvule vastavas ulatuses. Kui vanad

raieküpsed metsad on harvad ega sisalda ta-

valisel määral puid, keskealised ja noored

metsad aga on heas seisundis, saaksime

pinnasuuruse järgi kasustust määrates juur-
dekasvust väiksema kasustuse. Ümberpöör-
dud olukorras, kus tihedat, vana metsa on

külluses, oleks majanduslikult vajalik metsa

juurdekasvust raiuda rohkem. Metsakasus-
tuse suuruse arvutamisel on juurdekasv
seega väga tähtsaks lähtekohaks, kuid mitte

ainsaks ega otsustavaks.

Meie riigimetsade hulgas on metsandik-

ke, kus on otstarbekas kasustust määrata

juurdekasvust suuremaks. Palju rohkem on

aga metsandikke, kus tuleks raiuda vähem

juurdekasvust, õiglane kasustusnoirm meie

metsades peaks seetõttu olema vähemalt

esialgu juurdekasvust väiksem. Oleks kasu-

lik osa juurdekasvust jätta kasvama met-

sade toodanguvõime ja -väärtuse juurde-
kasvu suurenemise huvides.

Vastuseks küsimusele, — kas riigimetsa-
dest lõppkasustuse teel on olnud üle-

nowmiralumisi, on metsavaflitsuse 1’918—30.

a. tegevuse ülevaates toodud järgmine

võrdlus: „Võttes peakasustuse raielangi
keskmiseks puiduvaruks 28 ks-tiinu kohta

(1922—28. a. aritmeetiline keskmine), oleks

võinud 1922—29/30. a. peakasustus anda:

28 X (8823+ 8093 +7901 + 6940+ 6940+ 6814

+ 6814) = 1689 688 ks, ehk 11489873 thm.

11922—219/30. a. kasustati peakasustuse arvel

2 128 924 ks., seega 434 236 ks rohkem kui

võimalik raie-eelarvete järgi. Samal ajal
raiuti aga erakorralise raielangi arvel ja
asunike varustamiseks ette 347 356 'ks. Ar-

vates need paratamata etteraiumised, mil-

lede likvideerimiseks vähendati peakasus-
tuse suurust, eelarvekohasest üldkasustusest

maha, saame 2 123 924 — 347 356 = 1 776 568

ks, mis on antud kasustamiseks välja käsit-

letavate aastate eelarvete arvel. Võrreldes

seda arvu samaaegse võimaliku peakasus-
tuse suurusega massi järgi näeme, et see on

viimasest 1 776 568 —1 689 688 =B6 888 ks

suurem. Tegelikult ei tähenda aga see üle-

normi kasustust, sest see summa kaetakse

täielikult 1919—21. a. ülejäägiga, millest

11922. ia. kasustati 100 000 ks. Pealegi ei saa

jätta tähendamata, et osa lankidest esineb

ikasustatud metsa nimekirjas rohkem kui

kordi".

Tehes analoogilise võrdluse 19124—34. a.

kohta leiaksime, et määratud raienormide

järgi tulnuks tol ajal raiuda 75 582,1 ha ja
37 745 thm. Arvates keskm. puuvaraks raie-

langi ha-1 174 thm, (s. o. 28 ks tiinu kohta)
selgub, et kehtinud lõppkasustuse raienorm

oh 13' 179 000 thm. Toi ajavahemikul raiuti

tõeliselt lõppkasustuse korras 16 512 000 thm

(tab. 17). Tõeline kasustus oli seega 3 333 000

thm ehk 25% suurem., kui lõppkasustuse
raieliank võis teoreetilisi! kaalutlusil anda.

Võrreldes saadud arve eelmise arvutusega

leiame, et enamikasustuse kogus puumassi

järgi on viimases arvutuses eelmisest suu-

rem; protsendiliselt on ta aga umbes sama

suur, nagu varem.

Lõppkasustuse suuruse võrdlus toodud

kujul on heaks lähtekohaks, mille põhjal
saab selgitada metsade kandejõu ja tõelise

kasustuse vahekorda. Antud juhul sisaldab

aga võrdlusi ebatäpsusi kahel põhjusel. Esi-

teks on keskm. puuvara raielangil arvatud

umbkaudselt. Meil iei ole täpsat arvutust

üleriikliku raielangi puuvara kohta. Tab. 9

nägime, et keskm. puuvara andmed raielangi
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ha kohta kõiguvad IÕ3 ja 211 thm vahel.

Arvutamise aluseks võetud 174 thm on arit-

meetiliseks keskmiseks iSes tabelis toodud

arvudest. Maksimaalne suurus (211 thm)
erineb temast 21 %, minimaalne suurus

(153 thm) aga 12%. Raielangi puuvara

arvutust takistab asjaolu, et sageli on met-

sadest mõned aastad enne langi hindamist

raiutud välja erisortimente — (veskivõUid,
latid, asuniku ehituspuud, kasetarbepuud).
Need raiumised arvestatakse arunadeis lõpp-
kasustuse hulka. Nad suurendavad lõpp-
kasustuse puumassi aruandeis, kuid vähen-

davad hindamise puhul raielankidel leitavat

puumassi. Lõppkasustuse hulka kuuluvad

ka seemnepuude raiumised ja harvikute

ilikvideerimine. Nende raiumiste arvel saa-

dav puukogus on raielankide hindamise ar-

vudes samuti arvestamata.

Teiseks peab arvestama, et raienormid ei

ole meil täiel määral metsakandejõu tõen-

dajaiks. Metsakorralduskavade koostamise

puhul määratud raienormid on võinud püsida
ainult mõned aastad. Alatiste planeerimiste
tõttu on tulnud neid alatasa vähendada.

Raienormide vähendamine on aga loomuli-

kult toimunud mõne aasta võrra hiljem tege-

likust metsamaade pindalast ja olnud seega

seotud metsade kandejõu vähenemisega. Mõi-

savalitsuse heaks tuleb öelda, et raienormid

■on hoitud kaunis tagasihoidlikes piires. Hoi-

des raieringid võrdlemisi kõrgel ja määrates

raienorme kaunis tagasihoidlikult, on püütud
vähendada erakordsete aegadega metsadesse

löödud haavu ja hoida riigile säilinud met-

sade kasustust juurdekasvuga enamvähem

kokkukõlas.

Veel võib arvestada üht võimalikku eksi-

tust, mis peitub raienormi arvestamissüstee-

mis, nimelt— raienormid arvestatakse puu-

liikide järgi eraldi. Suur osa meie lodu-

metsadest on oma arengus noores ja keskeas

lehtpuu-enamusega, vanas eas aga kuuse-

enamusega. Lehtpuumetsade raienormi ar-

vutamisalusena kasustatud pindala sisaldab

seetõttu metsi, millised lehtpuumetsadena
ei 'kuulu üldse lõppkasustuse alla. See võib

põhjustada suhteliselt kõrgete raienormide

saamist lehtpuumetsale. Sama asjaolu võib

teatud määral võimaldada vanemate kuuse-

metsade reservi suurenemist. Et aga ieht-

puu-raiering on kuuse raieringist madalam,

on tagajärjeks siiski see, et lodumetsade

rohkeis metskonnis saadakse raienorm suh-

teliselt kõrge.

Eelkasu is t u se ulatuse suhtes peab
tähendama, et riigimetsades ei teostata va-

jalikus ulatuses hooldusraideid. Nende raiete

ärajätmine ei saa kahjuks asendada üleka-

sustust lõppkasustuse alal, sest suur osa

hooldusraietel raiumatajäetud puist sureb

metsas, kui neid õigel ajal ei raiuta. Ainult

teatud osa hooldusraiete teel kasustamata

jäetud puumassist võib jääda kasvama ja

seega asendada lõppkasustuse korras liigselt
kõrvaldatud puumassi.

Hooldusraiete puudumist asendab osalt

surnud metsa koristamine. Surnud metsa

näol müüdav puumass on riigimetsades
võrdlemisi suur. Üldisest kasustusest lan-

geb selle arvele ümmarguselt 20% (v. tab.

I'7). Surnud mletsa koristamist teostatakse

riigimetsades üldiselt suure hoolega. Tarbe-

puu iseloomuga puid — nimelt tuulemurdu

ja hiljuti kuivanud okaspuid vanemais met-

sades — kasustatakse enamvähem kõikjal.
Surnud lehtpuud ja nooris männimetsades

surnud männid jäävad aga sageli ostjate

puudumisel kasustamata. Eriti rohkesti on

raskusi surnud metsa müügiga suuris metsa-

massiives, kus kohalikku rahvas on vähe.

Puude kuivamine metsades ja tuulemurrud

omavad sageli suurt ulatust. Nende tõttu

muutuvad puiestikud enne lõppkasustust
harvikuiks ja neid ei saa seetõttu raie-

langi arvel üldse raiuda. Rava ja Va-

rangui metskonnas on osutunud vajalikuks

pinna järgi loobuda raienormi arvutusest.

Raienorm on määritletud massi järgi ja see

kaetakse täielikult putukapuude raiumisega.
Seal läheb surnud metsa kasustus seega

lõppkasustuse hulka. Enamuses metskonnis

esineb ühel või teisel aastal laiaulatusliku-

maid surnud metsa raiumisi, mida ulatuse

tõttu võiks arvata samuti lõppkasustuse

hulka, kuid tõeliselt jäävad sellisena arves-

tamata.

Raiutud puumassi ositumine kasustuslii-

kide, nimelt ilõppkasustuse, hooldusraiete ja
surnud metsa koristamise vahel ei õlle meie

riigimetsades täiel määral säärane, nagu

tulnuks loota metsade juurdekasvu ja met-
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sade seisundi järgi. On selge, et raiumine

lõppkaisustuse arvel’ on olnud

võrdlemisi suur. Ülekasustuse ulatust

sel alal ei saa aga täpsate arvudega mää-

ritleda. Hooldusraiete alal on aga

puud k asustatud vähem kui va-

jalik. See on osalt põhjuseks, et meil

langeb võrdlemisi suur osa metsäkasustu-

sest surnud metsa koristamise arvele

ja et kaunis silmapaistev osa brutojuurde-
kasvust hävib metsades kasustamatuit.

3. Erakorralised Riigimetsad peavad
raiumised. meil väga suures ula-

nigiinetsa es.
tuses katma kohaliku

Cuts outside Felhng
Quota tn State Forests. rahva puutarvitust.
Kui mõnes maakonnas hävitatakse liigses
ulatuses metsa, ei ole kohalikul rahval kasu

metsadest, millised üle 50 km kaugusel tei-

ses maakonnas on säästetud nende metsade

asemel, sest puid iei tasu nii kaugelt vedada,
seepärast on meil tähtis jälgida, kuidas ka-

sustus ositub üle maa.

Selle küsimuse lahendamisel võib arves-

tada, et riigimetsades majanduskavade ja
kindlate raienormide alusel teostatud raiu-

mised ei saa nimetusväärt ulatusel põhjus-
tada üksikuis metsandikes ülekasustusi. Ko-

halikud ülekasustusied sõltuvad peamiselt
väljaspool majanduskavu teostatud raiumi-

sist, esijoones aga 1924. a. erakorralisest

langist ja asunike varustamiseks ettevõetud

etteraietest.

19214. a. erakorralise langi näol määrati
müümisele 6249,5 tiinu meie vanemaid ja
väärtuslikumaid okasmetsi. KeSkm. puu-

mass ses metsas oli 240 thm ha kohta.

2)1. I — 18. 111 215 müüdi sellest langist
ca 40% ja saadi võrdlemisi vastuvõetav

hind (taks + 59,7%). Ülejäänud osa müük

tekitas suuri raskusi. 1925. a. sügisesil oks-

joneil Oli ost äärmiselt loid. Tavalise aasta-

langi arvel müüdi oksjonile määratud met-

sast 1066 tiinu (01%), kusjuures taksihin-

nale pakuti juurde 13,5%, müümata era-

kordsest langist müüdi 702 tiinu, saades

taksihinnale juurde 18,6%.
iSuurenenud metsa pakkumine ja osalt

ka metsahindade langus välisturul tekitasid

metsaoksjonei'l nii suurt loidust, et suur osa

müügilemääratud metsast jäi müümata ja

metsavalitsus pidas õigeks loobuda erakor-

ralise raielangi edasisest müümisest. Era-

korralise raielangi arvel müüdud metsapind-
aia on 3202,76 tiinu ehk 3503,4 ha. See

pindala võrdub umbkaudselt praeguse kuuse-

ja männi-raielangiga meie riigimetsades.
Ta sisaldas rohkem ja suhteliselt väärtusli-

kumat puumassi kui praegu ühe aasta

Erakorralise raielangi arvel raiumisele-

võetavad metsad valiti esijoones metskon-

nist, kus vanu metsi oli palju ja
kus kohaliku rahva varustamine puuga oli

kindlustatud. Ligikaudu % metskondade

arvust jäi erakorralise raielangi andmisest

kõrvale. Selle-eest tuli aga mõnel metskon-

nal anda sdks eriti palju metsa. Kõige roh-

kem andis erakorralise raielangi arvel metsi

Voltveti metskond (410 tiinu), millele järg-
nesid Orajõe (350 tiinu), Sagadi (292,42 tii-

nu), Kõpu (200 tiinu), Urisaare (171,7 tii-

nu), Avinurme (184,32 tiinu), Mõtsu, lisa-

ku, Vastemõisa, Kaiavere, Saare, Torma,

Alatskivi, Pada, Märjamaa, Vihterpalu,
Kohtla, Vändra, Kõrgessaare, Undla ja

teised,

Voltveti metskonnas erakorralise lan-

giga raiutud metsapindala on umbes sieitsie

korda suurem Voltveti metskonna okaspuu

normaaliängist ja ligi 10 korda suurem vii-

mase aja okaspuu-raielangist. On selge, et

säärase raiumisega vahekord metsa juurde-
kasvu ning kasustuse vahel on häiritud pi-
kaks ajaks.

Metskonnis, kus erakorralise raielangiga
raiuti palju metsi, vähendati hiljem raiu-

misi. 10 aastaga ei suudetud aga nende

vähendamistega säästa nii palju metsa,

nagu vähendati erakordse raielangiga.
Erakorraline raielank puudutas meil esi-

joones neid metskondi, kus vanu metsi oli

palju. Selle all kannatasid peamiselt metsa-

rikkad kolkad, kuna metsavaesed, tihedalt-

asUstatud alad jäid puudutamata. Sellele vas-

tandiks puudutasid asunike etteraiu-

mise d esijoones metsavaeseid

alasid.

Enamasustatud aladel, kus oli palju
mõisu, tekkis maareformi teostamisel nii

palju asunduskrunte, et vajalike hoonete

püstitamiseks iei jätkunud! riigimetsade raie-

langis tarvilisel kogusel ehitustarbepuud.
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Maareformi teostamismäärustega tehti vaja-
liku ehitustarbepuu andmine riigimetskon-
nilie kohustuslikuks. Esialgu loodeti neist

raskusist saada kergesti sel teel üle, et

metsaülemail lubati müüa ehitustarbepuud
lähemail aastail raiumiselevõetavailt raie-

lankidelt. Tarbepuuks mittekõlblikud puud
kavatseti jätta kasvama, kuni majandus-
kava kohaselt jõuab järg sellile metsa raiu-

miseni.

Pärast asuniku puude raiumist muutus

mets tavaliselt tuulenõrgaks. Tuuled ja pu-

tukad tegid neil lankidel suurt hävitustööd'.

Metsaalune maapind hakkas kasvatama roh-

tu ja ähvardas kultiveerimist teha tülikaks.
Neil põhjusil oli tavaliselt vajalik raiuda

kiires korras ka esialgu allesjäetud puud.
Maareformi teostamine venis pikemale kui

esialgu arvati. Uusi asunduiskrunte loodi

järjest juurde. Seepärast tuli kaua aega
raiumisele võtta mitme aasta raielangid.
Ehituspuude andmine asunikele algas meil

kohe pärast esimeste asunduskruntide välja-
andmist. See suurenes järjekindlalt kuni

1926/27. a., millest alates ta hakkas aega-

mööda vähenema. 1934. a. kaotas uus metsa-

seadus need soodustused, millised asunikel

oüd varem ehitusmetsa saamisel. Uue met-

saseaduse kehtimahakkamisest saadik on ka-

dunud alus ja vajadus asunike jaoks era-

kordsete raiete teostamiseks.

Meil ei lole täit ülevaadet etteraiumiste

ulatusest. 11'925. a. oli etteraiutud lankide

pindala umbes 950 ha, järgmisel aastal aga

juba 41200 ha. Hiljem püsis etteraiumiseks

lubatud okaspuu raielankide pindala kaua ca

4000 ha. Igal aastal võeti osa neist raie-

langi arvele. Osa kustutati metsakorralduse

poolt uute kasustusnormide väljaarvamise
puhul. Igal aastal võeti aga etteradumise

korras raiumisele taas uusi metsi.

Mitmes metskonnas tuli anda asunikele

ehitusmaterjali aastas üle 10 000 thm. Ses

suhtes oli 1025. a. esikohal Kastre metskond

(11 300 thm), millele järgnesid Sõmerpalu,
Porkuni, Koeru, Rakvere, Kuressaare, Kamb-

ja ja teised.

Eri metskondade aastalank sisaldab asu-

nikele kõlblikku ehituspuud erineval kogusel.
Mitmes metskonnas,kus asunike nõudmised

aastas ei tõusnud üle 10% metskonna üld-

kasustusest, tuli asunike rahuldamiseks teos-

tada etteraiumisi.

Ü925. a. moodustas asunikele antud ma-

terjal Rummu metskonnas üle 50% mets-

konna üldkasustusest. Paljudes teisis mets-

konnis langes asunike tarbepuu arvele 40—

50% üldkasustusest, näiteks: Adavere,
Kangruselja, Haapsalu.

Harjumaal kannatasid asunike varus-

tamisel eriti Rummu, Viimsi, Vääna, Pu-

rila, Sutlema, Triigi ja Kuusiku metskond.

Läänemaal oli 'eriliselt suur puudus ehitus-

materjalist Haapsalu metskonnas. Etteraiu-

misi tuli teostada rohkesti ,ka Vigala ja Ri-

guldi metskonnas. Saaremaal tuli asunike

varustamiseks kõigis metskonnis teostada

rohkesti etteraiumisi. Virumaal oli asunike

varustamisel suuri raskusi läänepoolses

osas, Rakvere, Porkuni, Loobu, Kunda ja
Rakke metskonnas. Järvamaal kannatas

kõige rohkem Huuksi metskond, milHelte

järgnesid Rava, Koeru, Purdi ja Türi. Käru

ja Aegviidu metskonnas oli asunikke vähem.

L.-Eestis kannatas asunike etteraiumiste

all kõige vähem Pärnumaa. 11925,. a. ei ula-

tunud seal asunikele antud tarbepuukogus
üheski metskonnas üle 1'2% metskonna iildi—-

kasustuSest. Kõige kõrgem oli vastav prot-

sent Karksi metskonnas (11,2%),. Viljandi-

maa metskondade hulgas kannatas kõige roh-

kem Adavere metskond, millele järgnesid
Kärstna, Loodi ja Õisu. Tartumaal puudu-

tas asunike etteraiumine õige tunduvalt 5

metskonda: Kastre, Kambja, Kongota, Tar-

tu ja Otepää. Rohkesti tuli asunikele anda

metsa ka Ahja, Kaiavere ja Saare mets-

konnas.

Võrumaal kulusid enamuses metskonnist

kõik okaspuu-raielangid asunike varustami-

seks. Sõmerpalu metskonnas olid 1026. ä.

raiumisel juba 1038. a. raielangid. Peale

Sõmerpalu metskonna kannatasid raskemalt

veel Võru, Erastvere, Vastseliina ja Roosa

metskond.

Asunike etteraiumisega seotud ülekasus-

tusi ion säästetud kohati juba raielankide

vähendamisega. Neis metskonni», kus asu-

nikke oli palju, ei ole aga raielankide kokku-
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hoidmised veel suutnud tagasi tuua tasa-

kaalu juurdekasvu ja kasustuse vahel.

Ülekasustused, 1924—35. a., mis olid põh-
justatud erakorralisest raielangist ja asuni-

ke varustamisest, võivad umbkaudse arvu-

tuse järgi moodustada umbes 110 000 th'm

läbisegi aastas ehk ea 5% kasustusest rii-

gimetsas..
Kohalikke ülekasustusi on peale erakor-

ralise raielangi ja asunike varustamise põh-
justanud' veel riigistatud mõisade eest

maksmisele kuuluva tasu arvel endisile

mõisnikele antud raielangid. Osa neist on

antud ühes metsa-aluse maaga. Mietsasaa-

jad realiseerisid metsa ja müüsid ka kän-

nustiku. Nende metsade raiumine on metsa-

valitsuse arvepidamises arvestamata ja see

maa ei esine enam metsade hulgas. Teine

osa metsi anti mõisnikele ainult paljaksraiu-
miseks. Nii näiteks: anti 119321. a. seilleko,-

hase kokkuleppe alusel 2000 ha okasmetsi

mõisnikele, kes olid end võtnud Saksa riigi
alamaiks (nn. uussakslased). Neil oli õi-

gus 5 aasta kestel realiseerida metsa ja pä-

rast seda pidid nad raiestiku andma RMT-ie

tagasi. See maa jääb seetõttu ka edaspidi
metsamaaks. Endisile omanikele antud) met-

sad asuvad enamjaolt metsarikkail aladel.

4. K asustuse Kuna üldkasustus rii-

kõikumused riigi gimetsades on enarn-
er* <

aastail
&

vähem kokkukõlas

WuetoWo™ j mu-
P«>b

sation in Different Parts arvamla, et paljudes
°f

Different
e

Years
in metskonnis .on puu-

vara suurenenud um-

bes samas ulatuses., nagu teisis metskon-

nis on erakorralise raielangi ja etteraiu-

miiste teel rohkem kasustatud. Esijoones
oli see võimalik metskonnis, kus on

rohkesti keskealist suurt juurdekasvu oma-

vat metsa, vähem aga raieküpset, või kus

raieküpsete metsade puuvara on võrreldes

nooremate metsade toogivõimega suhteliselt

madal;. See järeldus .on tehtud teoreetilisi!

kaalutlusil, miile kindlam põhjendamine va-

jab veel eriuurimuste teostamist.

Andmete suhtes riigimetsade oisas ei tohi

unustada, et need ei sisalda raiumisi pla-
neeritud metsamailt. 1920—35. a. läks 15.,7%

metisamaist riigivalduselt asunikele. Planee-

rimisel on need enamal jaol juhtudel mää-

ratud põllumajandusmaaks. Nende met-

sade saatuse määrajaks oli maareform.

Tab. 34 nähtub, et asunikel on olnud

metsade raiumine 8 korda suurem juurdekas-
vust. Raiumise ulatus on seega olnud nii-

võrd suur, et isiin ei saa kõnelda mingist
metsade kavakindlast majandamisest. Ena-

mus metsamaade planeerimisest langeb rah-

varikaste, metsavaeste alade arvele.

Paljudes metskonnis on planeeritud mailt

raiutud puumass mitmekordselt suurem sa-

mas ümbruses kasvavate riigimetsade juur-
dekasvust. Maareformiga kaasaskäiv met-

sade raiumine rahvarikkail aladel omas nii

suurt ulatust, 'et ilmnes selgesti metsa-

raiumise tunduv ülekaal juurdekasvust. See

tekitas: põhjendatud nurinat metsade hävi-

tamise vastu. Et rahvarikkail maa-aladel

oli maanälg suurem, kannatasid metsad

isegi metsavaeseis riigi osades

suuremas ulatuses kui hõreda rahvastikuga
metsarikkais kohtades. Seda viga on nüüd

tagant järele raske parandada.
Riigimetsadest eriaastail raiutud puukogus

on kõikunud kaunis suures ulatuses (tab. 17).

1924, 1925, 1933/34. a. oli metsamüük riigi-
metsadest 15—20% kõrgem 10 aasta keskmi-

sest. Madala konjunktuuri aastail — 1930/31
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ja 1931/32 — oli 'metsaraiumine ca 20% kesk-

misest väiksem. Konjunktuuri kõikumine

on mõjustanud ka teiste metsade kasusta-

mist. Võib arvata, et talu ja asuniku met-

sade raiumises avaldub konjunktuuri mõju

veelgi suuremas ulatuses kui riigimetsades.
Hoogus talulmetsade raiumine toimus pea-

miselt 1*927'—30, ja 11983*—37. a. Talumet-

sade kasustus oli 1*904—84. a. ca 15% kõr-

gem netojuurdekasvust. Üksikuil aastail,

nagu 1i92)9, 1033 ja 1'984 olid ülekasustused

talumetsades mitmekordselt suuremad kesikm.

andmeist. 1936. a. metsamüügi-hooaja koh-

ta kogutud andmed näitavad, et paljudes
valdades ja metskonnis oli talumetsade raiu-

mine kolm 'korda suurem juurdekasvust.

Kõikumised eri aastate metsaraiumise
ulatuses asunike metsades on olnud tõe-

näoselt suuremad 'kui talu- ja .riigimetsades.
Planeeritud mailt metsavalitsuse poolt raiu-

miselevõetud puukogus (tab. I'7) on kõiku-

nud eri aastail 1421200 ja 936 800 thm vahel.

Asunike .endi poolt teostatud raiumised on

kõikunud arvatavasti mitte väiksemas ula-

tuses. Raiumiste haripunktiaastail (I*9oB,
1*9*29, .1933) oli asunike metsadest .asunike

ja metsavalitsuse poolt raiutud puukogus
kokku tõenäoselt mitte väiksem riigimetsa-
dest lõppkasustuse korras raiutud puukogu-
-sest.

Ka linna- ja tööstusettevõtete metsis on

raiumise ulatus tingitult konjunktuuri muu-

tumisest ja mõnedest teisist 'asjaoludest kõi-

kunud. Kui suurel määral eri omanike met-

sades esinenud kasustuse kõikumised on vas-

tastikku tasandunud või kutsunud esile

kõikumisi üldises puuaine läbikäigus, ei ole

võimalik jälgida üksikute aastate järgi.

Kõigist metsadest 1024—34. a. raiutud

puukogus (tab. 84) on 1900 000 thm võrra

ehk 32,2% suurem puuaine netojuurdekas-
vust metsades. On tõenäone, et soodlsa

konjunktuuriga aastail olid ülekasustused

kuni 2 korda suuremad juurdekasvust.

X. PUUAINETE TÖÖTLEMINE.

WOODWORKING.

1. üldandmeid. Puuaineid töötlevad

tööstused võivad töö-

tada kas oma maa

General Data.

jaoks või töötletud puuainete välisturule

saatmise eesmärgiga, olgu kas välismaalt

toodava või oma maa metsadest saadava

tooraine varal.

Tooraine saamine omallt maalt .op ses

tööstusharus eriliselt isuure tähtsusega 'see-

tõttu, et ta nõuab eriti palju toorainet, mida

alati ei saa osta välisturult ja suurte toor-

ainete tagavarade kogumine välisturul või-

malike spekulatsiooniohtude kaitseks on seo-

tud suurte raskustega.

Metsad on 'Seepärast põhjuseks ja alu-

seks selllelle tööstusharule, milline .on seepä-

rast väga suurel määral seotud oma maa

võimalustega.metsadest

Kuid puuaineid töötleval tööstusel on

omakorda suur tähtsus mietsamajapidami-
sele. Temast sõltub suurel määral, kuivõrd
otstarbekalt võidakse kasustada metsade too-

dangut. Tema loob võimaluse metsasaa-

duste turustamisele, ja puuaineid töötleva

tööstuse aja kõrgusel iseisva seisundi kaudu

on võimalik saavutada metsadest maksi-

maalset rahvamajanduslikku tulu.

Eesti tööstusstatistikas liigitatakse töös-

tusettevõtted nende suuruse järgi kolme

ossa.

1. Suurtööstuseks arvatakse ettevõtted:

a) 20 ehk rohkem töötava isikuga, kui

on dlemas jõumasin,
b) 30 ehk rohkem töötava isikuga ilma

jõumasinata.
2. Kesktööstusieks arvatakse ettevõtted:

' a) kõik teised jõumasinaga töötavad

ettevõtted,
b) 5—29 töötava isikuga ilma jõumasi-

nata.

3. Väiketööstuseks arvatakse ilma jõu-
masinata töötavad tööstusettevõtted, kui

tööliste arv on alla 6.

Iseseisvuse esimesel aastal kogus Riigi
Statistika Keskbüroo teateid kõikide töös-

tusettevõtete kohta. Alates 1926. a. on .sta-

tistilisi andmeid avaldatud suur- ja kesk-

tööstuse kohta, 'kuna väiketööstus-ettevõtete

jälgimisest loobuti, põhjusel, et väikesilt

ettevõtteilt usaldatavate teadete saamine on

raske ja nende osa tööandmises ja -toodan-
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gus on väike. 1024. a. andmeil

sid suurtööstusettevõtted 8% üldisest töösi-

tusettevõtete arvust, kuid andsid ca 80%

tööstuse netotoodangust.
Tööstus oli meil kõrgel tasemel juba

enne maailmasõda. Iseseisvuse saavutamine

muutis väga põhjalikult eeltingimusi töös-eeltingimusi töös-

tusettevõtete arengule. Tööstusel tuli kor-

ralduda ümber uutele oludele. Mitmed suu-

red vene turu jaoks korraldatud tööstused

ei isuutnud võita kindlat tööala ja neid tuli

likvideerida. Paljudes tööstusis tuli täien-

dada seadmeid ja muuta toodete kvaliteeti

(tekstiil-, paberitööstus). Paljudel aladel

tuli asutada täiesti uusi tööstusi. Uute töös-

tusettevõtete tegevus ei suutnud alati ta-

badä õieti olukorda ja tööstuse hoogsale
ülesehitamisele järgnenud majanduskriisi

ajajärgul pidi oisa neist tegevuse lõpetama.

Võttes aluseks 1929.. a. töölistele ja
ametnikkudele suurtööstuses makstud pal-
gad, saame tööstusliikide tähtsusest järg-

miise järjekorra:

1. Puuvillavabrikud — Cot-
ton textile mills .

. .
.

2. Põlevkivikaevandused
Oil shale mines . .

3. Masinaehitus ja metalli-
tööstus — Engineering in-

dustry
4. Puuvilla- ja kunstsiidriide

kudumisvabrikud ja tri-
kootööstus — Cotton and

artif. silk weaving mills .
5. Paberivabrikud — Paper
mills"

... .

6. Vineeri-ja mööblivabrikud
— Plywood and furniture
industry

7. Raudteetöökojad — Rail-

way workshops . . . .
8. Lauavabrikud — Saivmills
9. Kalevivabrikud — Wool

mills
10. Linaketrus- ja kudumis-

tööstus — Flax spinning
and weaving mills . . .

11. Elektrijaamad — Electric

power stations
12. Turbatööstus — Peat in-

dustry
13. Laevatehased— Ship yards
14. Šokolaadi- ja kompveki-

vabrikud —
Chocolate and

candy industry
15. Tubakavabrikud— Tobacco

industry
16. Tsemendivabrikud — Ce-

ment factories
17. Jahuveskid ja leivatöös-

tus — Flour and bread
factories

18. Tuletikuvabrikud — Match
factories

Tööandmise seisukohalt on tähtsaimaks

tööstusliigiks puuvillatöötlemine. Palju tööd

annavad 1 ka teised tekstiilitööstus!iigid, na-

nagu lina-ja kalevivabrikud.

Tekstiiltööstusliikidele järgnevad puuai-
neid töötlevad tööstused, milleks tuleb luge-

da 1. vineeri- ja mööblivabrikud, 2. paberi-
vabrikud, 3. lauavabrikud ja 4. tuletikuvab-
rikud. Teised 'meie oludes väga tähtsad

tööstusliigid — põlevkivikaevandused, metal-

litööstus, tsemenditööstus, turbatööstus jne.
— jäävad puuaineid töötlevaist tööstusist
tööandmise mõttes maha.

Suur osa eesti tööstusettevõtteist töötab
isiseturunõuete rahuldamiseks. Paljud neist

tarvitavadl seejuures palju välismaisi masi-

naid ja tooraineid. Puuaineid töötlevad

tööstusriigid töötavad peamiselt välisturu

jaoks, tarvitades ainult kodumaist toor-

ainet. Nende tooted esinevad tööstussaaduste

väliskaubanduses seetõttu ainult väljaveo
poolel ja aitavad tööstussaaduste väliskau-

bandust tasakaalustada. 1986. a. langes
nende arvele 25% väljaveo üldväärtusest.

Ses suhtes 'on puuaineid töötlevad tööstus-

riigid esikohal. Kaunis rohkesti saadavad

oma tooteid välisturule ka tekstiiltööstus ja
tsemenditööistus. Näit., langes 1986, a.

tekstiiltööstussaaduste väljaveole 11,2% ül-

disest väljaveoväärtusest. Väljaveetud tse-

ment moodustas samal ajal 0,1% väljaveost.
Puuainet töötlevad tööstusettevõtted on

eesti tööstuselus täita väga silmapaistev
koht. H924—>11984. a. andmeil langes neile

23—08% Eestis töötavate

netotoodangust, 40—50% eesti töötlevas

tööstuses tarvitatud masina jõust, 2i1<—24%

üldisest eesti tööstuses makstud palgast ja
kuni 50% kõigist Eestist väljaveetavaist

tööstussaadusist.

2. Lauavabrikud. Puuainlete töötlemise

Saivmiiis. tööstusliikide üksik-

asjalisemal käsitlemi-

sietl tuleb nimetada kõigepealt laiuiavabtriikuid.

Ettevõtete arvu poolteist on lauavabrikud

suurimaks tööstusliigiks mitte ainult puu-

tööstuse alal, vaid1 ka kogu meie tööstuses.

Lauavabrikud töötavad osalt iseseisvate töös-

tusettevõttega, osalt ka teiste tööstusette-

võtete juures kõrvalharuna. Maal on suure-

mate vesiveskite juures kõikjal seatud sisse
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ka laudade saagimine. Samuti on linnades

auruveskile juures sageli lauavabrikud, kus

jätteid kasustatakse tööstuse kütteaineks

(Tartus — Univeri jahuveski, Kilingi-Nõm-
mes — Saarde Põllumajandustööstuse osa-

ühing). Kuid ka teiste tööstusettevõtete

juures on sageli kõrvalhairuks lauavabrik

(Tallinnas, Lutheri vineerivabrikus, Järva-

kandis klaasivabriku juures, Pärnus —

D. Schmidti õlivabriku juures, Narva Kreen-

holmi 'puuvillavabriku juures).

Lihtsad lauavabrikud ei nõua oma sea-

diseks suuri kulusid, kütteaineks saab kõi-

gis Tauavabrikuis kasustada lauatööstusjät-
teid: saepuru ja lauaservi, kapiotsi jne.
Seetõttu on otstarbekas teostada saagimist
ajutisis lauavabrikuis, millised ehitatakse

metsa suurile raiestikele. Suuremate raiu-

miste puhul on meil seda võimalust kasusta-

tud alati. Erakorraliste raielankide reali-

seerimise ajal' töötas, näit. Voltveti mets-

konna metsades ~‘Lettland Nordi" a.-isHl 3

ajutist ilauavabrikut. Samuti dii erakorra-

lise langi realiseerimisel lugu teisis mets-

konnas. Endisile mõisnikele tagasiantud met-

sade töötlemisel on asutatud peagu kõik-

jal ajutisi lauavabrikuid (näit. Karksi, Mõt-

su jt. metskonnis). Maal teostavad laudade

saagimist ka rehepeksu-iiseisõitjad aurukat-

lad veetavate saekaatrite abil.

Ajakohase seadisega lauavabrikud nõua-

vad suurte kapitalide investeerimist. Neid

on meil seetõttu võinud tekkida ainult suu-

ris palkide koondumiskohtades, nimelt: Pär-

nus, Narvas, Tallinnas ja Tartus.

Üldiselt on meil suurimaks lauavabri-

kute koondamiskeskuseks Pärnu, kus asub

4 suurt 11’auavabrikut: Chr. Fröhling, „Len-
nok“, I Pärnumaa laevaehitusühisuse Niidu

saeveski, Wylhuizen ja Co ning mõned väik-

semad lauavabrikud.

Tallinnas on suuremaks lauavabrikuks

Riigimetsatööstuse lauavabrik. Tartus on

lauavabrikute arv suur, kuid seadiselt võrd-

lemisi lihtsad ja väikesed. Narvas oli suu-

rimaks ja modernsemaks endise a.-s. Siliva
lauavabrik „Forest“.

Väljaspool nimetatud lauavabrikute kes-

kusi on .suurimaks ja seadiselt täielikuks

Järvakandi klaasivabriku juures asuv liaua-

vabrik ühes kastitehasega.

Lauavabrikute arv 11934. a. oli aadresisraa-

matu andmeil 286. See arv ei sisalda aga

91 ettevõtet, millised Kaubandus-tööstuskoja
andmeil siel aastail pidid töötama. Laua-

vaibrikute arv dii 1934. a. seega 377.

Lauavabrikute arv Eestis.

Number of Sawmills in Estonia.

1924 1929 1932

Suurtööstusettevõtted. -Large-
scale ind. 46 49 42

Kesktööstus — Middle-sized
ind 182 — —

Kõrvalharuna teiste tööstuste

juures—.As side Une by ot-
her industries 85 — —

Meie lauävabriikuü ei õlle tööd! aasta

läbi. Töö algab neis tavaliselt talve keskel

veebruaris ja märtsis ning kestab juunini
või kauem, sõltuvalt sellest, kui kauaks jät-
kub palke.

Lauavahrikud olid mieil juba enne maa-

ilmasõda võimelised töötlema kõik metsa-

dest 'Saadavad! palgid1. Pärast maailmasõda
eihitati rohkesti uusi lauaväbrikuid' juurde.
Seetõttu on võistlus toorainesaamises muu-

tunud suuremaks. Mitmed suured metsa-

töösltusärid on metsatööstusele! ebasoodisaiil

aastail läinud pankrotti.

Meie lauavabrikuil ei ole võimalik nime-

tamisväärt kogusel osta toormaterjali välis-

turult. Väikesel määral on 'meil lauavabri-

kuis saetud N. Liidust transiidina toodud

palke (Narvas). 1935. a. suvel saagis
A. Schein ja Co. Pärnus umbes 965 thm

Leedust toodud palke.

Lauavabrikute toodang on sõltunud sel-

llest, kui palju on saadud igal aastal metsa-

dest toormaterjali. Viimase saamine on eri-

nenud osalt seetõttu, et metsaomanikud eri-

aastail on pakkunud kaupa erineval arvul,
osalt ka sellest, et välisturukonjuriktuur on

mõnel aastal metsaostjaile võimaldanud suu-

remaid kasulootusi kui teisi! aastail. Riigi-
metsades müügilemääratud metsatükid jäid
halvul aastail enamjaolt müümata, kuna

soodsad! aastail osteti endiste aastate jäägid
ühes jooksva aasta raielankidega. Erakorra-

lise langi realiseerimine, „uussaksläsi!e“ mõi-

sade tasu arvel antud metsalangid, endisiile

mõisaomanikele tagasiantud metsad, asuni-

kele müüdud metsa rohkus on Väljaspool ta-



Woodworkin 87

välist riigimetsade kasustamist mõjustanud
lauavabrikute toodangu suurenemist ja aju-
tiste lauavabrikute tekkimist.

Üldisest lauavabrikute toodangust langeb
70—7õ% tööstusstatistikais suurtööstuse

hulgas arvestatud tööstusettevõtete arvele.

Ülejäänud' osa langeb kesktööstuslikelie laua-
vabrikuile ja kõrvalharuna teiste tööstuste

juures töötavaile saeveskitele.

Suurtööstus-lauavabriku te toodang üksikuil
aastail:

Output of Large Seale Sawmills:

1923 44330 std. 1929 44 000 std.
1924 44 356

„ 1930 46 000
„

1925 44 637 „ 1931 34 000
„

1926 52 275 „ 1932 22 000
„

1927 43000
„

1933 47 751
„

1928 73500
„ 1934 80 321

„

1935 49137
„

Lauavabrikute toodang on olnud kaunis

stabiilne. Tavalisist kõrgem toodang oli

11928. ja 1934. a. Majanduskriisi haripunkti
ajal, 19812. a., langes lauavabrikute toodang
umbes poolele tavalisest tasemest.

Viimase aastakümne andmeil oli tavali-

seks suurtööstuslauavabrikute toodanguks
4)5 000 std. Arvates .sellele juurde
tustoodangu (ca 15 000 std) oleks aastane

lauavabrikute toodang ca 60 000 std., milleks

vajatakse toorainet ca 500 000 thm. 11928. a.

toodang oli 100 000 std., miilile vallmistami-

selks kulus B'3o 000 thm palke.
Lauavabrikute toodangust läheb 115'—20

tuh. std. siseturunõudeiks. Seks kasustatakse

peamiselt halvemaid laudu, milliseid ei saa

saata välisturule. Tavalisest olukorrast

suurema toodanguga aastail on lauavabrikuil

raskusi nende praaklaudade realiseerimi-

sega.

Meie lauavabrikute toodlangut hinnatakse

odavamaks soome ja rootsi laudadest, olles

tingitud osalt sellest, et meie palkide huilgas
on kiireltkasvanud koreda puutoimega ma-

terjali rohkem kui meist põhjapool asuvais

mais. Põhjus peitub seega meie metsades

ja slellle parandamine on väga pika aja küsi-

mus. Teiseks jia kaaluvamaks hinnavahe

põhjuseks on aga soliidsete, sissetöötatud

eksportööride vähesus. Juhuslike eksportö-
ride kaup sorditakse sageli ebaühtlaselt ja

nende valmistamisel ei osata näha ette, mis

mõõtudes võib kauba eest saada kõrgeimat
hinda. Selle puuduse osas on paranemine
võimalik ja tarvilik.

3. Vineeritööstus. Vineeritööstust edus-

Plywood industry. tab üks ettevõte:

A.-iSI. A. M. Lutheri

vineerivabrik Tallinnas. Tema aastatoodang
on viimaseil aastail ca 18 000 tn, millest
läheb välisturule .üle 90%. Peale vineeri ja
vineerkauba valmistab vabrik, peamiselt ko-

dumaise turu jaoks, rohkesti mööblit.

Vineeritoodanguks kulub toorainet umbes
6'9 000 thm ja seks kasustab vabrik pea-

miselt kasetarbepuud. Rohkesti tarvitab

ta ka lepapalke ja okaspuulaudu.

Enne maailmasõda tarvitas vabrik toor-

ainet rohkem kui praegu, saades selle pea-
miselt Venest. Eesti iseseisvuse saavuta-

misest alates .on vabrik kasustanud oma maa

toorainet. Kuni 11980. a. kasustas ta roh-

kesti ka Lätist sisseveetud kasepakke. Ük-

sikuil aastail on vabrikul õnnestunud osta

vineerpäkke ka Venest ja Poolast.

Raskuseks vabrikule on asjaolu, et täi
tuleb kõike toorainet vedada raudteed kau-

du — tagavaru tuleb aga hoida .kunstlikult
valmistatud

~ millega on

seotud suured väljaminekud, milledest jõ-
gede äärde ehitatud vineerivabrikud on va-

bad. üldiselt on vabrik suutnud tõsta oma

seadist endisest vene turu jaoks valmista-
misiseiisundist aja kõrgusele ja on end pan-
nud kehtima välisturul., hoolimata teravast

võistlusest vineerivabirikute vahel. See asi
sõltub osalt isefflliest, et kõrge lehtpuupakkude
väljaveotoillli tõttu on vabrik saanud sise-

turult toorainet võrdlemisi soodsail tingimu-
sil. Vinieeritööstuse toorainetoodang metsa-

des on suurenenud aasta-aastalt selle taga-

järjel, et on pehmendatud tehnilisi tingimusi
ja on hakatud kasustama endisest peenemaid

kasepakke tööstustooraineks. Halvema toor-

aine ikasustamise korral on näha ette või-

malust hoida tööstustoodangut endisel tase-

mel ka siis, kui raiumised metsades vähene-

vad metsade kandejõu tasemele.

4. Mööblitööstus. Mööblitööstus

Fumiture industry. tarvitab meil peale
okaspuude rohkesti

ka kodumaisi kõvapuuliike. A.-s. A. M.

Lutheri mööblitööstusosäkond tarvitab pea-

miselt kase- ning lepapuud. Tema tooted
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(eriti toolid) on siseturul laialt ‘levinud.

Rohkesti tarvitatakse ka saarepuud. Saa-

repuu tarvitamises tundub, et meie tööstus

ja turg ei ole vajalisel määral kujunenud
kohalikele oludele vastavaks. Metsaomani-

kel on sageli raskusi saaretarbepuu turusta-

misega ajal, mil mööblitööstustele veetakse

välismaalt samiaväärtuslikku välismaist puud.
Meie oludes on kõige väärtuslikumaiks

mööblitööstus-puuliikidteksi jalakas ja kün-

napuu. Nende toodang leiab täielikku ka-

sustust mööblitööstuses. Tundub aga, et

nende kokkukoondamise 'alal on vaja pa-

randust.

Suurtööstuslikke mööbli- puutööstusvab-
rikuid oli meil 1*936. a. kaheksa. Üldiselt

on mööblitööstus praegu tõusuajajärgul. Ko-

dude sisustamine uuemoelisei mööbliga on

viimase 5 aasta kestel kujunenud hoogsaks
ja see on omakorda loonud häid võimalusi

mööblitööstuse tegevusele. Peale suurtöös-

tusvabrikute töötab kõikides linnades patju
väikesi tisleritöökodasid.

Mööblitööstuse jaoks veetakse välismaalt

kallihinnalist puud, osalt laudade, osalt vi-

neeri näol. Eriti rohkesti veetakse maha-

goni ja tamme. Ka kodumaine tamm leiab

mööblitööstuses kasustamist sel määral, na-

gu teda on saada mööblitööstusele kõlblikul

kujul.

5. Kastilauatööstus. Ajakohase seadisega
Box-board industry. lauavabrikute juures

töötab tavaliselt kas-

tilaua-osakond. Tema võimaldab lauapindu
kasustada ekspordiks kõlbliku kauba valmis-

tamiseks. Mõned tööstused kasustavad aga

toorainet täielikult ainult kastilaudude val-

mistamiseks. Kastitööstus tarvitab toor-

aineks peamiselt okaspuupälke. Väikesel

määral kasustatakse ka haavapakke.

Kastilauatööstuse toodangut arvestatakse

meie statistikas lauavabrikutega koos, mis-

tõttu ei ole sellile ulatusest üksikasjalisi and-

meid. Suurem kastitööstus, Järvakandi kas-

titehas, mis annab tööd 150 töölisele, suu-

daks täie koormisega töötleda kõik Pärnu-

maa metsadest saadavad palgid. Üks suu-

remaid kastitehaseid, „Viktoria“, põles 1’935.

a. maha. Tema asus Tallinnas, kuid ostis

toorainet üle kogu Eesti. Jämedate kuuse-

paberipuude ostmisel oli ta paberivabriikuile
suureks võistlejaks. Väiksemaid kastitöös-

tusi on Pärnus, Viljandis, Tartus ja Tal-

linnas.

6. Paberitööstus. Tallinna linnanõukogu

Paper industry. ja veskiomaniku O.

Wiedenhaueri vaheli-

ne leping tõendab, et Tallinna 'lähedal, Üle-

miste järve ääres oli juba 11077. a. paberi-

veski, millest aja jooksul on arenenud välja
meie praegune suurim paberivabrik, Põhja
Paberi ja Puupapi vabrikute 0.-ü. Meie pa-

beritööstuste algus ulatub seega väga kau-

gesse minevikku. Tegelik paberitööstuse are-

nemine langeb m. sajandi lõpule ja k. sa-

jandi algule, mil tekkis teisi meie suure-

maid paberivabrikuid: A.-(S. Tallinna paberi-
vabrik E. J. Johanson (>asut. 1887), „Wald-
hof“ Pärnus (asut. 1898), Türi Paberi ja
Puupapi vabrikute A.-’Si. (asut. 11900), A.-S.

Paberivabrik „Koil“ (asut. 11900). Sõja-
aastad muutsid paberitööstusolukorra põh-
jalikult. Kui saksa sõjalaevad maailmasõja
ajal ründasid merelt Pärnu linna, sattusid

vene võimud Pärnus kabuhirmu ja lasksid

(20. 111 1915. a.) õhku tselluloositehase

„Waldhofi“, mis oli suurimaid ja seadiselt

moodsaimaid tehaseid, mitte ainult kodu-

maal, vaid kogu Venes. Ka teiste vabrikute

tegevus jäi soiku ja Venest eraldumisega
läks kaduma ka tähtsam vabrikutoodete

turg.

Pärast maailma- ja vabadussõda tuli

meil paberitööstusele raske ümberkorralda-

mise ja uute turgude otsimise aeg. Ümber-

korraldamine on kestnud viimase ajani.
Tööstus on suutnud võita endale turgu ja
laiendada järkjärgult tegevust. 1930. a.

alates on paberitööstustoodang saavutanud

sõjaeelse taseme, kuigi „Waldhof’i“ tehas

on jäänud üles ehitamata.

Paberitööstuse hulka arvatakse meil pal-
ju ettevõtteid, millised tegelevad ainult val-

mispaberiga, näit., hülsivabriikud, paberikot-
tide- ja papplkarbi-tööstused. Nende osa on

paberitööstuses tähtsusetu. Üks ettevõte pa-
beritööstuse hulgas, Räpina paberivabrik
(asut. 1740. a.), valmistab paberit kaltsu-

dest. Tema jõujaama võimsus moodustab
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umbes 3% teiste vabrikute omast. Pärast

pikemat seismist (1929—35) algas ta 1935.

a. taas tegevust.

Peale selle on paberitööstuse hulgas üks

suurem vabrik „A/S Tallinna paberivabrik

J. Johanson", mis kasustab tooraineks puu-

massi ja tselluloosi. Tema töötleb teisis te-

haseis puust valmistatud poolvabrikaate pa-

beriks, kuid ta ei kasusta otse puud. Kõik

teised tehased kasustavad tooraineks kuuse-

puud ja valmistavad sellest puumassi, tsel-

luloosi, paberit mitmesugusel kujul ja ka

paberkaupa (paberkotikesi). Nende tegevus

ja toodang on mitmekordselt suurem kui

kõigil teisil paberitööstuse hulgas arvesta-

tud ettevõtteil.

Suurimaks ettevõtteks on Põhja puupapi
ja Paberivabrikute A/Ü vabrik Tallinnas.

Ta valmistab tselluloosi, rotatsioon- ja pak-
kimispaberit. Ta on oma seadist täienda-

nud ja laiendanud tselluloositoodangu suu-

rendamise eesmärgil. Peamiselt selle vab-

riku ümberkorraldamisest ja suurendamisest

on sõltunud muudatused meie paberisaaduste

väljaveos. Iseseisvuse esimesil aastail ka-

sustas ta jõuallikana kivisütt, praegu aga

töötab põlevkivi varal, mida saab oma kae-

vandusest Küttejõu jaama juurest. Toor-

aineks kasustab kuni 450 000 r/m paberipuud
aastas.

Samale o/ü-le kuulub veel üks suurem

puumassitehas Jägalal ja teine väiksem

Tammikul.

Suuruse poolest teisel kohal asub Türi

paberivabrik, mis kuulub samanimelisele

a/s-le. Tema kasustab aastas 15.—30 000 r/m

paberipuud ja valmistab paberit (rotatsioon-,
kontsept-), tselluloosi ja puumassi.

Kolmas puuainel töötav tööstus asub Ko-

hila jaama juures ja kuulub A/S Paberivab-

rik KoiTile. Tema aastane paberipuude tar-

vitus on ca 15 000 r/m. Valmistab mitonet

liiki paberit ja paberkotikesi.

Peale selle on meil töötanud veel mõned

väiksemad puumassitehased, nagu Jändja

puumassivabrik Türi läheduses, Joaveski

puupapivabrik Virumaal, Palmse vallas ja
Vändra puumassitehas.

Paberitööstustoodang.

Output of Paper Industry.

loositoodang on tõusnud järjekindlalt kuni

1931. a., eriti hoogsalt 1927. a. alates. Ni-

metatud aasta oli murranguks ka paberi-
tööstussaaduste väliskaubanduses. Kuni sel-

le ajani kasustas paberitööstus omal maal

valmistatud tselluloosi ise. Siit peale algas

aga hoogus tselluloosi saatmine välisturule.

Puumassitoodang on 1924. a. saadik pü-
sinud enamvähem võrdsel kõrgusel ja on

läinud kõik oma maa paberivabrikute jaoks.

Tööstuses tarvitatud paberipuude kogus

on suurenenud järjekindlalt kuni 1931. a.,

mis aasta oli lauavabrikute tegevusele eba-

soodus. Seetõttu oli paberitööstusel soodsa-

maid võimalusi tooraine saamiseks. Tava-

liselt loetakse meil paberipuiks kuusenotte

10—15 sm jämeduses. Ses jämeduses pa-

beripuude toodang ei kata aga kaugeltki
nõudmist. Seetõttu on vabrikud ostnud suu-

rel määral ka üle 15 sm jämedaid kuusepuid.
Eriti suurel määral oli see võimalik kriisi-

aastail, mil lauavabrikud ei suutnud pee-

nemaist kasepalkidest maksta nii kõrget hin-

da, nagu paberitööstus.

Puumassivabrikud (Jägala, Tammiku,

Joaveski ja Jändja) kasiustavad puumassi
valmistamiseks mehaanilist hõõrumismeeto-

dit. Paberivabrikuks teostub aga paberipuu-
de töötlemine keemilisel sulfiitmeetodil.

35.

Valmistatud kaup tn.

Quantities of Articles Produced
in ins. Tarvitatud paberipuud

rm

Quantity
of

Timber
used

in

m
l

paber
Paper

tselluloos

Cellulose
puumass

Pulp

1936 19 135 69 806 15 000
1935 18 771 71 489 15 329 493 241
1934 17 400 70 551 15 412 490 446
1933 14 872 65 428 12 502 433 382
1932 14 035 60 914 15 110 448 115
1931 23 622 67 660 15 264 507 836
1930 34 996 56 253 17 682 436 109
1929 33 683 50 205 17 626 410 729
1928 35 735 40 310 21 570 363 611
1927 34 712 25 832 19 553 221 293
1926 37 950 14 100 18 322 173 469
1925 38 370 16 268 18 920 204 267
1924 29 805 13 339 15 865 168 165
1923 25 804 9 625 9 362 121 728
1922 25 984 7 281 11 097 97 500
1921 16 951 5 274 5 355 63 200
1920 12 344 3 215 5 183 46 300

Paberitoodang oli meil kõrgeim 1925. a.,

vähenedes pärast 1930. a. kiirelt. Tsellu-
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Paberitööstuse praegune seisund võimal-

dab töötleda kodumaal saadavat kuusepuust
toorainet täies ulatuses. Ta on ostnud või-

malust mööda toorainet ka N. Liidust. Pa-

beripuid on N. Liidust veetud sisse 1929. a.

17 000 thm, 1930. a. 87 000 thm, 1931. a.

60 000 thm, 1932. a. 5 300 thm, 1935. a. 900

thm ja 1936. a. 17 000 thm.

Paberivabrikute paberi,toodangust on si-

seturg kasutanud aastas ca 6.—8 000 tn.

Suur osa (60—80%) vabrikute paberitoo-
dangust läheb välisturule. Paberit on saa-

detud kõigisse maailmajagudesse, ilma et

seejuures kujunenuks välja järjekindlalt
suuri saadetisi ostjaid riike.

Vab. Vai. otsusega 1. VI 34 kiideti heaks

metsavalitsuse poolt algatatud kavatsus kut-

suda Eestis ellu sulfaat-tselluloosi-

tööstus. 1936. a. asutati selle kavatsuse

teostajaks „Eesti Metsa ja Tselluloosi A/Ü

ja alustati eeltöid vabriku asutamiseks. Ka-

va kohaselt peab vabrik algama tegevust
1938. a. Kehras. Vabriku toodang on kal-

kuleeritud 20.—30 000 tn-le, milleks vaja-
takse toorainet ca 170 000 thm (240 000 rm).

Vabrik suudaks täies ulatuses töötleda se-

nini propside näol välisturule saadetud män-

ni ja kuuse peeneid sortimente. Peale selle

tuleks vabriku varustamiseks tarvitada ca

100 000 rm senini küttepuude näol kasusta-

tud männi-, kuuse- ja haavapuud.

7. Tuletikutööstus. Tuletikutööstus on

Match industry. eesti tööstusstatistikas

arvatud keemiatööstu-

se hulka. Tikutraaditööstust loetakse aga

puutööstuste hulka. Kuna eesti tuletiku-

vabrikud valmistavad kõik neile tarvismine-

va tikutraadi ise, edustavad nad samal ajal

ka puutööstust ja puuaine saamine on neile

eluliseks küsimuseks.

Tuletikuvabrikuid on Eestis olnud 5, mil-

lised kuulusid kõik suurtööstus-ettevõtete

hulka. Tooraineks tarvitab tööstus haava-

puid ja palju mitmesuguseid keemilisi ai-

neid.

Tuletikuvabrikute toodang suurenes kuni

1925. a. Siis püsis ta 3 aastat enamvähem

võrdsel kõrgusel. Alates 1929. a., mil meie

tikuvabrikud läksid rootsi tuletikutrusti kät-

te, on toodang vähenenud järjekindlalt.Too-

dangu vähenemise üheks põhjuseks on tik-

kude tarvituse vähenemine siseturul. 1925. a.

müüdi meil siseturul 83,6 milj, toosi -tikke.

Sellest ajast peale on aga siseturule müü-

dud tikkude arv vähenenud järjekindlalt ku-

ni 1931. a: 1927 — 54,5, 1929 — 29,9, 1931
— 24,9 milj, -toosi. Pärast 1931. a. on sise-

turul müüdud tikkude arv suurenenud veidi.

Üldisest tikuvabrikute toodangust on ca 70%

läinud välisturule.

alla, ei olnud neil võimalik arendada tege-

vust vaba võistluse põhimõttel. Trusti poolt
määratud müügihinnad on olnud üheks põh-
juseks tarvitamise vähenemisel. Käsikäes

tarvituse vähenemisega on trust sulgenud
vabrikuid ja kogu toodangu koondatud ühte

keskusse (Viljandi tuletikuvabrik).

8. Teised tööstused. Sõja-aastail ja pärast
Other Industries. tekkis meil rohkesti

tõrvatööstusi, millised

varustasid siseturgu puusöe, tõrva ja tär-

pentiniga. Need kasustasid tooraineks kän-

de. Hiljem, mil neil tööstusil tuli astuda

Tuletikuvabrikute toodang ja toorainete
tarvitus (tn).

Production of Matches and Consumption of Raw
Materials by Match Fadories-

36.

Toodang
1000
toosi

Production
in

1000

Boxes

Tarvitatud toorained

Quantity of Raiv Materials Used in tons.

haavapuu thm Aspen
m
a

solid paber Paper parafiinParaffin kloorhapu- kaalium Chlorate
of

Potash Vosvor Phosphor '5 s

1936 45 539
1935 52 532 2 914 49,5 34,0 38,9 1,6 3,4
1934 36 604 1 892 40,0 25,9 25,5 1,1 2,8
1933 54 737 3 110 50,0 28,5 36,7 1,4 2,2
1932 56 807 3 142 51,3 31,7 37,0 1,7 2,8
1931 68 823 3 400 63,5 36,7 41,6 2,0 3,2
1930 119 500 5 500 112,6 67,0 70,0 4,2 6,0
1929 132 268 6 813 107,5 82,6 77,9 4.7 6,2
1928 131 043 7 300 145,4 98,3 96,4 3,8 7,3
1927 175 965 9 000 187,5 95,0 107,5 5,2 9,2
1926 166 696 8 600 169,4 90,3 96,7 4,5 7,7
1925 207 043 — — —. —

—.
—

1924 122 919 6 600 158,5 67,1 73,4 3,2 —

1923 73 693 4 600 88,8 78,1 57,8 2,1 —

Tuletikutööstus on saanud vajaliku haa-

vapuu kodumaalt. Ta ei ole olnud võime-

line kasustama kogu haavatarbepuu-toodan-
gut ja seda on igal aastal saadetud välis-

turule. Kuna meie tuletikuvabrikud 1928.

a. peale kuuluvad kõik rootsi tuletikutrusti
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võistlusse välisturult saadava kaubaga, olid

nad sunnitud lõpetama tegevuse. Püsiva

ettevõttena jäi sel alal tohe o/ü Eesti Des-

tillaat Tallinnas. Viimasel ajal on hakanud

levima tärpentinivalmistus kändudest elks-

raheerimismeetodil. Esimene sellekohane

tööstus algas tegevust Tartus 1935. a.

Ajutise tööstusharuna on kasustanud puu-

ainet niidi-poolitööstus (A/S Balti poolitöös-
tus). Majandussurutise algul see lõpetas
tegevuse. 1936. a. sügisel tekkis Tallinnas

samal alal uus ettevõte. Poolitööstus tarvi-

tab tooraineks kaste- ja väikesel määral saa-

repuud. Selle tööstuse varustamist saab

teostada sortimendiga, mida varem täieis

ulatuses tarvitati halupuude näol kütteks.

XI. METSADE RAHVAMAJANDUSLIK TÄHTSUS.

IMPORTANCE OF FORESTS IN NATIONAL ECONOMY.

1. Puuaine üldine Metsade suurim teene

tähtsus. majanduselus seisab
Oene

of
lT\mbO

er

tanCe selles, et nad anna’

vad rahvale vajalikku
puuainet ja avaldavad seega väga mitme-

külgset mõju kõigis majanduseluharudes.
Puuainel on enamvähem kõigil tema tar-

vitusaladel võistlejaid. Puuaine kättesaa-

misraskuste suurenemisel asendavad nad

puud. Mida suurem on puuaine pakkumine,
seda odavam ta on ja seda suuremas ulatu-

ses on võimalik teda võtta tarvitusele. Puu-

aine ja tema võistlejate hindade vahekord

mõjustab puuainetarvituse kogust. Suur osa

puuaine-tarvitusaladest on aga iseloomuga,

et üleminek teiste võistlejate tarvitusele

nõuab pikaajalist ümberkorraldust ja palju
kulu. Puuaineta.rvit aniise suurenemine või

vähenemine ei saa seetõttu teostuda järs-
kude hüpete näol. Majanduselu stabiilsuse

säilitamiseks on igal aastal vaja enam-

vähem püsivat puukogust, mille saamisel

esinevad takistused ei jäta avaldamata halba

mõju.

2. Puu ehitus- Puuaine on meil täht-
ainena. saimaid ehitusaineid.

Buiiding Timber. Meie metsad toodavad

kõrgekvaliteedilist ehituspuud seks küllalt

suurel määral, et teised ehitusained, nagu

tsement, telliskivi, paas, raudkivi jne., kuigi
meil on võrdlemisi soodsaid võimalusi vii-

maste kasustamiseks, ei ole suutnud senini

tekitada puuainele kuigi suurt võistlust.

1934. a. rahvaloendusandmeil oli meil

riigis 192 020 elumaja1 ). Neist oli 172 617

(89,9%) puuseintega. Tulekindlast ainest

seintega elumaju oli 10 650 (5,6%), sega-

materjalist seintega elamuid 8597 ehk 4,5%.
Kõigist etamuist asus 30 935 (16,1%) lin-

nades, 4 693 (2,4%) aleveis ja 156 392 elu-

maja (81,5%) valdades. Puumajade % oli

linnades 83,8, aleveis 94,0 ja valdades 91,0.

Rohkem kui pool (54,7%) kõigist ela-

muist oli 1934. a. kaetud puust valmistatud

katusematerjalidega (laastud, pilpad, sind-

lid). Teiste katusematerjalide hulgas on

tähtsamad õlg (22,9%), papp (6,5%), plekk
(5,9%), kivi (4,4%) ja pilliroog (3,1%).

Võrreldes 1934. a. rahvaloendusandmeid

1922. a. omiga selgub, et elamute arv on

selle aja jooksul suurenenud ümmarguselt
32 000 ehk 20%. Elamute liigitus seinte-

ehitusmaterjali alusel oli 1922. a. aga umbes

sama nagu 1934. a. Katuseainete hulgas on

1922—34. a. puu osatähtsus suurenenud,
õlgedel aga vähenenud. Plekkkatuste osa-

tähtsus on suurenenud pappkatuste arvel.

Elamute juures olevate kõrvalhoonete

kohta puuduvad meil üksikasjalised andmed.

Nende hulgas on puu ehitusaine osatähtsus

tõenäoselt suurem kui elamute juures.
Teiste ainete hulgas väärivad mainimist

raudkivid ja tsement. Maal on kohati levi-

nud raudkivilaudad.

Maareformi teostamisel loodud uute asun-

dustalude ehitamine põhines meil puuehi+us-
ainel. Maareformi teostamismäärustega anti

asunikele õigus saada riigimetsast hoonete

ehitamiseks soodustatud tingimusil ehitus-

tarbepuud. NormaalasUndustalundite kohta

lubati algul 112 thm (16,48 ks.), millest

pidi jätkuma elumaja ja lauda ehitamiseks.

Hiljem suurendati normi 136 thm (1926. a.).
Erakordselt suurel ehitushooajal oli suuri

raskusi selle ehitustarbepuu andjail — riigi-
*) Siia hulka ei ole loetud tühje elaniketa elamuid

millede arv 1934. a. oli 4588 ja millede hulgas oli ehita-
tud puust 4132, tulekindlast ainest 258 ja segaainest 106.
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metsadel ja saajail asunikel. Raskuste väl-

timiseks propageeriti tulekindlaid ehitus-

aineid — tsementi ja savi. Neid võeti

metsavaeseil aladel kohati tarvitusele, kuid

siiski võrdlemisi väikesel määral. Puuaine

käsitlemine ehitusil on võrdlemisi lihtis.

Rahvas on meil harjunud temaga käitlema.

Tema muretsemisega seotud tööd langevad
talvisele ajale, mil põllumajanduses on vähe

tööd. Seetõttu on põlluharijal rahval eriti

soodsaid võimalusi kasustada vaba aega

kasulikult ehitustarbepuu raiumiseks ja ko-

halevedamiseks. Suur osa meie maarahvast

tunneb puutööd sel määral, et puuehitiste

juures suudetakse täiel määral kasustada

kogu vaba aega. See võimaldab talunikel

säästa puuehitiste kulusid palju suuremas

ulatuses kui ühegi teise ehitusaine tarvita-

mise puhul. Väikese asjatundlikkusega ehi-

tajate puhul omavad tulekindlast ehitus-

ainest ehitatud hooned meil sageli suuri

■puudusi, milliseid puuehitisil esineb harvem

ja millede kõrvaldamiseks puudub taluini-

mesil oskus. Seetõttu avaldub puuaine üle-

olev seisukoht meie ehitusainete hulgas.

Riigimetsadest müüdi asunikele ehitus-

tarbepuud kõige rohkem 1926/27. a. (415 020

thm). Kõige intensiivsemaks asunike ehi-

tushooajaks oli 1924—27. a. 1924—33. a.

müüdi riigimetsadest asunikele soodustatud

tingimusil ehitustarbepuud keskmiselt aasta

kohta 245 000 thm. Ehitushooaja haripunkti-
aastail müüsid asunikud suurel kogusel rii-

gilt soodustatud tingimusil saadud eihitus-

tarbepuud metsatööstureile. Hiljem, kui

normjpuud olid kulutatud, majapidamise
täienemisel osutus aga vajalikuks täiendada

ehitisi ja ehitada muid hooneid juurde, tuli

asunikel soetada ehitusainet teiste kodani-

kega võrdseil tingimusil. Arvud, millised

selgitavadsoodustatud tingimusil antud met-

sakogust, annavad seetõttu ainult umbkaudse

ülevaate tõeliselt asunike ehitusel kasusta-

tud puukogusest. Esimesil aastail oli puu-

kulutamine müügiarvudest väiksem, hiljem

aga muutus seisund vastupidiseks: ehitisiks

tarvitati puud rohkem kui saadi soodustatud

tingimusil.
Enne maareformi teostamist tekkinud

talundid on meil läbisegi suuremad ja oma-

vad üldiselt rohkem ja suuremaid hooneid

kui asundustalud. 1929. a. põllumajandus-

liku üleskirjutuse andmeil oli keskm. suu-

rus asundustailundeil 16,4 ha, kõigil teisi! —

25,3 ha. Hoonete aluspind oli asundUstalun-

deis 226 m
2,

ostutalundeis 424 m 2. Vane-

mate talundite hooneis olev puuainekogus
tagasihoidlikult on ümmarguselt 15 milj, ha

ehk ca 150 1 thm talundi kohta. Kui maal-

asuvate hoonete keskmiseks eaks võtta 60

aastat, tuleks igal aastal ca 1/bo vanatalude

hooneist uuendamisele, milleks kuluks ca

250 000 thm ehituistarbepuud. Vanade hoo-

nete korrashoid ja vanade asemele uute ehi-

tamine nõuavad meil normaaloludes umbes

sama palju puud, nagu asunikud oma ela-

mutele ja lautadele on saanud ehitamiseks

läbisegi aastas soodustatud tingimusil met-

sa. Sõja-ajal ja sõjale järgnenud aastail

oli vanatalundeis ehitamine normaaHoludest

tagasihoidlikum. Viimasel aastakümnel on

tulnud aga seetõttu vastavalt suuremas ula-

tuses teostada ehitusi.

Linnaehituste alal oli meil enne kriisi-

aastaid märgata puuaine osatähtsuse vähe-

nemist. Puuhinna isuur langus kriisiaastail

tekitas linnades nõudmise suurenemist. Rah-

valoenduse tagajärjed näitavad isegi väikest,

arvutuses võimaliku vea piiresse jäävat puu

osatähtsuse suurenemist. Suuremate linnade

keskuses kerkib !meil peamiselt tulekindlast

ainest ehitisi. Need on ka meie suuremad

linnaehitised. Linna äärtel ja väiksemais

linnades ehitatakse aga peamiselt puuhoo-
neid. Need ehitised on üldiselt väiksemad.

Seetõttu ei anna elamute arvuline vahekord

päris õiget ülevaadet ehitusmaterjali vahe-

korrast. Nad näitavad puuaine osatähtsust

tõelikkusest suuremana. Tuleb aga arves-

tada, et ka kivi- ning tsementehitisis tarvi-

tatakse palju puuainet (uksed, aknad, põ-

randad, laed jne.).
Linnades korraliku remondi juures on

puumajade iga nii kõrge, et ehitusaine vali-

kul ei ole põhjust puuaänet teiste ehitus-

ainete kõrval pidada halvemaks. Hästi-

ehitatud tsement- ja telliskiviehitisis on

praegusel ajal elamistingimused mitte hal-

vemad kui hästi ehitatud puumajades. Oda-

valt ehitatud kivimajad on meil aga tihti

niisked ja külmad. Odavus, ehitamise liht-

sus ja osalt ka paremad elutingimused puu-

majades on põhjused, miks puu ka linna-

ehitiste alal on säilitanud oma suurt täht-
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sust, hoolimata, et ehitusmäärused enam-

vähem kõigis linnades jätavad kiviehitisile

teatud eesõigusi ja et tulekindlate ehitiste

levikuks on tehtud kihutustööd.

Ehitustarbepuud tarvitatakse süuremjaolt
palkide näol. Rohkesti kulub ehitusil ka

laudu, katuselaaste ja sindleid. Puuaine-

tarvitus muutub sel alal järjekindtialt sääst-

likumaks. Tahumata .palkidest seinu nä-

hakse viimasel ajal harva. Tavaliselt las-

takse palgid lauatehaseis prassida, kusjuu-
res saadakse prussiservadest, millised mui-

du tahumise teel läinuksid laastudeks, suur

osa ehitusel mustaks põrandaks ja mustaks

laeks vajatavaid laudu. Ka palkide sorti-

ment on muutunud peenemaks. Jämedaid

palke püütakse müüa lauatehaseile eksport-
laudade valmistamiseks ja neid vajatakse
ehitusil peamiselt taladeks. Seinad tehakse

linnaehitisis sageli ainult 4—5" paksudest
prussidest. Selle asemel on aga löönud läbi

välisseinte kaitsmine vihma eest vooderda-
mise teel või (linnades) krohvimisega. Lau-

dadeks kasustatakse esijoones peenemaist
okaspuupalkidest saadud odavamaid sorti-

mente ja V sordi laudu, milliseid ei saa

saata välistulule. See asjaolu teeb eksport-
tööstusilie võimalikuks linnades realiseerida

halvemaid laudu hea eduga siseturul. Roh-

kesti puuainet kulutatakse ehitisis ka laas-
tude ja sindlite näol. Viimaste tarvitus on

viimasel ajal vähenenud tublisti, Laastude

valmistamiseks kasustatakse peenemaid ti-

hedakiulisi männi- ja kuusepuid ning kaunis

rohkesti ka haaba.

Järjest suurema säästu teostamine ehitu-

sil ja seinte iga suurendavate abinõude

(vooderdamine, krohvimine) levik võimalda-

vad meil tulevikus puuehitusil tulla toime

palju väiksema puukogusega kui varem,

kuigi puu osatähtsus ehitiste arvus jääks
muutmata. Ehitiste juures jääb ka kokku-

hoidliku puuaine käsitluse korral rohkesti

jätteid laastude ja otsade näol, milliseid ka-

sustatakse kütteaineks.

Rahvaarvu suurenemine on meil pärast
maailmasõda jäänud väikeseks. Kahe vii-

mase rahvaloenduse vahel suurenes rahva-

arv ainult 1,7%, kusjuures sündimus oli

suremusest suurem peamiselt ainult maal.

Samal ajajärgul kahanes maaelanike arv

2,7%, linnaelanike arv suurenes aga 16,6%
ja alevielanike arv 8,9%. Hoolimata era-

kordselt suurest asundustegevusest jätkus
maaelanike valgumine linnadesse ja aleveis-

se. See laseb oletada, et nüüd, mil maare-

formi teostamisest tingitud ehitused maal on

lõppemas, väheneb puuaine nõudmine ehita-

misotstarbeks maal õige tunduvalt.

3. Tarbepuude tar- Rohkesti kulub meil

vitus teede korras- puud raudteeliipreiks,
telefoni-, telegraafi-

MaMen^cTofnßO ads. Ja elektrijuhtmetepos-

tideks ning sildade

ehituseks. Seks vajatavail sortimentidel on

nii kitsalt piiratud mõõdud, et neid saadak-

se metsadest võrdlemisi väikesel kogusel.,
mille saamiseks tuleb otsida läbi võrdlemisi

suuri metsaalasid. Raudteeliiprid valmista-

takse esijoones jämedaist ekslikest mändi-

dest. Sirge, oksteta puu kasustamine seks

otstarbeks on kahjulik põhjusel, et seda

saab palju parema eduga kasustada eksport-
laudade valmistamiseks. Sageli okslik puu

on liiprina vastupidavam mädanemisele kui

sirge oksteta.

1. IV 36 oli Eestis (raudteetegevus 1935/

36) raudteede üldpikkus (arvatud juurde jaa-
made kõrvalteed) laiarööpmelisel 1212 'km

ja kitsarööpmelisel 879 km. Üldine liiprite
arv neil teil, arvates 1500 liiprit km kohta,

on 1 818 000 laiarööplemist ja 1 318 500 kitsa-

rööpmelist liiprit. Nende valmistamiseks

oleks vaja tarbepuud umbes 370 000 thm.

Normaaloludes tuleb sellest igal aastal ca

1/i5 osa ümbervahetamisele, s. o. igal aastal

kuluks seks ümmarguselt 25 000 'thm tarbe-

puud.
Pärast vabadussõda oli liiprite tarvitus

meil normaalselt märksa suurem põhjusel, et

sõjaaasitail tarvitati immutamata liipreid,
millede iga on võrdlemisi lühike (sageli ai-

nult 5 aastat). 1923—27. a. andmeil kulus

raudteevalitsuse liiprite nõuete rahuldami-

seks läbisegi aastas umbes 40 000 thm tarbe-

puud. 1933/34. a. tarvitas raudteevalitsus

95 078 laia- ja 38 470 kitsatee-liiprit, milli-

sed kokku vastavad ca 18 000 thm tarbe-

puule.
Liiprid valmistatakse osalt taltumise teel

metsades, osalt saagimise teel lauatehaseis.

Liiprite saagimisel saadakse väikesel määral
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/ka laudu, milliseid kasustatakse siseturul

mitmekesiseiks otstarbeiks. Tahumisel saa-

dud laaste kasustatakse tavaliselt kütteks.

Kõik liiprid immutatakse raudteevalitsuse

immutustehases Valgas põlevkivisaadustega.
Immutamine võimaldab hea eduga kasustada

liipreiks ka kuusepuud.

Peale liiprite tarvitab raudteevalitsus

rohkesti puuainet jaamahoonete ehitamiseks

ning pöörmepakkudeks. Iseseisvuse ajal on

meil raudteevõrk suurenenud jõudsalt Tar-

tu-Petseri, Sonda-Mustvee, Virtsu-Rapla,
Papiniidu-Lelle, Riiselja-Ikla ja teiste väik-

semate teede ehituse tõttu. Uute jaamahoo-
nete ehitamine oli meil seega erakordselt

hoogus.

Telefonipostideks ja elektrijuhtmeiks ka-

sustatakse peamiselt männi-, väiksemal mää-

ral ka kuusepuuposte. Posti Peavalitsusele

kuuluvate telefoniliinide pikkus oli 1935/36.

a. aruande järgi 11 966 km ja korrashoiule

kuulunud postide arv 180 000. Telefoniliine

on peale selle veel raudteevalitsusel, sõja-
väel ja paljudel tööstusil ning eraettevõtteil.

Raudteevalitsuse liinidel oli postide arv

1925. a. umbes 30 000. Postide iga sõltub

suurel määral ilmastikutingimusist ja mulla-

omadusist. Sageli kõdunevad postid maa-

pinna alt juba 6 a. jooksul, teisal püsivad
nad üle 10 aasta. Immutamise teel ja posti
ümber oleva mulla desinfitseerimisega on

võimalik vähendada mädanemise kiirust mul-

lapinnal. Pärnus on hea eduga postide ea

pikendamiseks kasustatud Waldhofi tsellu-

loositehase šlakki. Seda pannakse posti ja
mulla vahele auku, nii et :ta ümbritseks

puud, šlaki sees on seenidude arenemine

takistatud mitmesuguste kemikaalide tõttu

ja selle tagajärjel püsivad postid mulla-

pinnal terveina sama kaua, nagu posti õhus

olev osa suudab panna vastu meie ilmastiku-

oludele (umbes 15 a.). Postide immutamine

on meil mõeldud ainult Valga lähemas ümb-

ruses raudtee lähedal. (Põhjus: tehas Val-

gas.) Kaugemalt postide saatmine immu-

tamistehasesse osutub liiga kalliks ega tasu

immutamisega saavutatud paremust. 1925—

26. a. kohta kogutud andmeil on telefoni-

postideks ja elektrijuhtmeiks aastas tarvi-

tatav keskm. kogus ca 10 000 thm.

Ülesande täitmiselt kõrvaldatud vanad

telefonipostid tarvitatakse enamvähem kõik

kütteks.

4. Mööbli- ja riista- Mööblivalmistamiseks

Puu - kasustatakse meil pea-
Furn/ture Timber. miselt puud. Oda-

vam mööbel tehakse peamiselt kuusepuust.
Palju tarvitatakse mööbliks mustleppa ja
kaske. Kallim mööbel valmistatakse jala-
kast, tammest ja saarest. Seks, otstar-

beks veetakse sisse rohkesti ka välismaist

puud vineeri ja laudade näol. Mööblivalmis-

tamises on viimaseil aastail märgata ela-

vust. Võttes aluseks Tartu mööblitööstusilt

kogutud andmeid peaks mööbliks kulutatav

puukogus olema ca 0,04—0,05 m 3 elaniku
kohta aastas.

Maal kulub rohkesti puud mitmekesiseiks

põllumajandustööriisitadeks. Viljaredeleiks ja
aedade ehituseks kulutatav puukogus on

suurem mööblipuu omast. Viimasel ajal on

levimas puukasustamine ka maakuivendus-

torudeks.

5. Puu tööstus- Tööstus vajab kütet

kütteainena. peamiselt energiaalli-
T/mfeer (bafcs> ogalt ai-

tamiseks, keetmiseks

ja ruumide soojendamiseks.
Eesti tööstuses 'tarvitatavast energiast

saavutatakse 70—75% aurumasinate ja-tur-

biinide kaudu kütteaineist. Puuduva osa

annavad veel vesi ja gaas, seepärast on

kütteaineil eriliselt ;suur tähtsus meie töös-

tuse arenemisel.

Iseseisvuse esimesil astail põhines meie

tööstus peamiselt puuküttel. Aastate jook-
sul on aga puu taganenud teiste kütteainete

ees koguselt kui ka suhteliselt.

'Tööstuses kasustatud küttepuude kogus
(suur- ja kesktööstus).

Quantity of Timber Used as Fuel by Industry (Large-
scale and Medium-sized Industries).

Üldisest tööstuses tar-

Puu näol kasustatud
vitatiid kütteainest lan-

Q[7
kütteainet rm ges puu arvele %

&I.
~ .......

Per Cent Share of
Quantitg Used in rrf* Timber in Total Indust-

rial Fuel Consumption

1934 296 400 18,9
1928 339 642 22,3
1927 384 574 26,8
1926 375 767 24,9

1925 343 909 22,4
1924 473 178 32,3

1923 618 245 41,2
1922 703 752 53,9
1921 789 404 71,4
1920 797 317 87,9
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Üksikute küttealnete osatähtsus üldises tööstus-
küttealnete tarvituses.

Relative Importance of Different Fuel Materials tn Total
Industrial Fuel Consumption.

gg
1920 1924 1928 1934

Puu — Timber . . . . 87,9 32,3 22,3 18,9
Turvas

—
Peat 4,6 13,0 8,9 10,6

Kivisüsi — Coal
....

2,3 25,9 23,0 11,2
Põlevkivi ja põlevkiviõli —

Oil shale and shale-oil . 3,3 26,0 42,6 56,8
Teised kütteained — Other

fuel materials .... 1,92,8 3,2 2,5

Kokku — Total 100 100 100 100

Küttepuutarvituse vähenemisele vastab

turba-, kivisöe- ja põlevkivitarvitusie suure-

nemine.

Küttepuud kasusitatakse kõigis tööstusha-

rudes. Eriti suur on tema tarvitus tekstiil-

tööstuses. Kivisütt tarvitas peamiselt pa-

beri- ja tselluloositööstus. Viimasel ajal on

ka siin võetud suurel arvul tarvitusele põ-
levkivi. Seetõttu on kivisöetarvitus vähe-

nenud märgatavalt. PõleVkivitarvitus töös-

tuses on tõusnud järjekindlalt.
Elektrijaamade jõumasinad köetakse pea-

miselt turbaga.

6. Puu kütteainena Raudtee tarvitab kü-

raudteel. tet vedurite jõualli-
ana j,a jaamaruumide

kütteks. Raudtee ka-

sustab tegelikult kütteainet peamiselt neljal

kujul: põlevkivi, põlevkiviõli, küttepuud ja

bensiin. Varemail aastail kasustas raudtee

rohkesti ka kivisütt (1923. ja 1924. a ca

7—8% üldisest kütteaine kütteväärtusest).

Vedurlte kütteks tarvitatav kütteainete vahe-
kord 1935/36 ja 1934/35. a. — Fuel Materials Consum-

ed by Ratlway Engines tn 1935136 and 1934135.

Vedurite kütteainete hulgas langeb puu

arvele võrdlemisi väike osa. Vedurite küt-

mine teostub peamiselt põlevkivi ja põlev-
kiviõli abil, kusjuures puud kasustatakse ai-

nult nii palju, kui see on vajalik põlevkivi
süütamiseks ehk sissekütmiseks.

Iseseisvusaja kestel on kütteainete vahe-

korras raudteel olnud õige suur ümberkor-

langes üleraidus. Esimesil

90% kogu kütteainete kütteväärtusest puu

arvele, kuid iga aastaga vähenes puukütte-
ainekogus. 1i935/36. a. kaisustatud kütteai-

nete hulgas Langes puule ainult 3,6%.
Vastandiks puutarvitusele on põlevkivitar-
vitua suurenenud järjekindlalt 1929. a.-ni,
mil põlevkivi asemel hakati kasusitama põ-
levkiviõli. iSest aastast alates on põlev-
kivitarvitus vähenenud, õli ja bensiini oma

aga kasvanud.

Küttepuude tarvitus vedurite kütteks.

et varemail aastail on arvude hulgas ka jaa-
mairuumide kütmiseks kulutatud puu. 1923—

24. a. moodustas see ca 34% vastavaist ar-

vudest. Viimaste aastate arvudes on ar-

vestatud ainult vedurite kütmiseks tarvita-

tud küttepuude kogust. 1930—34. a. kestel

ostis raudteevalitsus tegelikult küttepuud
275 790 rm ehk keskm. ca 70 000 rm aasta

kohta. Sellest nähtub, et tol ajal vedu-

ritekütteks tarvitatud küttepuukogus moo-

dustab ainult % üldisest raudteevalitsuse

kütteaiuetarvitusest.

Firewood. ( lonsumption by Railway Engines.

40. Kogus rm

% üldisest raudteel
tarvitatud kütte-

ainete kütteväärtu-
Võlume m 2

% of Total Railway
Fuel Consumption

1935/36 . . .
14 127 3,6

1934/35 ....
17 118 4,7

1933/34 .... 25 942 8,5
1932/33 ....

21 781 6,8
1931/32 .... 27 219 7,5
1930/31 ....

20 512 5,0
1929/30 .... 26 821 6,0
1928/29 ....

51 432 12,1
1927/28 ....

77 047 20,3
1926/27 (15 kuud) 91 544 18,9
1925 117 308 33,3
1924 253 417 68,4
1923 282 809 76,8
1922 327 317 91,4
1921 375 861 95,8

Vedurite kütteks tarvitatavate kütte-

puude arvude käsitlemisel tuleb arvestada,
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7. Puu koduse Puu tähtsus rahva ko-

kütteainena. duses küttetarvituses

aroomest ic
on palju suurem

kui meist lõunapool
asuvais mais. Elamute soojendamine, toidu-

valmistamine ja viljapeksmine teostuvad

meil peamiselt puukütteainega. Meie oludes

ei ole kujutletav, et elamud võiksid olla ah-

judeta, nagu Inglises ja Prantsuse®. Meil ei

oleks kujutletav, et küttepuud võidakse osta

ainult väikeste pilbaste näol kg-kaaluga, na-

gu Pariisis ja Londonis.

Meie kliimas vajatakse kütteainet seda-

võrd suurel määral, et kütteaine hind mõ-

justab väga tunduvalt kõiki majanduselu-
avaldusi. Kütteküsimust ei saa jätta ar-

vestamata, võrreldes oma põllumajanduse ja
tööstuse eeltingimusi teiste riikidega.

Koduse kütteainökoguse arvestamine on

väga raske. Ei oleks mõeldav registreerida
kõike .tarvitatavat kütteainet üle riigi. Tah-

tes-tahtmata tuleb selle arvestamiseks ka-

sustada ainult väljavõttelist statistikat, s. o.

— tuleb jälgida küttepuukogust üksikuis ta-

lundeis ja kortereis ning selle alusel teha

järeldusi. Seejuures tuleb arvestada, et kül-

ma talvega aastail kulub kütet rohkem kui

soojal aastal. Inimeste harjumused, ini-

meste jõukus, majanduskriisi ajajärgud ja

paljud teised tegurid mõjustavad kütteaine-

tarvitust.

Selle .küsimuse selgitamiseks teostati

(käesoleva töö autori poolt) 1928. a. talvel

uurimus Tartus, Tallinnas ja Tartu ümbru-

ses maal. Nende järgi (tab. 41) tarvitavad

linnades suuremad korterid ühe toa kohta

vähem kütet kui väikesed, kuid väikesis kor-

tereis, kus suhteline elanike arv on suurem

kui suuris kortereis, tuleb elaniku kohta kü-

tet vähem kui suuris kortereis. Tallinnas

kulub elanikel kütteks veidi rohkem puud
kui Tartus.

Küttepuude tarvitus Tartus.
Firewood Consumption tn Tartu

Maarahva küttetarvituse hindamiseks on

kasustatud Põllumajanduliku raamatupida-
misetalituse vaatliustalundite raamatupida-
misandmeid, millele lisaks on kogutud autori

poolt andmeid Tartu ümbruses, Tähtvere ja
Vorbuse valla talundeis. Neil andmeil tar-

vitab maarahvas elaniku kohta 2 korda roh-

kem kütet kui linnas.

Küttetarvitus on suuremais talundeis suu-

rem kui väikeseis, kuid suurenemine ei ole

võrdeline talundite pindala suurenemisega.

Talundite küttevajadus puude tbm-es.

m 8 sotid.Quantity of Firewood Required by Farms in

Aastane kütte-
Talundi suurus ha vajadus thm.

Size ofFarms inha Annual Require-
ment, m 3 solid

05— 5,0 9
5— 10 12

10— 20 16
20- 30 19
30- 60 29
60-120 40

120 ja rohkem 55
and more

1929. a. uuris A. Raulkas kütetarvitust

Pärnumaa talundeis. (Raulkas, 1930). Tema

uurimuste tulemustena selgus, et küttetarvi-

tus on Pärnumaal umbes 21 thm talundi

kohta, mille keskmiseks suuruseks on 28,2
ha. Võtties Pärnumaa olusid aluseks, oleks

kõikide talundite küttetarvitus milj.
A. Raukase andmed on ca 10% kõrgemad
eeltooduist. Seejuures tuleb arvestada, et

Pärnumaa on võrdlemisi metsarikas ja kütte-

puuhinnad on üldiselt madalad, mistõttu seal

on küttepuutarvitus suurem riigi läbisegi-
seist andmeist. Asjaolu, et kaks eri ajal

ja eri aluseil tehtud üurimust andsid üks-

teisega heas kooskõlas olevaid tulemusi,
suurendab mõlemate arvutuste kaalu. Seega
ei ole aga koduse kütteaine vajadus küllal-

dases ulatuses selgitatud. Neid võrdlemisi

väikesel andmestikul põhinevaid uurimus-

tulemusi tuleb lugeda umbkaudseiks ja jääb
soovida, et põhjalikumate uurimuste teosta-

misega tekiks võimalus esialgsete arvutuste

asemel kasustada paremaid.
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Nimetatud arvustusis kasustati linnarahva

küttenõudluse selgituseks 1922. a. rahva-

loenduse andmeil saadud elamute arvu.

Maarahva kütte arvestamisel kasustati

talundite arvu 1925. a. põllumajandusliku
üleskirjutuse andmeil. Elamute arv linna-

des ja maal on vahepeal suurenenud. Seega
ühenduses on paratamatult suurenenud ka

kütteainete vajadus.
Võttes arvutamise aluseks maarahva koh-

ta 1929. a. põllumajandusliku üleskirjutuse
andmeid ja linnade kohta 1934. a. rahvaloen-

duse omi selgub, et küttevajadus on maa-

rahval ca 2 400 000 thm ja linnarahval
500 000 thm, kokku 2 900 000 thm (tab. 42).
Võrreldes endiste andmetega on kütte-

vajadus seega suurenenud maal

viie aasta jooksul 9% ja linnades 12 aasta

jooksull 25%.

Rahvas ikasuistiab kütet mitmel kujul.
Tähtsamaiks kütteaineiks on puu, turvas ja
põlevkivi. Põlevkivi tarvitatakse meil

eluruumide kütteks ainult linnades kesk-

kütteahjudes, üldiselt aga väikesel kogusel.
Turba tarvitus on olnud samuti võrd-

lemisi väike. Suuremal kogusel tarvitati

seda Tartu ümbruses, P.-Pämumaal ja Tal-

linna ümbruses, üksikuis metsavaeseis kihiel-
konnis (näit. Puhjas ja Pärnu-Jaagupis) on

turbatarvitus olnud kohati suurem kui halu-

puil. Tartus, Tallinnas ja Pärnus on see

kõikunud küttepuude hindade järgi. Riigi-
turbaitööstus on teinud omalt poolt palju
tööd turbakütteainekättesaadavaks muutmise

ja selle suurema leviku heaks. 1930—35. a.

kandis see töö vähe vilja põhjusel, et tol

ajal langesid küttepuude hinnad väga mada-
lale. 1935/36. a. talvel küttepuude hindade
tõusu puhul tekkis aga Tartus ja Tallinnas

elav nõudmine turbale. Arvestades 19Ö0—35.
a. valitsenud olukorda võib turba arvele
rahva koduses küttetarvituses arvata maal

ca 3% ja linnades ca 5%.

Mõõduandvaimaks koduseks kütteaineks

on meil puu, mida tarvitatakse kõige roh-
kem halupuude, vähem hao, kändude, mit-

mesuguste puutööstusjätete (pinnad, laastud,
saepuru) ja mitmesuguste tarvitusest kõr-

valdatud tarbepuuliikide (vanad liiprid, te-

lef.-postid) näol.

Puutööstusjätete hulgas on tähtsaimad

pinnud ehk pinnad. Std-laudade valmista-

misel 'saadakse ca 2 thm pinde. 60 000 std

laudade valmistamisest saadavad pinnad
katavad meil seega ca 4—5% üldisest kütte-

vajadusest. Mööblitööstuses, ehitiste juures
ja liiprite valmistamisel saadavate laastude
arvele langeb kaunis silmapaistev osa üldi-

sest kütteainstarvitusest.

Puujätted, lammutus saadused, turvas ja
põlevkivi katavad meil umbkaudselt kuni

00% üldistest kodusest küttevajadusest. 80%

jääb aga kõige tähtsama kütteaine — ha-

ifupuude ja hao — arvele.

Halupuude tarvituse alal on iseseisvuse

kestel ilmnenud kaks kriisi. Esimene tek-

kis sõja-aiastate järeldusena, mil raudtee ja
tööstused siirdusid kivisöeküttelt puuküttele.
11520—03. a. suurenes hoogsalt põlevkivi-,
turba- ja kivisöetarvitus. Asundustegevusie
tagajärjel suurenes aasta-aastaillt ka metsade

raiumine ja küttepuude pakkumine metsa-
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dest. Selle järeldusena oli 1923—24. a. tal-

veks esialgne küttekriis vaibunud. Veidi

hiljem tekkis siseturul isegi kütteainete üle-

toodang, mille tagajärjel langesid kütte-

puuhinnad. .1925—28. a. oli metsatöös-

tureile kohati raskusi riigimetsades valmis-

tatud küttepuude realiseerimisega. Halu-

puuhindade languse tõttu vähenes silma-

paistvate turba, hagude ja kändude tarvi-

tus, mis küttekriisi ajajärgul omas küllalt

tähtsa koha kütteainete hulgas.
Kui majandussurutise ajal vähenes met-

sade raiumine, 'lõppesid eelmiste aastate

raiumisist säilinud küttepuude tagavarad;
Võrdlemisi suur metsade raiumine 1933/34. a.

ei suutnud tekitada uusi tagavaru. Kuna

1934. a. metsade raiumisel algas kokkutõm-

bumine, kerkis 1985'—310. a. talvel teraval

kujul esile küttekriis. >See küttekriis' lon

põhjustatud osalt ülsdiispeiät kütteai-

mete vajadusile suurenemisest,

rohkem aga sellest, et ebatavaliselt

suure metsade raiumise ajajär-
gul madalate puuhindade tõttu

halupuude osa teiste küitteai-

nete hulgas oli kujunenud väi j a

kõrgemale tasem e 1 e, kui see olnuks

võimalik metsade normaalkasustusie ajal.
Uue küttekriisi puhul tuli lahendada

raske probleem: kuidas kaotada kriisi, ilma

et olnuks vaja teostada metsadest ülekasus-

tusi ja ekspordiks kõlblikku ning tööstuses

vajatavat puud tarvitada kütteks. Selle

probleemi lahendamiseks kutsus Vab. Vai.

ellu kütteainetöituru korralda-

miskomit ee, mis algas tegevust 119*30.

a. kevadel. Komitee poolt on kavatsetud 5

aasta jooksul teostada kütteturbi põhjalik
ümberkorraldus. Kava kohaselt (v. Uu e -

mõis!, 1937) tahetakse aastasest halu-

puude tarvitamisest 1 330 000 rm asendada

turba, kändude, hao ja põlevkiviga.
Hindade järsu tõusu vältimiseks normis

komitee halupuude müüki asutisile ja töös-

tusile, organiseeris linna-elanikkonna va-

rustamist kütteainetega, milleks linnades

asutati RMT küttepuude väikemüügilaod ja
on juhtinud tarvitajaskonda teisile kütteai-

neile (turvas, kännud, hagu). 11930—07. a.

suudeti 1190 000 rm halupuud asendada

teiste kütteainetega (turvas 110 000, kän-

nud 10 000, hagu 30 000, põlevkivi 40 000).

Linnarahvas tarvitab halupuid kallimate

sortimentide, peamiselt kasehalgude näol.
Maarahvas ostab parema meelega odavamaid
küttepuude sorte. Eriti suur nõudmine on

haavapuile, miilile suuremaist halgudest on

võimalik valmistada katuselaaste. Talumaja-
pidamises on kasulikum kasustada vähem

rahanõudvat kütet. Kütte kohal evedamiseks

kulutatav aeg mõjustab siin kalkulatsioone

vähem kui 'seal, ikus veo eest tuleb maksta

tasu.

Odavate halupuusortidle kõrval omab

talundeis tähtsa koha hagu, mida saadakse

tavaliselt karja- ja heinamailt, mida aga

sageli ostetakse ka lähedallasuvaist riigi-
metsadest. Hagu on väikesel arvul näha

ka Tartu turul. Üldise majanduskriisiga
kaasaskäinud puuhinna languse tõttu loo-

busid paljud talud haotegemisest ja siirdu-

sid halupuüküttele. Puuhindade tõusu pu-

hul võib hagu suurel kogusel asendada halu-

puid.

Kändude kasustamine kütteks omab

meil tähtsust peamiselt asundustalundeis,
kus uudismaa tegemisel tuleb paratamatult
juurida kände. Heaks kütteaineks on kän-

nud ka rehepeksmise juures. Halupuude
hindade languse ajajärgul muutus kändude

juurimine kütteks ebatasuvaks. Uue küt-

tekriisi tekkimisel tõusis aga nende tarvi-

tus taas hoogsalt.

8. Puubilanss. 1929. a. avaldasin

Timber Baiance. hinnangu üleriiklikust

puubilansist 1924—26. a. kohta. Mitmel

alal on puutarvitus möödunud 10. a. kestel

muutunud kas suurenevalt või vähenevalt.

Silmapaistvalt erines puuainetarvitus üldise

majanduskriisi ajajärgul 1931—80. a. Ma-

janduskriisile järgnev tõusuaeg oli samuti

mitmes suhtes ebatavaline.

Läbilõike pikema aja kohta ja tähtsa-

mate muudatuste arvestamiseks puutarvitu-
ses pärast 1926. a. annab tab. 43.

Puuainetarvitus üksikuil aladel on ses

näidatud kasvava metsa hindamisel meil

tarvitatava arvutuse kohaselt. Tarbepuu on

mõeldud kooreta, küttepuu ühes koo-

rega. Kõik hinnangud on mõeldud ilma

üiemõõtudeta. Arvude hulka ei ole võetud

puujätete kasustamist. Välja, ja sisseveo
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ületas samal ajal ca 233% võrra kütte-

puu netordekasvu. Siseturutarvituse

hulgas on tarbepuud ca ’22i% ja küttepuud
78%.

Iseloomulikuks ja tähtsaks jooneks sise-

turu-puutarvituse alal on asjaolu, et kütte-

puud vajatakse palju rohkem kui tarbepuud.
Kütte puutarvitus tahab olla

suurem küttepuu juurdekas-
vust. Paljudes metsakasvatusrilges ta-

kistab metsamajanduse arengut just vastu-

pidine nähtus: turu puudus odavaile sorti-

mentidele. Küttepuu-turustamisvõimalusi
selgitavalt jooniselt eelpool nägime, et ka

meil esineb paiguti tumedaid alasid, kus

küttepuud turulesaatmise raskuste tõttu

mädaneb esialgu kasustamatalt. Kuna aga

üleriiklikult on küttepuude vajadus suur, on

meil võrdlemisi hõlpus luua nende metsade

küttepuutoodangule realiseerimisvõimalusi.

On tõsi, et metsamajanduses ei õlle võimalik

täies ulatuses vältida puuhävingut kasusta-

matult. Tulekahjude puhul ja odavate

puude tihedaist nöörist metsadest kättesaa-

misraskuste tõttu jääb osa puid ka inten-

siivseis oludes kasustamata. Kui aga kava-

kindlalt parandatakse liiklemisteid ja lõpeb
väliselt suur puuhindu allasurunud

raieküpsete metsade raiumine, võib puuaine

netojuurdekasv õige pea (kuni 10%) suure-

neda senini kasustamata jäänud küttepuude
arvel, ja turustamisvõimalusi selgitaval
joonisel näidatud tumedad alad kahaneksid

õige silmapaistvalt.

Välisturule saadetud kaupade valmistami-

seks on kasustatud umbes 1. milj. thm. tar-

bepuud aastas, s. o. 87% tarbepuu neto-

juurdekasvust ehk 57,2% üldisest tarbepuu
raiumisest. Nende arvude käsitlemisel peab
pidama silmas, et see puukogus ei ole läi-

nud välismaale koguulatuses. Osa sellest

läheb siseturul tarvitatud puutööstusjätete
(ca 10%) näol kütteks ja praikklaudade
näol isiseturuehitusiks.

Toodud puubilanss näitab olukorda

keskm. andmeil, kuid jätab selgitamata puu-

läbiikäigu kõikumised eri aastail. Puuainete

hind, rahvaostujõud ja sageli veel puu kät-

tesaamist (lumevaene talv) takistavad tegu-

rid mõjustavad puutarvitust eri aastail eri-

nevalt. Neist põhjustatud puuläbikäigu kõi-

kumisi ei ole aga kahjuks võimalik määrit-

ieda lähemalt.

Üldine puuaine läbikäik toodud puubilan-
sis on 300 000 thm võrra suurem A. Rau-

kase (1037) ja Uuemõisa (11937) arvutu-

sest, kus 119311—35. a. omal maal raiutud

puukogust on hinnatud sama kõrgeks, nagu
mina hindasin 1,9219. a. 19124—126. a. kohta.

Lahkuminekud käesolevas töös ja varem -

avaldatud hinnangute vahel tulevad see-

juures erametsade raiumise ulatuse eri-

nevaist arvutusist. Ses osas on kõik

(hinnangud umbkaudsed ja minu poolt
tarvitatud andmete täpsus ei ole küllalt

suur seks, et tõestada kindlalt eelmiste ar-

vutuste ekslikkust. Mitmed asjaolud viita-

vad aga sellele, et uus arvutus üldise puu-

läbikäigu, erametsade raiumise ja küttepuu-
tarvituse osas on tehtud pigem tagasihoid-
likult kui iliialdatult ja seepärast arvutus

1191215—34. a. kohta annaks viimaste aastate
olukorrast õiglasema kujutluse.

9. Metsad töö-and- Nagu kõigil teisil ma-

J ana
- jandusaladel, nii on ka

Forests as Sott rees of —x:

Employment. metsamajanduses või-

malik teostada ma-

jandamist väga erineva intensiivsusega.
Metsaomanik võib majandamist arendada
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nõnda, et ta peasissetuleku saab puutaimede teiste majandusharude vahel. Riigimetsade
ja -.seemnete müügist. Sel korral võib ma- majandamisel on näiteks suureks tööalaks

japidamine olla sama tööintensiivne, nagu metsatöötlemine ja -vedu. Suur osa sest

aiandus ja õieti kaduda oluline vahe aian- tööst on tehtud mitte metsaomaniku —

duse ja metsanduse vahel. Metsaperemees triigi —- korraldusel, vaid metsaost jäte-
võib müüa puud kõrgele astmele töötletud kauplejate poolt. See töömaht on langenud
kujul ja saavutada seega oma majapidami- seetõttu väljaspoole metsamajandust — kau-

ses tööstusega isamlevat tööintensiivsust. banduse ja tööstuse arvele. Lahkarvamusi

Rahvarikkail aladel on metsamajandus in- võib olla ka küsimuses, kas meil Rügimetsa-
tensiivsem, vähemasustatud metsamassiives tööstuse tegevust tuleb lugeda metsamajan-
ekstensiivsena. duse hulka või kaubanduse alla. Talumet-

Tegelikus elus on sageli raske tõmmata sades kuulub töötlemise ja veoga seotud töö

piiri metsamajanduse ja talle lähedalasuvate tavaliselt metsamajandusliku töö hulka.

Rahva ositumine peatööharude jiirgl 1934. a. rahvaloenduse andmeil.

Distribution of Population by Occupations in 1934 According to Census Data.

Üldine rahvaarvu ositumine Aktiivselt töötanud kodanike
General Distribution of ositumine — Distribution of

44. Population Persons Gainfully Occupied

mehed
Men

naised
Women

kokku
Total

0/0 mehed naised kokku »/0

Põllupidamine — Agriculture ......
Aiandus ja mesindus — Gardening and

288 442 332 581 621 023 55,2 135 404 62041 197 445 42,1

apiculture ..............2 266 3105 5 371 0,5 1 470 936 2 406 0,5
Metsandus — Forestry .........12 062 7 550 19 612 1,7 8 795 452 9 247 2,0
Kalandus — Fishing 9 099 7 456 16 555 1,5 4 458 335 4 793 1,0
Tööstus üldse — Total industrg 97 661 98 288 195944 17,4 69 641 30 876 100 517 21,2
Puutööstus — Woodworking industrg 13 776 10054 23 830 2,1 10 254 1 319 11 573 2,5
Paberitööstus — Paper industrg 2 596 2 595 5191 0,4 1881 486 2 367 0,5
Kaubandus — Commerce
Transport ja side — Transportation and

24 731 30 838 55 569 4,9 16 827 10 954 27 781 5,9

communication .... 20911 17 282 38193 3,4 14900 1721 16 621 3,5
Ühiskondlik tegevus — Public Services

.

Maja- ja isikuteenimine — Household and
38136 35 506 73 642 6,5 28 079 10 942 39 021 8,3

personal Services 2 349 16 597 18 946 1,7 1 466 14 656 16122 3,4
Teised tööharud — Other occupations . . . 21 454 34172 55 626 4,9 17 717 24 699 42 416 9,0
Tööharu teadmata — Occupation unknown. 11777 14150 25 927 2,3 8 382 6 364 14 746 3,1

Kokku — Total . . .
1

528 888 597 525 1 126 413 307 139 163 976 471115 100

1<9®4. a. (rahvaloenduse andmeil oli meil 5,5% kõrvaltööharude registreerimise üld-

metsamajandus peatööalaiks 112060 mehele ja arvust. Kõrvaltööharuna on metsamajandu-
7550 naisele, seega kokku 19 6.112 kodanikule. sel seega suurem osatähtsus kui peatööha-
Üldisest elanike arvust moodustab see 1,7%. runa. Võrreldes 1)91212. a. rahvaloenduse and-

Aktiivselt töötavate kodanike hulgas oli sa- metega on metsanduse osatähtsus teiste

mai 1 ajal metsamajandus peatööaiaks' 8795 majandusharude hulgas suurenenud.

mehele ja 45(2 naisele, kokku 9i247 kodani- Tööandmisie seisukohalt on toodud arvud

kule, mis moodustab aktiivselt töötanud küllalt silmapaistvad, kuid võrreldes metsa-

kodanike hulgast lj96%. Metsanduse osa- maa-pindalaga — väikesed. Kodanikule,
tähtsus teiste tööharudega võrreldes (v. kelle peatööaiaks on metsamajandus, langeb
tab. 44), on nimetatud andmeil suurem kui neil andmeil 47 1la metsamaad. Tõeliselt

kalandusel ja aiandusel, kuid väiksem tui peaks säärane metsamaa-pindala võimalda-

kaubandusel, transpordil, ühiskondlikul tege- ma ülalpidamist rohkem kui ühele perekon-

vusel, tööstusel ja põlluharimisel. Rahva- nale. Arvestades meie metsade läbisegist
loendusel on registreeritud ka juhud, kus seisundit ja majandamisvõimalusi, peetakse
peatööala kõrval on isik olnud vähemalt tõenäoseks, et üks perekond saab ülal-

30 päeva aastas tegev mõnel teisel kõrval- pidamist umbes 30—40 ha metsamaa ma-

tööalal. Sellekohane kokkuvõte näitab, et jändamisest. Rahvaloenduse andmed annavad

metsandus on olnud kõrvaltööharuks 1'598 geega metsamajanduse tähtsusest tööandlu-

mehele ja 53 naisele, kokku 1(651 isikule ehk ses tagasihoidliku kujutluse. Võrreldes üksi-
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kuis linnades metsamajanduse alal tegelikult
töötavate isikute arvu rahvalonduse andme-

tega, selgub, et osal iriigimetsaametnikest
on tõenäoselt arvatud peatööalaks mitte

metsamajandus, vaid riigiteenisitus (ühis-
kondlik tegevus). On tõenäone, et osa met-

samajandusest ülalpidamist isaavaid koda-

nikke on arvatud' ka mõningate teiste töö-

alade (näit, kaubandus, transport, tööstus

jne.) hulka. Asja sisuliselt selgitades saak-

sime metsamajanduse osatähtsuseks suure-

ma arvu ikui ülaltoodud rahvaloenduse and-

meis. Vahe ei saa aga olla nii suur, et ta

muudaks oluliselt üldpilti. Igal juhul peaks
arvudelt selguma, et meil on metsamajandus
üldiselt tööekstensiivne majandusharu.

Metsade majandamisel tehtav töö on

väga mitmekesine ja seda võib liigitada oma-

korda mitmesse ossa, millest on tähtsamaiks

metsade administratsioon, metsa-

kuitiveerimine ühes hooldami.

sega ja metsade raiumine ühes met-

sasaaduste koondamisega lao-

platsidele.

Alatised metsade administratsioo-

ni alal tegutsevad isikud’ on meil ainult

suurte metsade omanike teenistuses, nagu

riigimetsades, T. Ülikooli õppe- ja katse-

metskonnas, linnade metsades (Pärnu, Tar-

tu, Tallinna, Narva) ja suuremais tööstusile

kuuluvais erametsades.

Riigimetsade teenistuses olevate metsa-

teenijate arv oli 1906. a. maal kohtadel 11994.

Sellele lisaks’ tuleb arvata Riigimaade ja
-metsade Valitsuse koosseisu Tallinnas ja
Riigimetsatööstuse alal tegutsevaid amet-

nikke ning praakereid.

Metsakultiveerimistööd lange-
vad meil peamiselt kevadisele ajale. Väikse-

mal määral tehakse sel alal tööd ka suvel ja
sügisel. Talvel on sel alal võimalik tegelda ai-

nult seemnete muretsemisega, mis annab

kohati 'suuremate käbikuirvatiste ümbruses

rahvale õige tähelepandavad teenistusvõima-

lusi. Metsakultiveerimistöid tehakse riigi-
metsades täielikult ajutiste päevatöölistega.
Metsahooldamistööde teostamine on vähem

seotud ikindla ajaga. See töö langeb siiski

suvekuile.

Metsa raiumis tööd teostuvad pea-

miselt talvekuil. Nad algavad tavaliselt

oktoobris, kuid pärishooaeg langeb novemb-

rile ja detsembrile, kui põllumehe sügistööd
on lõpetatud. Hoogus töö jätkub veel jaa-
nuaris ja veebruaris, millest võtavad osa

väikemaapidajad ja maata inimesed.

Metsamaterjalide koondamine või vedu

loaplatsidele raudteede ja jõgede äärde al-

gab lumetulekul. Selle töö peahooaeg langeb
veebruarile. Viimasel ajal on lumevähesus

ja varane sulamine sageli lõpetanud selle

töö võrdlemisi varakult — s. o. veebruari

lõpul ja märtsi algul. Kodumaa läänepool-
ses osas, näit. Pärnumaal, tekitavad lume-

vähesus ja veoaja lühidus metsameestele

sagedamini raskusi kui 'sisemaal ja kodumaa

idapoolses osas. Viimasel ajal, mil on kiirelt

arenenud veoautode kasustamine metsaveoks,

on regedel vedamine vähenenud ja metsama-

terjalid (suudetakse koondada autodele kätte-

saadavate teede äärde märksa lühema ajaga,
kui seda varem vajati metsamaterjalide
veoks.

Metsaraiumine ja -vedu ion suurimaid

töid, mida metsamajandus pakub rahvale.

See töö langeb peamiselt talvekuile, kui

põllumajanduses on teatud mää-

ral töövaheaeg. See asjaolu võimal-

dab meil ses töös tulla toime ajutiste töö-

jõududega. Suur osa maaelanikest tunne-

vad seda tööala. Sellele vaatamata ei ole

seisund kujunenud välja meie olude kohta

otstarbekalt. Ajutise tööliste kasustamisel

ei ole meil kõikjal võimalik kujundada välja
inimiestekaadrit, kes oleks isuuteline igal
aja 1, kui see vajalik, teostama metsatöid

metsamajapidamise vajaduse kohaselt. Sa-

geli tuntakse vajadust alatiste metsatöö-

liste järele ja mitmel pool, 'kus iseseis-

vuse esimesil aastail kaotati alatised metsa-

töölised, on viimasel ajal asutud taas nende

soetamisele.

Tab. 45. toodud arvud annavad Riigi-
metsatööstuse tööl olevate tööliste arvust

tagasihoidliku kujutluse.
Tööliste ja vedajate arvud on teada umb-

kaudselt, kuna metsaülemad on sageli ar-

vestanud mitte tööliste, vaid saagide arvu.

Enamjaolt töötavad aga meie töölised paari-

kaupa, nii et sae kohta tuleb 2 töölist. Ka
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Tööliste la vedajate arv Rilgimetsatööstuse töil.
Number of Workers and Carriers tn Emploument of

State Titnber Industry.

Raiutud puuainekogus •- » S
Total Timber Cut ~

« •=> 8
:O -g « S
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o ■ols § £

1K * « ». ® i, Õ 8

* W 11? i!i id»
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1929/30 932 200 42,8 22,0 6 223 6 655
1928/29 745 210 31,7 17,0 3051 3687
1927/28 572 790 21,6 13,0 3195 3093
1926/27 539 614 22,7 13,0 3 174 3138

vedajate arvestamine ei ole täielik seetõttu,
et üks 1 veevõtja veab materjalile sageli mitme

hobusega.
Andmed käivad aga tööde hooaja hari-

punkti-ikuude kohta.

Oletades, et samal ajal oli ülle riigi raiu-

tava puu juures töölisi ja vedajaid tegevuses
samas ulatuses nagu Riigimetsatööstuse töil,
peaks tegevuses olema raiumise alal um-

bes 30 000 töölist ja veo alal umbes 30 000

hobust.

Teiste asutiste ja isikute korraldusel

raiutavais metsades ei kasustata palgalist
tööjõudu ses1 ulatuses nagu Riigimetsatöös-
tuse raideil. Võrdlemisi suur protsent kasus-
tatavast metsast raiuvad meil otse tarvi-

tajad— nimelt talupidajad, kes raiumise ja
veo eest ei saa tasu. Tarvitajale tuleb raiu-
tav materjal vähemalt oma töö väärtuse

võrra odavamalt kätte ja tema töö on meie

rahvamajanduses seetõttu ikkagi loonud

hinnatava väärtuse, mida metsade puudumi-
sel ei oleks võimalik olnud luua ja mille

võrra (tarvitaja pidanuks oma kütte eest

kandma suuremaid kulusid.

Metsaraiumis. ja veotööd tehakse meil

üldiselt tükitöö alusel. Tükitöötasud kõi-

guvad eri aastail, sõltuvalt töörohkusest ja
tööpaikade kõrgusest. K. Salevi uurimuste

järgi kulub meie oludes metsamaterjalide
valmistamisel aega thm kohta:

■okaspuupalikidel 1,2—1,6 tundi

kooritud paberipuil ja propsidel 4,4—4,8
„

halupuil (okasmetsas) 3,5 —4,6 „

Arvestades, et metsaraiujad töötavad um-

bes 10 tundi päevas, võime umbkaudse hin-

damise jaoks arvestada thm puuaine kohta

läbisegi 0,4 tööpäeva. Seega kuluks meil
kogu kasustatava puu töötlemiseks aastas

ca 1,7 milj, tööpäeva.
Riigimetsatööstus arvestab oma metsa-

materjalide keskmiseks veokauguseks 10 km.
Selle kauguse juures kulub ühe thm metsa-

materjalide kohta umbes 0,5 hobusemehe
tööpäeva. Võttes neid arve arvustuse alu-
seks leiame, et üle riigi kasustatava puuaine
veole kulub umbes 2,1 milj, tööpäeva.

Eeltoodud arvudest selgub, iet raiumis-
töil võiks umbes 17 000 inimest leida pide-
valt tööd 4 kuu kestel. Veotöil aga, kui neid
tahetakse lõpetada 2% kuuga, peaks olema

töös 35 000 hobusemeest. Need arvud on

meie olude kohta küllalt (suured. Seega
töö, mida metsamajandus pakub talvisel

metsatööde hooajal, on meie tööandluses suu-

re kaaluga. Eriti tähtis on seejuures asja-
olu, et tööd langevad ajale, mil põlluma-
janduses on töövaheaeg. See teenistus või-

maldab meie väiketalundeil kasulikult ka-
sustada vaba tööjõudu. Ta pakub tööd maal
ajutisest tööst elatuvaile maatainimesile ja
tasandab maalel av at e elanike

töö hooaegset ilmet.

10. Metsasaa- Igas riigis saab võrd-
duste tähtsus lemisi silmapaistev
raudteede ja .

veeteede kauba- o:' a rahvast ulalpida-

veos*
illist kauba-ainot©

Importance ofTimber transportimisest raud.

in Freight Traffic of teil ja veeteil.
Rail- and Water ways.

Metsasaadused moo-

dustavad Eesti raudtee kaubaveos õige
tähtsa osa. Neid transporditakse peami-
selt sisemaalt sadamaiisse ja nad moodus-

tavad vastukaalu välismaalt sisseveetavaile

aineile, millede liikumissiht on vastupidine.
Jättes üldisest kaubaveost välja N. Liidu

transiidi, langeb metsasaaduste arvele

kaupade kaalu kui ka veopikkuse järgi ca %

kogu kaubaveost. Vastavad arvud üksikuil
aastail on kõikunud 39 ja 56% vahel.

Kuna riigiraudteed saavad kaubaveost

igal aastal %—% üldisest raudteede tu-

lust, etendavad metsasaadused õige silma-

paistvat osa riigiraudteede tulude saami-

sel. Metsasaadused kuuluvad üldiselt oda-

vate veotariifide alla. (Seetõttu on neilt

saadav tulu suhteliselt väiksem nende



Metsade rahvamajanduslik tähtsus104

Tähtsamate kaupade vedu lata- ja kitsarööpmelisel raudteel.

Principal Freights on Broad and Narrow Gauge Ratlways.

46

Üldine raudteil veetav kaupade kogus 1000 tn — Total
quantity of freight carried on railways tn 1000 tn

Sellest oli metsasaadusi °/o°/o: — Thereofforest
produets % %:

Palgid, pakud — Logs, blocks

Propsid — Pit-props
Lauad, plangud —

Sawn timber

Põletispuud — Fire-wood
Vineer ja puukaup — Plywood and wooden goods .
Puumass — Mechanical pulp

Kokku — Total.

osast üldises veetud kaupade seas. Nende

arvele langeb umbes % kaubaveost saa-

davaist tuludest.

Ve e t e i 1 liiguvad metsasaadused

osalt parvede ja lahtiste palkidena, osalt

aga laevädes ja lotjades (põletispuiu,
lauad).

Eeldused metsasaaduste palvetamiseks
ei lole Eestis kõige paremad. Kohati ta-

kistavad eieda laialdased luhad jõgede

ääres, 'kuid peatakistuseks on aga rutu-

line veealanemine kevadel. Ei ole suuri

järvi, millised koguksid endasisie kevadel

vee ja toidaksid läbijooksvaid jõgesid kuu-

de kaupa, näit. Soomes.

On siiski kaks suurt vesikonda, kus

parvetamisel on suur tähtsus. Need on

Peipsi-Võrtsjärve vesikond ja Pärnu jõe
vesikond.

Peipsi-Võrtsjärve vesikonnas on Ema-

jõe, Peipsi järve ja Võrtsjärve vetel või-

maldatud ühtlasi korralik laevasõit.

K. Kerbergi uurimus (1925. a.) P.-

Peipsi vesikonna parvetamisoludest või-

maldab selle vesikonna kohta tuua mõ-

ningaid selgitavaid arve. Vesikond kuu-

lub metsarikkamate maakohtade hulka ja
kokku on ses vesikonnas transporditud:

1923 15 598 ks. ehk 106 000 m 8
1924 16 566

. „
113000

„

Tähtsamaiks transportimisaineiks on

põletispuud ja okaspuupalgid. Nende kõr-

val on aga rida muid isortimente. Okas-

puupalkidest läheb suurem osa Narva.

Muu kaup tuuakse aga Emajõge mööda

Tartusse.

Senini ei ole andmeid selle kohta, kui

palju on samas vesikonnas liikunud teisi

kaupu (s. o. mittemetsasaadusi), kuid

metsasaadused moodustavad kogu ses

vesikonnas veetavate kaupade hulgas täht-

saima osa.

Pärnu jõe vesikond on metsade poolest
rikas. Sel alal on aga ka kolm raud-

teed: Lelle-Papiniidu, Mõisaküla-Pämu ja
Riisselja-Ikla, mis on kõik metsasaaduste

transportimise teenistuses. Sellest hooli-

mata on parvetmine Pärnu jõe vesikon-

nas suur. Parvetamine teostub lahtiselt

kuni Sindini. Palvetatakse palke, propse,

paberipuud ja väikesel määral ka kütte-

puid. Varemail aastail parvetati ka leht-

puupakke. Viimaseil ajal on sellest loobu-

tud. K.a paberipuude parvetamine on endi-

sega võrreldes vähenenud, sest uute raud-

teede ehituse tõttu on võimalik neid suu-

remalt maa-alalt koondada raudteede

äärde. Parvetamine teostub kõigil suure-

mail Pärnu jõe harudel, nagu Reiu, Sau-

ga, Halliste, Navesti, Vändra, Käru, Kolu,
Mädara jne. Parvetamise ala haarab

enam-vähem täielikult maa-ala Lelle—

Türi—Viljandi—Mõisaküla ja Pärnu—

Papiniidu—Lelle raudtee vahel. Peale

selle on palkide parvetamisvõimalusi sest

alast väljaspoole kuuluvaist metsadest Jäär-

ja ja Lodja metskonnas. Parvetamist toes-

tab kaks metsaäri: Di eks ja Coi, Ltd. ning

Wylhuizen ja Co. Esimese firma käes on

proptside parvetus kogu vesikonnas ja pal-
kide parvetus Reiu jõel. Teise firma käes

on palkide parvetus ülejäänud vesikonna

osas. Parvetus teostub metsaäride esin-

dajaist koosneva parvetusikomisjoni järele-
valve all. Kulud esitatakse proportsio-
naalselt palkide arvule. Parvetamine

1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36

1 986 1 708 1 926 2 011 1 973

12,2 17,7 13,8 11,9 4,1
9,7 5,2 16,2 15,6 12,9
4,5 3,4 7,5 8,9 4,6

10,6 13,0 13,2 11,8 11,6
1,9 2,8 0,6 0,8 1,0

3,8 4,5 4,3 4,2 4,5

42,7 46,6 55,6 53,2 38,7
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teostub Pärnu jõe vesikonnas kahes par-

tiis. Algul lastakse vette palgid. Neid

kogutakse teatud vahemaade taga ja las-

takse järkjärgult edasi. Veidi hiljem las-

takse vette propsid ja paberipuud, ning
neid parvetatakse järkjärgult edasi pal-
kidest veidi (kaugemal. Reiu ja Sauga
jõest .tulevad materjalid sorditakse oma-

nike vahel nende jõgede suus. Kõi-

gist teisist Pärnu jõe harudest tulevad

materjalid sorditakse Sindis. Pärnu ja
Sindi vahel ei ole lahtine parvetamine
lubatud. Pärnusse saadetavate palkide suh-

tes on raudtee võistlus tähtsusetu. Ka-

helpool raudteed asuvast Viluvere met-

sandikust saadetakse palgid Pärnusse Sau-

ga jõge mööda parvetamise teel. Sageli
on (saeveskitel kasulik saada palke kätte

juba kevadtalvel enne parvetamist. See-

tõttu püütakse siiski transportida osa palke
raudteed kaudu.

tee kasustamine tavaliselt kasulikumaks

ka soodsate parvetuselude puhul. Reiu

jões parvetatakse propse ainult ülemjook-
sul ja need võetakse jõest välja Riistiküla

jaama juures.

Viru rannikult Võsu ja Loksa ümbru-

sest saadetakse kaunis suurel arvul palke
ja küttepuid laevadega Tallinna. Suurel

kogusel metsamaterjale transporditakse
laevadel Tallinna ka Hiiu- ja Saaremaalt.

Mujal on vähem võimalusi mere kasuis-

tamiseks metsaveoks, sest üldiselt on

mererannikud metsavaesed ja .teiseks on

metsamaterjali laadimine laevadesse ma-

dalail randadel raske. Küttepuude laadi-

misel väljaspool sadamaid tuleb sageli

koormatega sõita palju maad vette, kuni

tsaab puid loopida paatidesse. Paatidega
tuleb sõuda mitu km merele, enne kui

jõutakse sügavusse, kus laevad saavad

heita ankrut. Säärast tülikat laadimist

kasustatakse kohati Hiiu- ja Harjumaal

(Vihterpalu metskond Nõva ümbruses).

Trade. metsamaterjali näol,

nagu palgid, pakud,
propsid, kuuselatid; osalt lauavabrilkuis

laudadeks, plankudeks, krohviii istudeks,
keppideks ja kastilaudadeks .saetud puuaine
näol, osalt aga mitmekesiseis tööstusette-

Metsasaaduisi veetakse Eestisse kõige
rohkem puuaineid töötlevate tööstuste toor-

ainete näol. 1923—30. a. ostis Lutheri

vineeritööstus rohkesti kasepakke Lätist

(üksikuil aastail ka N. Liidust ja Poolast).
Paberi- ja tselluloosivabrikud on ostnud

juvct xevaawvci enne parve uaini»u dcc-

tõttu püütakse siiski transportida osa palke
raudteed kaudu.

Propside iparvetamiist teostatakse met-

sadest, mis on raudteest üle 15 km kau-

gusel. Kuni selle kauguseni osutub raud-

Palkide parvetus Pärnu Jõe vesikonnas.

tuleb sõuda mitu km merele, enne kui

jõutakse sügavusse, kus laevad saavad

heita ankrut. Säärast tülikat laadimist

kasustatakse kohati Hiiu- ja Harjumaal
(Vihteroalu metskond Nõva ümbruses).

— Floating of Logs on the Pärnu River System.

Palkide arv tk. — Numbei of Palkide mass thm Parvetamiskulud kr.

Logs Võlume of Logs in m3 sotid Floating Expenses, Kr.

47.
Reiu jõel

Reiu

River

Pärnu jõel
ja tema tei-
sil harudel

Pärnu
River and

Kokku

Total
Reiu jõel

Pärnu jõel

ja tema tei-

sil harudel

Kokku Reiu jõel

Pärnu jõel

ja tema tei-

sil harudel

Kokku

its Arms

1936 41 975 176 066 218 041 9 200 40 300 49 500 13 567 46 368 59 935
1935 29 081 174 699 203 780 6 300 39 000 45 300 9 323 45 092 54 415
1934 63 398 414 897 477 295 13 400 184 000 197 400 21 549 94 744 116 393
1933 25 920 191 432 216 352 6 000 45 900 51 900 5 741 40 840 46 581
1932 21 273 49 088 70 361 3 700 13 600 17 300 5 600 15 599 21 199
1931 25 423 76 512 101 935 4 000 22 000 26 000 6 176 31 235 37 411
1930 64 475 148 899 213 374 10 700 36 500 47 200 22 790 61 167 83 957
1929 55 671 169 055 224 726 9 300 40 000 49 300 14 779 51 667 66 446
1928 163 455 313 140 476 595 2 J 000 73 0 0 97 000 72 733 100 367 173 100
1927 91 319 185 298 276 617 20 000 46 000 66 000 37 544 66 769 104 213
1926 135 072 331 416 466 488 46 000 81 000 127 ('00 55 102 112 332 167 434
1925 95 789 205 243 301 032 22 000 52 000 74 000 42 829 79 542 122 371

11. Metsasaa- Metsasaadused esi- võtteis suuremal või väiksemal määral
duste tähtsus vä- nevad eesti valis- töötletud kujul, nagu vineer, vineertoolipõh-

hskaubanduses. kaubanduses osalt jad, mööbel, paber, tselluloos, paberimass
Importance of Forest
Products tn Foreign

metsas valmistatud ja tuletikud.



Metsade rahvamajanduslik tähtsus106

kuusepaberipuid kaunis suurel kogusel N. Järjekindel on olnud meil mitmesuguste
Liidust (1029, 1930, 1961i, 1932). Ka laua- välismaiste puuliikide sissevedu laudade, vi-

vabrikud on ostnud üksikuil aastail toorai-

net välisturult (N. Liidust ja Leedust).

Üldiselt on tööstustoorainete .sissevedu puu-

aineid töötlevate tööstuste jaoks olnud

väga kõikuv. Ühel aastal on õnnestunud

osta välistulult toorainet ühel vabrikul

mõnel aastal teisel, mõnel aastal aga ei

ühelgi tööstusettevõttel.

Paberitööstuse jaoks on veetud sisise

rohkesti puust valmistatud paberimassi ja
tselluloosi. Nende ainete sissevedu on olnud

järjekindlam kui töötlemata puu sissevedu,
kuid ka siin on olnud suuri kõikumisi. Vii-

maseil aastail on nende sissevedu olnud

väiksem kui varem (1(922—26). Kaunis

palju veetakse sisse paberit paremate pa-

berisortide näol. Osa sellest on valmistatud

puuaineist, osa aga kaltsudest.

neeri ja osalt pakkude näol. Neid tarvi-

tavad peamiselt mööblitööstusettevõtted

(kallihinnalised mööblipuud) ja võiekspor-
törid (võitünnilauad). Need kõik moodus-

tavad kokku vaevalt I>% väljaveetavaist

puuaineist ja nende tähtsus on väliskauban-

duses võrdlemisi väike.

Puu ja puust valmistatud saaduste väl-

javedu on kuni I’s korda suurem sama kau-

ba sissevoest. Metsas valmistatud sortimen-

tidest veetakse välja propse, osa haava-

pakke ja liipreid. Väiksemal arvul on saade-

tud välisturule jämedamaid palke (kapp-pal-
gid) ja sirgeid kuuselatte. Suurimal mää-

ral on puustvalmistatud kaupa läinud vä-

listurule laudade, vineeri, paberi ja tsellu-

loosina.
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hoogus haavapakkude väljavedu, mis on

kestnud viimase ajani,

Laudade ja plankude väljavedu suure-

nes kuni 1926. a. järjekindlalt. 1928. a.

saavutas ta haripunkti, millele järgnes
järjekindel väljaveo vähenemine kuni ma-

janduskriisi raskeima aastani (1982). Sel-

lele järgnes järsk tõus ja 19134. a. oli lau-

dade väljavedu umbes sama suur nagu

1928. a. Hiljem vähenes väljavedu taas.

Laudade väljavedu on kõikunud ,117 ja 78

tuh. std. vahel. Läbisegi on 11925—34. a.

aasta kohta (saadetud laudu välja 55 000

std. ehk umbes 260 000 thm.

Propside väljavedu oli majanduskriisi-

aastail, 1981. ja 1902. a., väike. Teisil aas-

tail on väljavedu olnud kaunis stabiilne.

Läbisegi on 11925—34. a. läinud välisturule

umbes 120 000 thm propse aastas.

Vineeri väljavedu on olnud üldiselt sta-

biilsem laudade väljaveost. 1925'—34. a.

kestel on see kõikunud 12 ja 20 tuh.

tn vahel, olles keskmiselt aasta kohta

15 000 tn. Kõrgeim oli vineeri väljavedu

1929. a (19 978 tn).

Puust valmistatud pabertooraineid, puu-

massi ja tselluloosi veeti meile kuni 1926. a.

kaunis suurel määral Soomest. 1907. a.

hakati aga neid saatma välisturule. Nende

väljavedu on suurenenud kaunis järjekind-
lalt kuni viimase ajani. Läbisegi aastane

väljavedu 1929—34. a. kohta oli 9000 tn

puumassi ja 51 000 tn tselluloosi.

Paberi väljavedu suurenes meil 19215. a.

(35 501 tn). 1926.—30. a. püsis väljavedu
enami-vähem stabiilne. Kiriisiaastail lan-

ges paberi väljavedu väikesele kogusele

(7400 tn) 1 ). Läbisegine aastane väljavedu
1925—34. a. oli 20 500 tn.

Tuletikkude väljavedu oli 1925—29. a.

suurim (umbes 1800 tn aastas). Majandus-
kriisi ajal vähenes nende väljavedu järje-
kindlalt.

Meie metisasaadusi on saadetud llaiäli

kõigisse maailmajagudesse. iSuurimaks

metsasaaduste ostjaks on Inglise.
Umbes 80% eksporditud laudadest ja

plankudest on täinud Inglisse. Teiseks täht-

saks meie laudade ostjaks on Holland. Ka

Prantsuse, Saksa, Belgia ja Taani on kau-

nis järjekindlalt, kuid kõikuval kogusel,
ostnud laudu. Teised riigid on teinud seda

vähem järjekindlalt.

Propsidest läheb meilt suurem osa Ing-
lisse (viimasel ajal 90%), teisist maist

järgnevad Belgia ja Holland.

Tähtsamaiks tselluloosiostj aiks on Ing-
lise (30%), Prantsuse (2'5%), P.-Am.

Ühendriigid (20%), Hispaania ja Belgia.

Suur osa metsasaaduisist läheb meilt

välisturule Tallinna ja Pärnu sadama

kaudu.

Propside väljaveo suhtes on kuulunud

esikoht Pärnule. Ümmarguselt On kõigist
välisturule saadetud propsidest laevadesse

laetud Pärnus 50%, Tallinnas 25% ja kõi-

gis teisis sadamais kokku 25%. Laudade

ja plankude väljasaatmises on Pärnu

omanud esikoha ainult üksikuil aastail, ül-

diselt on aga esikoht kuulunud Tallinnale,

ja viimase 10 a. keskm. andmeil tuleb

üldisest okaspuulaudade väljaveost Pärnu

arvele 30%, Tallinna — 43% ja teisile sa-

damaile 28%.

Tähtsaks laudade ja propside väljaveo-
sadamaks on ka Narva (11% üldisest lau-

dade ja 7% propside väljaveost). Peale

selle võtavad laudade ning propside välja-
veost osa veel teised sadamad ning Valga
tolliamet. Saaremaa sadamate arvele langeb
umbes 2,5% laudade ja 6% propside välja-
veost. Põhjaranniku sadamaist (Kunda,
Loksa ja Paldiski tolliametid) läheb välis-

turule rohkesti propse, laudu aga vähe.

Kastilaudade väljavedu on teostunud Tal-

linnast. Krohviliiste on läinud välisturule

peamiselt Tallinnast, Pärnust ja Narvast,

väiksemal arvul aga ka Valgast ning Saare-

maalt.

Haavapakkude väljavedu on toimunud

ainult kahest sadamast, Tallinnast ja Pär-

nust, kusjuures Tallinnal on olnud esikoht.

Kapp-palkide väljavedu on toimunud pea-

miselt Narvast ja Pärnust.

Vineeri- ja paberitööstussaaduste välja-
vedu on teostunud täielikult Tallinnast.*) Umbes sama suur on siseturul paberitarvitus.
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49. Aasta

Üldine
väljavedu

tuh.

thm.—
Total

Exports
1000
m
3

solid

Üldisest väljaveost langeb üksikuile tolliameteile thm.
Share of Individual Custom Points in Total Exports

Tallinn I Narva Valga Kuressaare Kunda Loksa
r

Haapsalu Paldiski
1936 160 81,7 67,0 7,7 1,5 2,1

Okaspuulauad ja 1935 192 90,0 66,5 22,7 — 10,7 —
— 2,1

-plangud — Conifer- 1934 333 150 132 32,4 1,8 10,1 — 2,4 —. 1,5
ous sawn timber 1930 211 90 99,1 19,2 3,5 —

— ——

1928 371 153 113,7 50,1 41,1 8,7 1,5 2,7 —

1936 125 29,3 31,8 20,3 23,3 7,6 8.5 4,2
1935 121 31,1 34,5 13,1 — 26,0 9,9 4,6 1,8

Propsid — Pit-props 1934 131 34,3 64,4 10,6 — 5,3 11,1 5 — —

1930 125 40,7 62,7 6,6 4,4 —- 3,4 — 7,2
1928 132 30,7 50,6 11,2 1,3 13,3 4,0 — 20,4

Kokkuvõttes omab metsasaaduste välja- on vaja väliskaubandussatistikas näidatud

veos Tallinna sadam suuremat tähtsust kui andmeid arvutada ümber üheks mõõtühikuks.

Pärnu. Viimase tegevuses on aga metsasaa- Käesolevas töös huvitab meid esijoones küsi-

duste väljaveol märksa suurem o sa kui Tal- mus, kui paijü on metsasaadusi kulunud

linnas ja Pärnu linna ning sadama tegevus välisturule saadetud kauba valmistamiseks.

sõltub metsasaaduste kaubandusest rohkem Selle selgitamisel on vaja arvestada, et enne

kui ükski teine sadamalinn Eestis. sadamasse jõudmist kahanevad puud kuiva-

Et selgitada, kui palju veetakse üksikute mise järeldusel ja sadamas teostatav mõõt-

saaduste näol puuainet välja või sisse, seks misviis erineb kasvava metsa hindamisest.

Metsamaterjali väljavedu Pärnust. — Exports of Forest Products from Pärnu.

Plangud ja saetud lauad
Satun Timber Propsid — Pit-props Haavapakud - Aspen Blocks

5 « 'ST5 •-*

O eo Sellest Pärnu 4)

) -S.2
O) aj

ž E E arvel Sellest Pärnu
> s.2,3

■r «
> m

Sellest Pärnu

50. Thereof from
Pärnu

icö
> s

arvel
S

arvel

® 0
®

02
fl “ *

• tuh. thm •S-i •

S»ao 1000 m’
solid

o/o tuh. thm % 5S 5
tuh. thm O/o

1936 185 68 37 125 32 26 14,59
1935 230 69 30 121 35 29 13,28 0,41 3
1934 363 137 38 131 64 49 22,56 1,08 5
1933 214 121 57 39 25 64 1' ,89 0,17 14
1932 75 23 31 30 19 63 5,92 0,21 35
1931 138 49 36 137 68 49 6,16 1,97 32
1930 217 100 46 125 62,7 50 3,74 0,93 25
1929 281 99 35 124 64 52 6,20 0,63 10
1928 371 114 31 132 50 38 9,60 1,54 16
1927 297 116 39 126 63 50 9,06

5,65
1,78 20

1926 320 123 39 87 45 52 1,78 32

Laudade saagimisel läheb osa puud sae- Suur osa sellest (47%) on läinud välis-

puruks ja pindadeks, milliseid kasustatakse turule laudade ja plankude näol. Teisile

osalt kas samas tööstuses või teisile isikuile aineile langeb sellest:

muudult Kütteks, osalt aga navinien Kasusta-
0/a

ma tuit. Kasustamata jätteid
teisis puud töötlevais tööstuisis Tselluloos . . • • . 24

Võttes ümberarvutamiste aluseiks suht-
Pabermass. .
Paber . . • 10

arvud, mis käivad 1927/28. a. kohta (P. Reim, Vineer . . .

Pronsid . . .

6
S

1929) selgub et 1925—34. a. kulus <eskm. Muu töötlemata puu . • • •

aastas välisturule saadetava kauba valmis- Metsasaaduste väljaveo rekordaastail,
tamiseks 1 000 000 thn •kasvavat metsa. 1928 ja 1934, kulus välisturule saadetud

Metsamaterjali väljavedu tolliametite järgi. — Exports of Forest Products by Custom Points.
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kauba jadks umbes 1250 000 thm kasvavalt

metsa. Väikseima väljaveoga aastal (1932) s 52

821
61

350
16

000 i
vajati seks umbes 600 000 thm.

61

817
00

999 21000Üldiselt on väljaveokauba valmista- 3 5335 1 55
miseks kasustatava metsa ' togus) kasvanud
meil tasemete, millest lei saa enam minna i g g 8 0,2 2.83.55.5 0,27.9 0,9
kõrgemale. Ta oli 1925 —34. a. 23% üldi- 1—1 8 8 8 co

sest puukasustamisest ja 60% kasustatud £ 3 ä 3
tarbepuumassist. 8 8 8 TH v-«

Metsasaaduste väärtus on väliskau- £ 8 s § 5533553
bandusväärtuse läbikäigus teinud kaasa sa-

S S 8 Tl V-t 8

mad kõikumised nagu nende kogus. Sisse- £
B S §

3335333
T—(

0

veo poolel langeb sisseveetavaile puuaineile,
millede hulgas pabertoorained on tähtsaimad,

cõ

g 8 8
v—1

8

127109 131
373

40
000tähtsusetu osa (1--2%) üldiläbikäigust.

■§
P £ 5353533

Väljaveo poolel annavad aga metsasaadused £

väga silmapaistva osa läbikäigust. Nad kuu- «0 6 § §
3333333luvad tähtsaimate väljaveokaupade hulka.

OO « -mnr/on il—, —1

§ s Š S
” a

—oo. a. ja ivöo öv. a. muuiu-s valjaveo o

£
t-4 96

434
98
370 28000 3355333hulgas esikoht karjasaadusile (või, peekon,

munad, liha). Teisil aastail on aga esi-
koht kuulunud puule ja temast valmistatud

Ö0

X
O

§

o

8 § a g
P 3 S

3355355 r*

tf
ivaupauenc. jreaie uieiba j-d, Ädijabaaausve

8 S §
s « z

5555355omavad (tab. 51) meie väliskaubanduses 3 8 2
tähtsat kohta veel lina ja tekstiiltööstus-

45
558 39030

15

000saadused (puuvillalõng ja -riie).
1 8 3333333

Vi V-1

Tähtsamate väljaveoainete osatähtsuse °/o.
Ä 8 | 1 3555355 5

Relative Importance of Principal Export Goods (°lo).
o
OB

ä

50 U3 CM
co

51.
8

~ £ S 5
1936 1935 1930-1934 1925-1928 MB

8 § 8 V—1 Cl

Lauad ja plangud — Saivn
timber

Palgid ja liiprid — Logs
and sleepers ....

►

T-1
83191 86

846
20
930

6,8 8,1 8,8 11,2

s

o
a

1,1 1,1 0,7 0 4

►
03

Propsid — Pit-props . . 1,3 1,3 1,1 2,1 o

Vineer ja vineerkaup — ►
Plywood and plywood e

....

ware 5,1 4,8 4,5 4,5 3
. o §

Tselluloos ja puumass — s

liCellulose and mechani- 13

eal pulp...... 8,7 10,6 11.4 2 3
63
33

£
Paber

— Paper .... 2,1 2,3 3,9 8,2 03 . 1 -5.

i :■?::

JCO . . . g . . . 1
Kokku metsasaadused • •

Total forest produets 25,1 28,2 30,4 28,7 s
Või — Butter . . . .

Peekon ja sealiha — Bacon
19,9 20,3 29,8 25,8

and pork 4,0 4,7 4 5 2,4
1,6

f 2 45
~

’ * *<2.s *

Munad — Eggs .... 3,0 3,3 2,5 cm' S 'S *

Teised karjasaadused — U5
Other cattle produets.
Kokku karjasaadused

2,1 1,3 0,7 1,0
£18 c

Total cattle produets 29,0 29,6 37,5 30,8 rJjsi *o vj
’

1 ai'
Lina — Flax

. ....

Takud — Tow. . . . .

Puuvillalõng ja -niit —

8,1
1,4

6,4
1,1

3,5
0,3

9,9
0,7 ififi kiilil

Cotton yarn a. thread
Puuvillariie —Cotton eloth

3,7
4 3

3,9
4,6
0,9

3,3
5,7
1,1

4,9
8,5
0,9

s-g
Linane riie — Linen eloth

1,2 =*2 «
«• S i la, 1” 1

Džuutriie ja -kotid
— Jute > S--2 S.« 1 .S, g ä-o

eloth and saeks . . .

Kokku tekstiilsaadused
0,9 1,2 2,4 0,5

E o‘.2 m "2. G> * B. a> ® ® -g
Total textile goods. 19,6 18,1 16,3 25,4 5 5 ž

<D “

S * Siilid
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Kõigile (tab. 51) loetletud kaupadele lan-

geb kokku rohkem kui 4 /5 'kogu väl-

javeost. Teised loetlemata kaubad anna-

vad kokku vähem kui 1/5 väljaveost.
Viimaste hulgas on ka puust valmis-

tatud kaupu, nagu tuletikud, tisleri- ja
treialitöösaadused. Üksikuil aastail on vee-

tud välja rohkesti orava-, jänese-, rebase-

ja nugisenahku, mis on kaudselt seotud

metsadega. 1934. a. andsid karusnahad

0,2% üldisest väljaveost.
Tab. 52 aimab ülevaate metsasaaduste

väärtuse kõikumisest üksikuil aastail välja-
veos. Sellest nähtub, et metsasaaduste hulka

koondatud kaupade väärtus on olnud ca

30%. Kümne aasta (1925—34. a.) keskmine

on 31,1%. Üksikute 'kaupade arvudes on

kõikumised olnud suuremad. 1925—34. a.

kesikm. andmeil andsid väljaveo üldisest

väärtusest:

°/o

palgid, pakud ja liiprid... 0,5
lauad ja plangud 10,0
propsid 1,5
vineer ja vineertoolipöhjad . 4,5
tselluloos ja pabermass... 6,8
paber ... 6,0
tuletikud 0,7

Loetletud väljaveetud kaupade väärtus

oli kõrgeim 1928. a. (40 milj, kr.), väikseim

majanduskriisi raskeimal aastal — 1932. a.

(11,3 milj. kr.). 1925—34. a. kesikm. and-

meil on metsasaaduste ekspordist saadud

aasta kohta välisvaluutat ümmarguselt
26 000 000 kr. väärtuses. See summa moo-

dustab metsamaa ha kohta ca 28 kr.,
elaniku (lapsed ja raugad Ikaasa arva-

tud) kohta umbes 23 kr. ja tulumaksu

maksja kodaniku kohta umbes 250 kr.

Ekspordiks on tarvitatud ainult osa met-

sade toodangust.. Ekspordist saadud valuuta

on aga tublisti suurem metsade pu u -

toodangu väärtusest.

Metsasaaduste väliskaubanduse!! on täht-

saks asjaoluks, et metsamajandusega seotud

kaubad esinevad peagu ainult väljaveo poo-

lel. Metsamajandus ei tarvita meil välis-

maalt sisseveetavaid kaupu peagu üldse.

Metsade kasustamisel vajatavad välismaalt

toodavad tööriistad — kirved ja saed — on

vajalikud rahvamajapidamises, sõltumata

sellest, kas meil on metsi või mitte. Kau-

pade sissevedu välismailt puu näol teostub

mitte metsamajanduse vajadusest tingitult.
Selle põhjus seisab eriliiki metsade vähesu-

ses.

Puuaineid töötlevad tööstused ostavad

välisturult kaupa osalt masinate (saeraamid,
lokomobiilid jne.), osalt aga mitmesuguste
kemikaalide näol. Paberitööstuses moodus-

tab nende (väävel, kaoliin, maarjajää, talk,
sooda, vaigud ja liimid) väärtus 3—5% töös-

tuse brutotoodangu väärtusest. Tuletiku-

tööstuses on kemikaalide väärtus sellest suu-

rem. üldiselt moodustab kõikide tarvitata-

vate kemikaalide väärtus ainult väikese

murdosa puuainete töötlemistööstuse too-

danguväärtusest ja nende ainete väärtus ei

oma väljaveetavate metsasaaduste väärtuse

hulgas kuigi suurt tähtsust.

Metsasaaduste väljaveost saadud valuuta

on seega enamuses puhas rahva-

majanduslik tulu, mis langeb osalt

metsamajanduse, osalt veo- ja töötlemise,
osialt tööstuse arvele.

12. Metsade majan- Meie maa asub metsa-

damise tasuvus. kasvatamiseks soodsas

Profitableness ofForest kliimaVÖÖS, ja meil
Economy.

kasvavad puuliigid

kuuluvad maailmaturul kõige rohkem nõus-

tavate kaubaartiklite hulka. Tingimused
metsasaaduste turustamiseks on olnud

soodsad. Juba sellest võib järeldada, et

metsade majandamine peab olema meil

tasuv. Metsadest saadav puhaskasul on

tegelikult väga mitmesugune, sõltuvalt maa-

headusest ja turustamistingimusist.
Üksikuil aastail on riigimetsades P.-Ees-

tis (Harju- ja Läänemaal) tulnud ette juhte,
kus metskonnas metsamajandusele kulutatud

summad on olnud sama suured nagu metsa-

dest saadav tulu. Neil nähtusil on aga

erandlik itttme ja meil annab metsamaa mõis-

te alla koondatud aladel metsade majanda-
mine metsaperemehele teatud ülejääki. Selle

ülejäägi suurus läheneb kõige viletsamais

tingimusis nullile. Paremais kohtades on ta

aga märgatavalt suurem.

1929/30. a. Voltveti metskonnas kitsa-

rööpmelise raudtee ääres kuni 5 km kaugu-
sel raudteest tehtud juurdekasvu uurimused

kinnitasid, et keskealiste kuusemetsade aas-
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tane väärtuse juurdekasv oli 61,5—81,8 kr.

ühe metsamaa ha kohta. Kuna nooris met-

sades on juurdekasvuväärtus väike, ei saa

nii kõrget juurdekasvu lugedakehtivaks pika
aja kohta, kuid umbkaudselt oleks läbisegine
aastase puuaine juurdekasvu väärtus säära-

seis tingimusis ca 50 kr. Osa neist metsa-

dest oli kunagi varem ajutiselt põlluna
kasustatav, kuid väikese saagi ja kivise

maa tõttu jäeti metsaks. Põlluna vastas ta

VI või VII klassi maale. Ülejäänud osa oli

aga põline metsamaa, kus põllukasustamine
ilma maaparanduseta ei olnud mõeldav.

Käsitletud juhus esines metsakasustuselt

heades, kuid mitte kõige paremais tingimu-
sis. Ei ole kahtlust, et mõnes teises kohas

võib mets anda veel suuremat tulu. See

oleks aga siiski mõeldav ainult meie pare-

mate (I—II bon.) metsamaade kohta, mille

pindala moodustab umbes % metsade üld-

pinnast (tab. 11). Keskm. andmed riigimet-
sade tulukusest on tublisti madalamad.

Arvestades, et meie metsade aastane

juurdekasv on 3 m 3 ha kohta ja et thm

läbisegine hind riigimetsades oksjoni teel

müüdud lankidel on kõikunud 3 ja 4 kr. va-

hel, peaks läbisegine juurdekasvuväärtus
olema metsas 9—12 kr. ha kohta. Seda

kinnitavad meil ka Riigimetsavalitsuse aru-

anded.

Tab. 53 toodud arvud näitavad, et tulud

riigimetsade majandamisel on kõikunud üldi-

selt 8 ja 12 kr. Ainult majanduskriisiaas-
tail oli tulu väiksem. Kõrgeim oli see 1925.

a. Kulutused metsade majandamiseks moo-

dustavad %—% tuludest. Ülejääk metsade

majandamisest oli 1925. a. kõrgeim. Pärast

seda on tuludel 1 vähenemissuund.

Riigimetsade majandamise ülejääk on ol-

nud kestvalt suurem tulumaksuga riigikas-
sale laekunud summadest. Üksikuil aastail

on ta olnud ligikaudu sama suur nagu riigi-
tulud kõigist otseseist maksudest. Riigi-
metsadel on seetõttu riigirahanduses, riigi-
eelarve tasakaalustamisel ja kodanike mak-

sukoormise vähendamisel olnud väga suur

tähtsus.

Alates 1931/32. a. on Riigi'metsavalitsuse
kulud arvestatud koos teiste Põllutööminis-

teeriumi ametiasutiste kuludega. Sest ajast

alates ei ole ülevaadet metsamajanduskulu-
dest ega ülejäägist.

Erametsades on omanikul palju võima-

lusi hoida endale ka osa sellest kulust, mis

riigimetsades läheb metsatöötlejaile äri-

meestele. Seetõttu võib neis omaniku tulu
olla suurem kai riigimetsades. Põllumajan-
dusliku Raamatupidamistalituse andmeist

nähtub, et talumetsade aastane kogusaak
metsamaa ha kohta on kõikunud 40 ja 50
kr vahel. Läbisegised andmed on neis seega

ligikaudu sama kõrged, nagu eeltoodud ar-

vutuse järgi on metsa juurdekasvu väärtus

riigimetsade paremail mail.

Metsamajapidamises on raske eristada

kapitali ennast ja tema majandamisest saa-

davat tulu. Juba metsakapitali väärtuse

kindlakstegemine on ülesanne, mida saab

lahendada ainult kulukate arvutuste abil.

Veel raskem on pidevalt jälgida selle kapi-
tali muutumist ja seada raamatupidamist
nii, et ses saab arvestada kapitali suure-

nemist ja vähenemist.

Riigi- küi ka talumetsades on teostatud

ülenormiraiumisi. Tulu andmed sisaldavad

seega teatud määral ka kapitali ennast.

Riigimetsade majandamises on aga ka osa

müüdud metsa väärtusest jäänud
laekumata. Näit., oli asunikel võimalkis

ehitusmaterjaliks ostetud metsa eest tasuda

kuni */5 hinnast pikaajalise järelmaksuna
Maapangale, ja suur osa asunikele müüdud

ehitusmaterjali hinnast on metsamüügi tu-

lude näol jäänud üldse laekumata. Samuti

on majanduspoliitilisi! kaalutlusil riigimet-

sast soodustatud tingimusil võimaldatud

osta metsa paljudel asutisil ja rahvakihtidek

RiigimetsavalitsUse ametnikud peavad täit-

ma ülesandeid, millised otse ei kuulu met-

sade majandamise hulka, ja sellega ühendu-

Rligimetsamajapldamise tulud ja ülejääk metsa-
maa ha kohta. — Revenue front State Forests and

Surplus per ha of Forest Land.

53.

Keskmine tulu
ha kohta

—

Average Reve-
nueper ha

Keskmine kulu
ha kohia —

Average Ex-
pense per ha

Ülejääk
ha kohta —

Surplus
per ha

1929/30 7,80 3,65 4,15
1928'27 8,73 3,23 5,50
1927/28 9,68 3,12 6,56
1926/27 10,62 3,05 7,57

1925 11,20 2,74 8,46
1924 8,84 2,56 6,28
1923 8,46 2,20 6,26
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ses sisaldavad riigimetsa administratsiooni-

kuilud sisuliselt ka teisale asutisile kuulu-

vaid kulusid. Seetõttu on raske arvestada

täpsalt, kas ülejääk riigimetsade majanda-
misest oleks senisest suurem või väiksem

juhul, kui raiumine ei oleks ületanud juurde-
kasvu, ent kui selle juures meteamüük teos-

tunuks puhtärilisil aluseil.

On tõenäone, et põllumajanduslikes
raamatupidamistalundeis on samuti teostatud

ülenormiraiumisi, mistõttu arvud näitavad

metsamajandus-tulu suhteliselt suurena.

Ka on tõenäone, et metsa kogusaagi hulka

on arvatud ka heina- ja karjamaalt raiutud

puu väärtust.

Toodud andmed sisaldavad seega riigi-
kui ka talumetsade osas ebatäpsusi ja sel-

gitavad metsade tulukust ainult umbkaud-

selt. Nende najal ei ole võimalik teha ar-

vutusi, mis protsendiga tasuvad end metsa-

majandusse paigutatud kapitalid.
Meil väidetakse sageli, et metsamajan-

dus kui tööekstensiivne majandusharu loob

rahvamajanduses vähe väärtusi ja et on ka-

sulik metsamaid muuta põllumaaks. Need

väited on vanad. Nad on kantud edasi põl-
vest põlve, ilma et peetuks vajalikuks nende

tõelist sisu revideerida oleviku kohta.

Kauges minevikus, mil metsasaadused

ei olnud kuigi tähtsaks kaubaartikliks, ega

tuntud puust pabenivalmistust ega vineeri-

tööstust, ja mii lauatööstus oli alles alg-
astmes, olid need väited õiged. Pealiskaud-

sel asja vaatlemisel, jälgides ainult koha

peal metsamajandusest saadavat tulu ja
tehtavat tööd ning võrreldes seda põllu-
majanduses tehtava töökogusega ja unusta-

takse, et metsade all olevad maad on palju
halvemad kui praegused põllumaad, või-

vad nad näida tõenäosema ka aleviku kohta.

Põhjalikumalt küsimusse süvenedes saab

selgeks, et oivikuoludes ei saa seda pidada
õigeks. Metsamajandus kui toorainet too-

tev majandusharu on küll tööekstensiivne,
kuid ta on aüuseks suure töömahuga tööstu-

sele, mis ei saa areneda ilma oma maa

tooraineta ja ta avaldab mõju ka paljudele
teistele majandusharudele. Kunstlikult tõm-

matud piirid üksteisest sõltuvate majandus-
harude vahel võivad põhjustada ebaõigeid
järeldusi majandusharude tähtsusest. Eriti

kehtib see oleviku kohta, kus mitmesugused
majanduspoliitilised tegurid mõjustavad ük-

sikuid majandusharusid väga erinevalt. Met-

samajanduse tähtsuse hindamisel on vaja
üksikasjaliselt jälgida tema mõju teisile

majandusharudele ja üksikasjaliselt tutvuda

majanduspoliitilise olukorraga.

Metsad katavad meil 1/5 üldpindalast ja

ainult % metsadest raiutud puust on ka-

sustatud väljaveokaupade valmistamiseks.

Metsasaadusile langeb aga ligemale % kõi-

kide väljaveetavate käupade väärtusest.

Võrreldes seda meie tähtsama tootmisharuga
— karjamajandusega — selgub, et karja-
söötade pindala ületab 2,5 korda metsade

pindala ja seejuures annavad karjasaadused
väljaveos umbes sama suurt väärtust nagu

metsasaadused. Sellest nähtub, et meie

peame metsade rahvamajanduslikku tähtsust

hindama väga suureks.

Iseloomulikuks jooneks metsamajandu-
sele on, iet ta toodab odavat suure-

mahulist toorainet, mille trans-

portimine, töötlemine ja turus-

tamine pakuvad rahvale mitme-

kordselt suuremat teenistust,
kui on tooraine väärtus metsa-

majanduses.
Võttes jälgimiseks keskpärase kuuse-

metsa, mille keskmine puutaodang aasta ja
ha kohta on 5 thm, leiame, et näit., 1034. a.

hindade järgi olnuks selle toodangu kännu-

hind raudteeäärseis metsades (IV taksi-

järk) umbes 20 kr. Sellest valmistatud

laudade väärtus väljaveosadamas olinuks

aga ca 80 kr. Tselluloosiks töötletult oleks

sama kogus kulusepuud väljaveohinna aluseil

andnud kaupa umbes 120 kr. väärtuses.

Thm kasetarbepuu taksihind raudteeäärseis

riigimetsades (IV taksijärk oli 1934. a.

6,45 kr. Sellest valmistatud vineeri välja-
veoväärtus oli samal ajal aga ca 50 kr.

Haavatarbepuu taksihind olnuks sama aja
kohta IV taksijärgu järgi 9.20 kr thm.

Haavapakkude väljaveohind sadamas oli aga

umbes 36 kr. thm.

Metsasaaduste väärtus veol metsast sada-

masse suureneb seega 4—6 kordselt. Selle

väärtuse suurenemisega peavad kattuma

itöö- ja veokulud, millised on seotud mater-

jalide valmistamise, töötlemise ja transpor-





Sild metsaojal Kabala metskonnas (võimaldab
materjalide väljavedu autodega)

Bridge over forest-stream to facilitate removal oftimber by
lorries. Kabala forest district.

Metsatulekahjude valvetorn Kaiavere metskonnas

(Foto A. Talem)

Fzre watch-toiver in Kaiavere foresl distiict.

Tulekaitse siht Voltveti metsk. (äestatud —

kanarbiku ärahoidmiseks).
(Foto P. Reim)

Fire protective track, harroived to prevent heather growth
Voltveti forest district.
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timisega. Samuti peab see katma kõik äri-
ja tulumaksud, kapitaliprotsendid, kauba-
kindlUstuskulud ja materjalide turustamise
alal tegutsevate ettevõtete kasud.

Puuhind meie siseturul on kujunenud
välja vastavalt eksportimist võimaldava
puUtoodangu suurusele. Ta on välisturu-
hinnast odavam. Tarbepuuhinnaks kalku-

leeritakse meil tavaliselt välisturuhind mii-

nus kõik välisturule saatmisega seotud
kulud.

Metsamajanduse tähtsuse hindamisel
unustatakse isageli, et metsavarade vähene-

misel võib kujuneda olukord, mil siseturul

puu eest peab maksma välisturuhinda pluss
siseturule toimetamisega seotud 'kulud. Sää-
rasel korral kujuneksid puuhinnad seniseist

märksa kõrgemaiks, mis avaldaks väga
suurt mõju majanduselu mitmekesiseile ala-
dele. Ta võib muuta ebatasuvaiks maja-
pidamisi ja ettevõtteid, kus seniste puuhin-
dade puhul on suudetud töötada eduga. See-
pärast peab hoolitsema, et metsavarad meil
ei väheneks, vaid metsakultuuri arendamise
teel jääks metsamajandus tähtsaks rahva-

majanduslikuks tootmisalaks ka tulevasile

põlvedele.

XII. METSATEADUSE ARENDAMINE.

DEVELOPMENT OF FORESTRY.

1. Metsateaduse Riikliku iseseisvuse al-
õpetamine. gul meil väga suur

Teaching of Forestry. puudus eriharidusega
metsateadlasisit, kes

olid võimelised täitma metsaülemate ja abi-

metsaülemate ülesandeid. -Selle puuduse kõr.

valdamiseks korraldas metsavalitsus lühiaja-
lisi metsamajanduskursusi (kestus 1920. a.

2 kuud, 1021. ja 1922. a. 8 kuud), mille
lõpetajad võeti riigiteenistusse abimetsaüle-
maiks. Esimesed kursused korraldati Pär-

numaal praeguse prof. Mathiesen’i juhatusel
1920. a. ja neist on võtnud osa peamiselt en-

dised erametsade ametnikud. Järgmised kaks

kursust korraldati Tartus prof. Daniel’l ju-
hatusel (1921. ja 1922. a.). Metsamajandus-
kursuste lõpetajaist teenivad praegu paljud
abimetsaülema ja metsaülema kohal.

Mietsamajanduskursu ste korraldamisega
lahendati metsateadlaste ettevalmistamise
küsimus ainult -ajutiselt kiireima vajaduse
kõrvaldamiseks. Ühes nende teostamisega
kerkis üles ka kõrgema matsateadusliku

õppeasutise asutamisküsimus. 10119. a. sü-

gisel eesti ülikooli avamisell asutati Tar-

tus põllumajandusteaduskond. Võlla metsa-

ülem õp. metsateadlane A. Mathiesen kut-

suti ülikooli põllumajandusteaduskonna üli-

õpilasile õpetama geodeesiat? 1920. a. sü-

gisel avati sama teaduskonna juures metsa-

osakond. Üliõpilasile, kes eelmisel aastal

olid õppinud agronoomiat, võimaldati minna

üle metsaosakonda. Kuigi metsaosakond
asutati vormiliselt aasta hiljem ülikooli

avamisest, algas vanemate metsaosakanna

õppimine siiski üheaegselt eesti ülikooli

avamisega. Algul oli põllumajandusteadus-
konna metsaosakonnal kaks õppetooli:
metsakorraldus ja metsakasvatus. Hiljem
asutati juurde kolmas õppetool metsakasus-
tuse alal. Praegu on metsaosakonnal kaks
professorit (metsakorralduse alal prof. dr.

A. Mathiesen, metsakasvatuse alal prof. O.

Dainiel) ja üks dotsent metsakasustuse alal
dr. K. Veermets-Verberg). Praktilised har-
jutused teostuvad suvevaheaegadel ülikooli

õppe- ja katsemetsikonnas.

Ülikooli metsaosakonda on võimalik lõ-

petada 3,5 aastaga. Tavaliselt kestab õppe-

aeg rohkem. Osakonna lõpetamiseks nõu-

takse peale eksamite sooritamist diplomi-
tööd. Lõpetanuil on võimaldatud töötada

edasi metsateaduse magistri ja metsateaduse
doktori astme saamiseks. Magistri-astme

saamiseks tulevad sooritada sellekohased

eksamid ja esitada magistertöö. Magistreil
on võimalus isaada doktori-astet peale väi-

tekirja esitamist ja selle kaitsmist.

Igal aastal metsaosakonda astunud üli-

õpilaste arv on kõikunud 10 ja 30 vahel.

Osakonna tegevust selgitavad järgmised
arvud:
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üldine osakonnas Õppinud isikute arv kuni 1938. a. . 350
kõik sunduslikud eksamid, sooritanute arv

„
. 150

eksamid sooritanud ja diplomitöö teinud
„ . 55

metsateaduse magistri eksameid sooritanud
„ .

6
metsateaduse doktori astme sooritanud

„ .
5

Viimaste hulgas on kaks vanemat metsa-

teadlast, kes õppis metsateadust ja lõpe-
tas kursuse Venemaal, Peterburi metsa-

instituudis.

Ülikooli metsaosakonna tegevusega ühen.

duses sooritatud teaduslikud uurimused

avaldatakse trükis õppe- ja katsemetskonna

kulul kirjastatavais Tartu Ülikooli metsa-

osakonna toimetusis. Ses sarjas lon kuni

1936. a. ilmunud 26 uurimust.

Üldise metsaõpetuse andmiseks asutati

1925. a. Voltveti metsakool. Kooliruumide

korraldamine nõudis aega. Tegelik õppetöö
koolis algas alles 1926. a. jaanuaris. Kooli

oli nähtud ette kaheaastase kursusega.
Kooli pääseb 6. kl. -algkooliharidusega. Lõ-

petanud saavad metsatehnika kutse. Enne

kutsetunnistuse saamist pärast aastast

praktikat nõutakse kutseeksami sooritamist.

Kooli pääseb võistluseksami korras igale
kursusele 15—20 õpilast. Algul oli kool

mõeldud ainult metsnike (ettevalmistamise

jaoks. Igal aastal võeti vastu õpilasi nii,
et kaheaastase õppetöö juures oli koolis

kaks klassi õpilasi korraga. Kui hädaline

vajadus metsnike järele oli kõrvaldatud,
muudeti (1931. a.) metsakooli põhikirja see-

ga, et asuti valmistama ette ka metsa-

vahte. Praegu on kooli juures metsnike klas-

sil kaheaastane kursus, metsavahtide klassil
— üheaastane. Metsavahtide klassi võetakse

õpilasi igal aastal, metsnike klassi aga üle

aasta. Kuni 1936. a. sügiseni on kool lask-

nud välja 7 lendu metsnikke ja 5 lendu

metsavahte.

Õpetust annavad koolis koolijuhataja,
2 õpetajat ja kohalik metsaülem. Esimeseks

koolijuhatajaks oli A. Reinvald. Temale

järgnes 1931. a. koolijuhataja A. Auksmann.

2. Metsateaduslik Eesti metsades nä-

uurimustöö ja hakse väga palju ta-

Experimental Work tn SeiSt metsamajadus-
Forestry. toiminguist. Paljud

metsamehed on töös saavutanud häid tule-

musi ja juba kauges minevikus on nad

koosolekuil peetud kõnede, metsadesse kor-
raldatud ekskursioonide ja oma õpilaste

kaudu levitanud katsetega omandatud ko-

gemusi. Teadmine, et metsamajanduses ei

tohi kaisustada puuseemneid, millised on

korjatud hoopis erineva ilmastikuga ala-

delt, on katsete varal selgunud kõigepealt
Baltimail. Balti M'etsa Seltsi esimehe M.

Sive r s i kirjutiste kaudu on meil tehtud!

katsed hoiatanud ka teisi maid tarvitamast

lõunapoolsete maade seemneid. Suur osa

katsetamise teel omandatud teadmusist ja

kogemusist ei ole aga kahjuks kirjanduse
kaudu saanud üldsusele teatavaks. Met-

sades nähtavad töötulemused võimaldaksid

uurijail esialgu osaliselt selgitada katseil

saavutatud järeldusi. Minevikus tehtud

tööde uurimine oleks meie metsamajanduse
arenemise seisukohalt väga tänuväärseks

ülesandeks ja ta võimaldaks järelduste te-

gemiseks kaisustada palju teadusliku väär-

tusega ainestikku.

Juba kaua on oldud arusaamisel, et

metsamajandus ei saa areneda vajaliku
kiirusega ega arendada välja kohalikele
oludele kõigiti sobivat majandustehnikat,
kui iga metsamees tarvilike 'küsimuste sel-

gitamisel töötab omaette eraldi ja puudub
kavakindel uurimustegevuse juhtimine ja
sellele vastav uurimusasutis. Juba enne

maailmasõda oli Balti Metsa Seltsis (10114)
kõne all metsanduskatsejaama 'asutamise

küsimus. Maailmasõda takistas kavatsuse

teostamisele asumist. Varsti pärast Tartu

Ülikooli metsaosakonna asutamist kerkis

päevakorrale taas katseasjanduse organi-
seerimisküsimus. I Metsateadlaste päeval
(1923) selgitas prof. Mathiesen kat-

seasjanduse vajadust ja soovitas asutada

kolm katsemetskonda, kelle tegevust koor-

dineeriks eriline katseasjanduskomisjon.
Ettepanek sai küll poolehoiuosaüseks, kuid'

sellele ei järgnenud tegelikke tagajärgi.
1028. a. kaaluti sama küsimust metsava-

litsuse 'algatusel metsarevidentide koosole-

kul. 2. 111 20 kutsus metsavalitsus Tar-

tusse kokku erilise nõupidamise katseas-

janduse organiseerimisküsimuse lahendami-

seks. Sel nõupidamisel peeti vajalikuks
metsandusliku katse- ja nõuandebüroo ellu-

kutsumine. Büroo juhataja pidi alluma

metsavalitsusele. Tähtsamate küsimuste la-

hendamine pidi kuuluma katseajandusnõu-
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kogule. Metsavalitsuse 1 ei läinud korda
isaada (krediite büroo juhataja palkamiseks
ja büroo jäi ellu kutsumata. Selle asemel
palkas metsavalitsus omalt poolt ühe met-

sateadlase Tartu Ülikooli õppe- ja katse-

metskonna assistentide koosseisu täiendu-

seks. Ka ülikool andis omalt poolt ühe

assistendi õppemetskonnale, metsateadusliku

uurimustegevuse jaoks. 1931 alates mää-

ras Põllutööminister riigimetskondade hul-

gast neli katsemetskonda: Sagadi, Por-

kuni, Sõmerpalu ja Voltveti. 1934. a. vas-

tuvõetud 'metsaseaduses on nähtud ette

Tartu Ülikooli juures erilise metsandus -

katsejaama asutamine, kes juhiks ika riigi-
katsemetskondade tegevust. Selle katsejaa-
ma asutamine viibis 'kuni 11936. a. sügiseni,
mil Põllutööminister ülikooli ettepanekul kin-

nitas katsejaama juhatajaks mag. E. Koh h’i.

Ülikooli poolt anti löiST. a. katsejaama
nimeks Metsanduslik Uurimis-

instituut. Alates 1037. a. võime seega

juba kinnitada, et metsateadusliku uuri-

mus- ja katsetegevuse arenemiseks on loo-

dud vajalik organisatsioon.

Kehtiva korra kohaselt töötab Metsan-

duslik Uurimisinstituut Tartus ülikooli

juures. Tema juhataja ning ühe abilise

palga tasub Põllutööministeerium. Peale

selle kannab Põllutööministeerium veel te-

ma poolt instituudile tehtud ülesannetega
seotud lisakulud ja sõidurahad. Instituudi

ülesandeks on uurimuste teostamine ja

uurimustegeivuse juhtimine. Uurimusi teos-

tab ta esijoones metsavalitsuse poolt mää-

ratud Katsete ja uuri-

muste algatamis- ja teostamisõigus on ka

katsemetskondade metsaülemad. Uurimus -

ja kutsetegevuse töökava ning aruanded

arutab läbi ja kinnitab Metsandusnõukogu,
mille koosolekule sel puhul kutsutakse ka

katsemetskondade metsaülemad. Katse-

metskondadeis juhib uurimuistegevust met-

saülem,, rakendades sellele ülesandele ka

teste talle alluvate .ametnike tööjõudu. Et

teiste kõigile metskonnile ühiste ülesan-

nete täitmine ei oleks takistuseks uurimis-

tegevusele, on mõeldud ametnike vaheline

teostada nii, ettööositus

üks ametnik saaks kogu tähelepanu ja hoo-

le koondada katsetegevusele.

Kuigi meil puudus viimase ajani metsa-

teadusliku uurimustegevuse 'keskorgan, on

meil iseseisvuse ajal metsateadusliku uuri-

mustöö alal saadetud kaunis palju korda.

Seda tööd on tehtud hoolimata soodsate

eelduste puudumisest ja töö tagajärgi' on

rohkesti avaldatud kirjanduses. Sellest on

kandnud hoolt peamiselt kolm asutist:

Tartu Ülikooli metsaosakond ühes õppe- ja
katsemetskonnaga, 2. Akadeemiline Metsa-

selts ja 3. Metsavalitsus (rp. Riigimetsade
ja -metsade Valitsus),.

Tartu Ülikooli metsaosakond on kasva-

tanud kodumaiselt mõtleva ja kodumaa-

olude tundmaõppimisel rakendanud metsa-

teadlaste pere. Enamus meil iseseisvusajal
avaldatud uurimusist on seotud ülikooliõp-
petegevusega. Osa neist on teostatud üli-

kooli õppejõudude poolt, suurem osa aga

ülikooli lõpetajaile poolt ühenduses ülikooli

lõpetamise, magistri- või doktoridiplomi
saamisega.

Akadeemiline Metsa Selts on auhinda-

dega toetanud ja ergutanud uurimustege-

vusit. Ta on olnud metsateadlaiste vaimseks

koondajaks ja loonud võimalusi uurimus-

töös vajalikuks mõtetevahetuseks, vaid-

lusäks ja üksteiselt ergutuse saamiseks.

Metsavalitsuse ringkirjades ja metsa-

ülemaile korraldatud koosolekute 'kaudu, on

tulnud avalikuks ja leidnud levitamist pal-
jud tegeliku töö juures katsetamise teel

saavutatud mõtted. 'Suurimaiks metsavalit-

suse pololt teostatud tööks uurimustegevu-

ise alal on metsahindamistabelite koosta-

mine ja praegukehtiva metsahindamis-

ikorra väljaarendamine. Seks teostati üle

riigi kõigis metskonnis hulgaliselt puude
mõõtmisi. ,Sel teel saadud materjali varal

A. Auksm ann’i juhtimisel koostati

1925. a. metsiahindamistabelid, millised

1928. a. arvutati meetermõõtudeks ümber

ja parandati selgunud puuduste osas. Nen-

de praegu üldiselt tarvitatavate hindamis-

tabelite koostamine on suure tegeliku täht-

susega töö. Metsavalitsuse poolt on sageli
soovitatud metsaametkonnale rajada kat-

seid paljudes küsimusis. Metsameeste te-

gevusele iseloomulik suur ülesannete arv

ja mõtteid laialikiskuv mitmekesine tööala
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ei ole võimaldatud soovituste ega ettekir-

jutiste täitmise korras saada kutsetegevuse
alal eriti nimetamisväärt tulemusi.

Iseseisvusajal avaldatud metsateadus-
likud uurimused puudutavad enamvähem

kõiki metsateaduse huvi valdkondi. Uuri-

muste hulgast, millised valgustavad met-

samajandusseisundit ja kuuluvad seega

metsapoliitika huvivaldkonda, oleks

nimetada prof. Mathieseni (1926) üle-

vaadet metsamajandusseisundist 0. Da—-

nieli (1923, 1927) ja B. Tiis-

manni (1928, 1981) teoseid metsandus-

ajaloo üle, P. Reima (1929) uurimust

metsade majanduslikust tähtsusest ja A.

Raukase (1980) uurimust Pärnumaa ta-

lumetsadest. Sama huvivaldkonda’ kuulu-

vad A. Mathieseni (1927) kirjeldus
Tartu Ülikooli õppe- ja Katsemetiskonna

metsamajandusest, E. Kulli 1925) uuri-

mus metsade seisundist Paala ja Pedja
vesikonnas, K. Kerbergi (1925) uuri-

mus parvetamisest P.-Peipsi vesikonnas ja
mitmed teised metsa poliitilisi päevaküsi-
musi selgitavad lühemad teosed ja ülevaa-

ted (0. Daniel 1925, 1927, 1935, K.

Sikk 11932, Kosenkr a a n i u s 1928,

P. iRei m 1925, 1926, 1'933, E. Ves t e r

1930, 1932.)

Metsakasvatuse huvivaldkonnast

lon uurimusis selgitatud haavapaljunemis-
bioloogiat (P. Reim, 1930), metsatüüpe
(A. Rühi, 1932), tanünekultuuride asu-

tamise tagajärgi L.-Eestis (P. Reim,
1925) metsakultiveerimistöid ülikooli õppe-
ja katsemetskonnas (B. Haller, 1929),
Hiiusaare luidete metsamistöid (B. Ti is-

in ann, 1924), punaste ja roheliste käbidega
kuuskede esinemisest metsades (A. Rühi,
1.928), välismaiste puuliikide .kultiveerimi-

sest Pärnumaal (A. Rühi, 1(926) ja Tal-
linna linna puiestikes (E. Viirok, 1932).

E. K oh h on uurinud puude läbimõõdu ja

kõrguse kasvu sõltuvust meteoroloogilisist

tingimusist. E. Puksmanni (1936)
uurimus põhjavee kõikumisest ja A.

R ü h 1 ’i uurimus mullahappesusest selgi-
tavad metsa 'mullastikuolusid Eestis. Suurt

tähtsust metsakasvatuse alal tehtud tähe-

lepanekute levitamises omavad ka mitmed

õppe- ja käsiraamatud, eriti 0. D a n i e 1 i

Metsakasvatus I (1926) ja II (1928), A.

Mathieseni Dendroloogia (1934), K.

Auni Riigimetsavahtide käsiraamat

(1928) ja 0. Da nieli Metsakaitse (1935).
J. Luik (1924) ja R. Riisberg (1934)
on uurimusega selgitanud maaparanduse
mõju metsakasvule.

Metsa h indamiis teaduse (tak-
satisiooni) ja korralduse alal on aval-
datud uurimusi peale nimetatud massi ja
hindamistabelite veel õige mitmekesiste kü-

simuste üle. Näit., on uurinud A. Ma-

thie s e n puutüvede mõõtmismeetodite

täpsust (1925, 1931) ja kasepuiestikkude
kasvukäiku (1926), V. Haller — musta-

lepapuiestike kasvukäiku (1932) ja okas-

puude ekstsentrilise jämeduskasvu esine-

mist (1934), P. Reim männimetsade kas-

vukäiku (1930) ja kuusemetsade arenetnis-

bioloogilist koostist (1932). Rikkalikult

huvitavat ainestikku eesti metsade tundma-

õppimiseks sisaldavad metisakorraldusosa-

konna poolt riigimetsade kohta koostatud

metsamajanduskavad.

Metsakasustuse ja metsatehno-

loogia alal on K. Veermets (Verberg)
uurinud vaigutamisvõimalusi Eestis (1925)
ning lüli ja maltspuu suhet männil (1930),
E. Kohh raiumisaja mõju kasehalgude
kuivamisele (1934) ja V. iKoljo halgude
koore sisaldust ning kuivamist (11935).

Metsakaitsega seotud küsimuste kohta

on avaldatud uurimusi ja tähelepanekuid
osalt metsateadlaste (0. Daniel, P.

Reim, A. R aukas), osalt aga entomo-

loogide (K. Zolk, A. Määr) ja phyto-
patoloogide (E,. Lepik) poolt.

3. Metsamajanduse Metsateaduslikke selt-
alal tegutsevaid se on Eestis üks: Aka-

ühinguid.
deemiline Metsa-elts.

Silvicultural Socletiea. See töötab 1922
.

a. st

Tartus. Tema liik-

meiks on ülikooliharidusega metsateadlased

ja üliõpilased. Tema korraldab teaduslike

ettekannetega koosolekuid (6—8 korda aas-

tas), määrab auhindu metsateaduse alal

kirjutatud uurimusile ja on ühendavaks or-

ganiks metsateadlaste teaduslikus tegevuses.

Omapäraseks teguriks eesti metsa elus on

Akadeemilise Metsaseltsi poolt korraldata-
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vad metsateadlaste päevad. Neid peetakse
kord aastas Tartus. Osavõtt on neist kõi-

gile asjasthuvitatuile vaba. Osavõtjate arv

on olnud tavaliselt 120—200 iskut. Neil

peetakse referaäte metsapoliitiliste päeva-
küsimuste ja teaduslikkude probleemide üle.

Referaatide üle peetakse vaidlusi, kusjuures
ikõigil osavõtjail on sõnaõigus. Metsatead-

laste päevad omavad hindamatult suurt

tähtsust oma metsakultuuri arengu seisu-

kohalt. Siin saavad tegelikus elus metsa-

mehed teadmusi, millised hoiavad neid kur-

sis metsateaduse arenguga.

Akadeemiline Metsaselts kirjastab tema

koosolekuil peetud referaadid „Metsanduse

aastaraamatuis", kus avaldatakse ühtlasi ka

referaatide puhul peetud vaidlusi ja ülevaa-

teid metsa alal tegutsevate ühingute tege-

vusest. Kuni 1936. a. on ilmunud 7 aasta-

raamatut. Peale selle on ta kirjastanud
õppe- ja käsiraamatuid.

Äkad. Metsaselts äigas tegutsemist ilma

toetuse ja varadeta. Ta on aga arendanud

hoogsat ja viljakat tegevust. Viimasel ajal
on ta riigilt ja Riigimetsatööstuselt saanud

toetust 50'0i—1000 kr aastas. Peale toe-

tuste on tema tulualiikaiks kirjastuslik te-

gevus ja liikmemaksud.

Tähtsaks teguriks metsamajanduse alal

on kujunenud Eesti Metsaühingute Liit.

Tema tähtsamaks ülesandeks on talumetsan-

duse edendamine ja metsandusliku selgituse
ning nõuande korraldamine. Tema algas
tegevust 1930. a. Tema liikmeiks on maa-

kondlikud metsaühingud ja paljud teissu-

guse nimega seltsid, millised metsanduse

vaistu tunnevad huvi. Metsaühingute liik-

meiks on talupidajad, metsateadlased ja ül-

diselt metsadest huvitundjad isikud. Teda

juhib juhatus, mis valitakse täiskogu koos-

olekuil. Tema teenistuses on alatine teadus-

ilik sekretär. Oma tulud saab ta esijoones
riigilt toetuse näol.

Metsaühingute Liidu tegevus avaldub

metsamajandusest huvitatud talupidajate
koondamises, metsapäevade korraldamises,
metsamajanduse tähtsust selgitavas propa-

gandas, talupidajaile nõuande organiseeri-

mises, võistluste korraldamises ja mitmesu-

guste teiste metsakasvatust ergutavate abi-

nõude tarvitamise organiseerimises. Tema

poolt on koostatud kultuuriilm eesti metsa-

elust. Oma tegevusega on Metsaühingute
Liit suutnud silmapaitsvalt süvendada rah-

vas huvi metsads vastu ja ta on suutnud

valmistada pinda metsadele soodsama ma-

janduspoliitilise suuna tekkimisele.

Kutsealaliste ülesannetega tegeleb Eestis

kaks ühingut: Eesti Metsateeni jäte Ühing
ja E. metsaülemate ühing. Esimene 1 neist

asutati (119119. a. Tema liikmeks on riigi-
metsateenistuses olevad isikud metsavahti-

dest kuni kõrgemate ametnikeni. Enam-

vähem kõigis metskonnis on tal osakondi,

kellede saadikud valivad juhtiva organi —

keskjuhatuse.

Metsaülemate ühing asutati 1922. a. Ta

on metsaülemate ja abimetsaülemate koon-

duseks ja nende kutsealaliste huvide kaits-

jaks. Ta on sageti toetanud häid üritusi

metsanduse alal.

Loetletud neli organisatsiooni annab

üheskoos välja ajakirja „Eie'sti Mets". Al-

guses ilmus sama ajakiri ainuüksi ühe orga-

nisatsiooni — Metsateenijäte ühingu — kir-

jastusel. „Eesti Mets" tugeb püsivale luge-
jaskonnale. Ta suudab pakkuda palju huvita-

vat peale metsateadlaste ka teisile looduse

vastu huvi tundjaile isikuile.

(Peale loetletud ühingute on tegutsenud
Eestis veel metsatöö-sturite ühing ja metsa-

praakerite ühing.

XIII. METSAMAJANDUS JA MAJANDUSPOLIITIKA.

FORESTRY AND ECONOMIC POLICY.

Riigivalitsusel on palju võimalusi ase-

tada mõnda majandusharu teistega võrrel-

des paremais se või halvemaisse arenemas-

tingimusisse. Tollide, veotariifide ja mak-

sudega on võimalik ühe majandusala tasu-

vust suurendada või vähendada. Soodsate

laenude, preemiate ja toetustega on võima-

lik elustada ja ergutada üht majandusharu
rohkem kui teist.

Kõiki neid võimalusi kasustavad riikide

valitsused niivõrd .suures ulatuses, et meil

ei ole kindlaid toetuspunkte, millede najal
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võime eksimatult kaaluda erimajandus-
harude elujõudu ja arenemisvõimalusi.

Majanduselu arenemine vaba võistluse

põhimõttel on ideaal, mille poole on kaua

püütud, mis aga järjest enam näib vaibu-

vat ajalukku. Erakapitalism on andmas

maad riigikapitalismile. Erakapitali vaba

võistluse asemele astub riigiaparaadi poolt

juhitav plaanimajandus.
Meie lühikeise iseseisvuse kestel on see

areng õige suurel määral puudutanud ka

metsade saatust.

1. Liiklemisteede Metsamajanduse are-

korrastus. nemist on meil soo-

Ways of Communicatton. dTObaJmd õige ,suurel
määral raudteede võr-

gu laiendamine ja maanteede korrastamine.

Iseseisvuse kestel on ehitatud viis pikemat
raudteed: Riisselja-Ikla, Sonda-Mustvee,
Lelle-Papiniidu, Tartu-Petseri ja Rapla-
Virtsu. Nende ehitamisel on tulnud peale
metsamajandushuvide arvestada ka palju
teisi riikliku tähtsusega tegureid. Kaks raud-

teed — Riisisselja-Ikla ja Sonda-Mustvee —

on ehitatud esijoones siiski metsasaaduste

transpordi huvides. Esimene neist läbistab

Laiksaare ja Orajõe metsi väheasustatud

maa-alaL Varem oli sel alal nõudmine kütte-

puude järele väike. Peale kohaliku tarvituse

oli mõõduandvaks turuks Pärnu linn, mis

lähedusesasuvate metsade rohkuse tõttu tar-

vitab võrdlemisi vähe kaugemaltveetavaid

küttepuid. Küttepuude transportimine teos-

tus oisalt otseteed regedega Pärnusse, osalt

mererannast paatidega ja väikeste laeva-

dega.
Palkide parvetamiseks oli neis metsades

mitu parvetuskraavi. Neid mööda pairvetati
ka propse, paberi- ja vahel 'ka küttepuid.
Raudtee ehitamine suurendas nõudmist küt-

tepuu järele, sest see tegi võimalikuks saata

küttepuid 'suurel kogusel Tallinna turule.

Vedu raudteel osutus siin sel määral sood-

samaks, et isegi palkide parvetamine mere-

randa ion jäänud ära ja need transpordi-
takse enamjaolt raudteed kaudu. Parvetatud

palkide edasitoimetamine lahtist merd möö-

da osutus siin tülikaks ja kallimaks kui ve-

du raudteel. Seetõttu on Riisiselja-Ikla raud-

tee väga suurel määral suurendanud L.-

Pämumaa metsade tulukust.

Sonda-Mustvee raudtee läbistab suuri

Alutaguse metsa-alasid Tudu, Paasvere ja
Avinurme metskonnas. Sel alal olid metsa-

saaduste turulesaatmisvõimalused enne

raudtee ehitust väga halvad. Palke sai lõu-

napoolses osais parvetamise teel saata Peip-
si järvele ja sealt Narva. Küttepuunõudmine
oli aga piiratud 'ainult väikese kohaliku tar-

vitusega. Pärast raudtee valmimist on selle

ääres asuvad' metsad muutunud tähtsamaiks

Tallinna turu varustajaiks (küttepuudega.
Küttepuude raudtee äärde koondamiseksi ka-

sustab seal RMT võrdlemisi suures ulatuses

ajutisi metsaraudteid. Kerged raudteeroopad
juhitakse raiestikele, väikesil vagonetel sõi-

dutatakse metsamaterjalid alatise raudtee

juurde. Raudtee on siin 'hõlbustanud ka pal-
kide transportimist ja kõigiti suurendanud
metsasaaduste nõudmist. Selle raudtee ääres

on riigimetsade taksihinnad kõrgemad kui

raudteest eemal. Hinnad püsivad isiin siiski

madalamad kui teiste raudteede ääres, põh-
jusel, et see raudtee on kitsarööpmeline ja
kõik metsamaterjalid tulevad Siondas laadi-

da ümber laiarööpmelise vaguneisise.

Väga suur tähtsus on metsamaterjalide
veo soodustamise seisukohalt ka Lelle-Papi-
niidu raudteel. Eriti on see mõjustanud küt-

tepuude vedu Pärnu linna Viluvere metsan-

dikust ja Kõnnu, Vändra ning Taali mets-

konna raudteeäärsest osadest. Tartu-Petseri

raudtee läbistab maa-ala, kus kohalik puu-

tarvitus on võrdlemisi suur ja kus nõudmine

metsasaaduste järele oli juba varem kaunis

elav. Ta on aga siiski õige tunduvalt 'suu-

rendanud nõudmist ja hindu raudtee ääres

olevais riigimetsades.

Rapla-Virtsu raudtee asub meie metsa-

vaesemas maakonnas — Läänemaal. Ta on

teinud võimalikus Märjamaa, Velise ja Vi-

gala metskonnast saata kohalikul turul mit-

tevajatavaid tarbepuusortimente hõlpsalt
Tallinna.

Uutesse raudteisse on riigivalitsus inves-

teerinud suuri ikapitale, millised õige silma-

paistvalt teenivad ka metsamajandushuve.
Väga palju tänuväärt tööd on meil ise-

seisvusajal tehtud maanteede korrastamise

alal. Maanteede seisund on paranenud väga
silmapaistvalt. Esimese klassi teed on prae-

gu peagu kogu aasta kestel jõuvankritega
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sõidetavad. Käsikäes maanteede seisundi pa-

ranemisega on suurenenud jõuvankrite tar-

vitus metsamaterjalide transportimisel. Pal-

judes metsades, kus varem puudus võimalus

toimetada küttepuid ja odavaid tarbepuu-
sorte turule, teostub see nüüd hea eduga
veoautodel.

Mitmete majandusharude tasuvuse soo-

dustamisele on võimalik mõjuda suuresti

kaasa raudtee- veotariifide kaudu;
iseda eriti metsamajanduses, .kuna mets kuu-

lub suure mahuga ja võrdlemisi odavate

kaupade liiki. Veotariifide kasustamine ma-

jandusharude soodustamiseks on meil hõl-

pus seetõttu, et kõik raudteed kuuluvad rii-

gile. Raudtee-veotariifides on meil sageli
tehtud muudatusi. Üldiselt on nende muu-

datuste puhul arvestatud siiski võrdlemisi

vähe metsatasuvust tõstvaid huve. Ainult

majanduskriisi-ajal tehti erakordselt soodus-

tusi metsasaaduste veoks. Viimasel tariifide

muutmisel, 1934. a. kevadel, tõsteti kõikide

tähtsamate metsasaaduste veokulu umbes

10%. Meie raudteeveotariifid samlevad met-

sasaaduste osas enamvähem Lätis kehtivate

tariifidega. Soomes ja Poolas on aga met-

sasaaduste veokulud odavamad ikui meil.

2. Tollipoliitika. Tollide määramine on

Tariff Poiicy.
valitsusele tähtsaid

abinõusid majandus-
elu mõjustamiseks. Sageli on väikesil tolli-

tõstmisil või -alandamiisil väga kaugeleula-
tuvad tagajärjed.

Tollide määramisel tuleb valitsusel kaa-

luda kõiki võimalikke tagajärgi, ja otsuse

langetamisel võib selle all kannatada üks

või teine majandusharu, mille kaitset või

edendamist valitsus ei pea vajalikuks. Tolli-

tariifide määramisel on sageli arvestatud

meie metsi. Tundub aga, et metsamajandu-
sele kasulikke tolle on peetud ohtlikeks met-

sadele, on kardetud, et soodsad tollid ergu-

tavad metsaperemehi liiga (suurele metsade-

raiumisele.

Metsasaadused on meil viimase ajani
olnud koormatud väil javeotoilidega. Meie

tollipoliitika on 'seega mõjunud kaasa met-

sasaaduste hindade madalamalhoidmiisel si-

seturul, mis on kahtlemata omakorda vä-

hendanud metsamajanduse tasuvust ja tu-

lukust. Iseseisvuse esimesil aastail koormas

väljaveotoliide surve mitte ainult töötlemi-

sel emääratud materjale (palgid, vineerpa-
kud, paberipuud), vaid ka töötletud (lauad)
ja tarvitaja nõuete kohaselt lõplikul kujul
valmistatud materjale (propsid). Töötlemi-

selemääratud materjalide tollikoormis oli

nii suur, et nende väljavedu suures osas ei

(olnud üldse mõeldav (keelutollid). Säärane

olukord kestis kuni -1932. a., mil üldine ma-

jandussurutis sundis kõiki abinõusid kasus-

tarna väljaveo elustamiseks. Nimetatud aas-

tal kaotati toll paljudelt sortimentidelt ja
alandati neid -ka materjalelt, millised kuu-

luvad töötlemisele. Kaunis kõrgeks jäeti aga

toll vineerpakkudel. 1937. a. tõsteti tolle

propsidel, paberipuil ja palkidel.
Töötlemata metsasaaduste sissevedu on

olnud meil tollivaba. Töötletud puukaubal
ja paberil on väike sisseveotoll, mis kaitseb

oma maa tööstust välismaise tööstuse võist-

luse vastu.

Riigi (seisukohalt on kahjulik, kui töötle-

miseks kõlblik tooraine valguks välja töötle-

matult. Peamiselt on see olnud põhjuseks,
miks meil on kehtinud kaua aega puukaubal
keelutollid ja kehtivad osalt praegugi.
(Propsidel, paberipuil, palkidel ja vineer-

pakkudel.)

Väljaveotol lidega on võimalik töötlemis-

tööstust toorainesaamiseks asetada väga
soodsaisse tingimusisse.. Seega on võimalik

ergutada vastava tööstuse tekkimist. Riigi
seisukohalt on tähtis, et see tööstus oleks

võistlusvõimeline samasuguste tööstustega
välismail. Seejuures peab pidama aga sil-

mas, kui kaitsetollid jäävad kauaks ajaks
kehtima, võib see vähendada edasipüüdmist
tööstuses ja tooraine siseturuhindade hoid-

misega 'pidurdab see toorainet tootva majan-
dusharu arengut.

Puuaineid töötleva tööstuse kaitsmine

tooraine väljaveo- ja toodete sisseveotolli-

dega on meil kehtinud kaua. See on loonud

hea võimaluse meie puusaaduste töötlemis-

tööstuse suurenemisele. On aga kahju, et

kõigil tööstusharudel ei ole vajalisel arvul

tõestusi toorainete loomulikes koonduskes-

kusis ja et toorainet üle riigi tuleb koon-

dada üksikuisse keskusisse. Näit., puudub
Pärnus ja Tartus, meie tähtsais metsasaa-

duste koondumiskohtades, vineeri, ja tsellu-



Metsamajandus ja majanduspoliitika120

Metsamaterjalide oksjoneil on pandud
tähele nähtusi, millised lasksid arvata, et

võistlevad firmad olid omavahel enne oks-

jonit leppinud kokku müügiüksuste esita-

mise ja hinna suhtes. Sellest nähtus, et ka

võistluse olemasolul ion metsaperemehel iga.

kord' raske saada kaubast õigustatud hinda.

Veel raskem on see juhul, kui riigis tollidega
kaitstud tööstused on monopoliseisundis.
Meil on kolm tähtsamat metsasaadusi tööt-

levast tööstusharu enamvähem eesõigustatud
seisundis. Need on: tselluloosi-, vineeri- ja
tikutööstus. Neil on toorainehindade mää-

ramisel eriliselt soodsaid võimalusi. Metsa-

peremehel ei ole teist võimalust nende hin-

dade vastu kaitsmisel, kui kaubamüümisest

hoidumine. Seda võimalust saab kasustada

tegelikult -ainult kitsaltpiiratud ulatuses.

Väljaveotoll, veokulud ja metsakauplejail
lasuvad maksud mõjustavad suurel määral

kohapealseid metsahindu. Eriti suur on

Alla 30 sm jämedail palkidel oli toll 5.00 kr. thm. —

On logs of less than 30 cm in diametre — Ekr. perm 3
solid.

2) Üle 17 sm ja alla 20 sm jämedail palkidel on toll
5.00 kr. thm. — On logs of over 17 cm and less than \2O
cm in diametre — Ekr. 5.00 per m

a solid.

riT3) Arvutuse juures on arvatud 1 kuldfrank =0,75 kr.,
l*thm= 35,3 kj, 1 rm = 24,7 kj, 1 ks = 9,71 rm.

gis. Arvud käivad 1930. a. märtsi kohta. 4)
Välismaade andmed on arvutatud' Ekr-sse

tolleaegse kursi alusel. 5).

Tabelis toodud arvude käsitlemisel peab
pidama silmas, et eri riikide materjalid ei

ole kvaliteedilt võrdsed 1 ja arvud võivad

sisaldada ebatäpsusi ka mõnedel teisi! põh-
jusil. Nende najal järelduste tegemises
peab olema ettevaatlik. Neist selgub aga

iseloomustav nähtus: siseturu puühinnad on

meil madalamad kui naaberriiges ning pal-
jude metsasaaduste hinnad sise-

turul on meil püsinud järje-
kindlalt madala maina kui teisis

metsasaadusi väljavedajais riides.

3. Metsamüügi- Riigimetsadest müüak-
poliitika. Se ainult väike osa

Timber Saies Policg. metsasaadusi puht-
ärilisel alusel oksjoni teel. Äriliste ette-

võtete juures on väikemüügihinnad tavali-

selt kõrgemad suurmüügihindadeist ja jae-

müüjad saavad kauba odavamalt kui tar-

vitajad. Riigimetsade müük on. toimunud

meil tavaliselt vastupidiselt: jaehinnad on

*) Vastavad andmed on saadud Soomest dr. N. Osara,
Lätist dots. Teikmanis, Poolast toimetaja V. Baransky
kaudu.

6) 1 Ekr. = 1,38 latti =2,36 zlotti = 9,46 Smk.

Tähtsamate metsasaaduste väljaveotollid (viimase 10 aasta kestel).

Export Duties on Principal Forest Products (Last 10 Years).
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Alate fective 29.
I
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8-1 Ekr. Alate fective15.
IV
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23-
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Kuuse jamännipalgid — Spruce and pine logs,
m3 solid ...........(thm) 15.90 10.60 10.00 >) 1.75 1.75 5.00-10.00

Propsid,kuusk ja mänd — Pitprops, spruce and
pine, m3 (rm) 0.83 — — 3.50

Kuusepaberipuud — Spruce pulp blocks m 8
.

Kuuse- ja männilauad — Spruce and pine
(rm) 11.10 3.70 3.50 1.23 1.23 3.50

boards, std
. (std) 5.25 —— — —

Kasepakud — Birch, m 3 solid (thmj 10.00 10.00 9.80 3.50 9.00=) 9.00
Haavapakud — Aspen, m 3 solid
Saare-, jalaka- ja tammepakud — Ash, alder,

(thm) 10.00 10.00 9.80 —

and oak blocks, m
3 solid ......(thm) 19.90 19.90 15.00 ___

Kaseküttepuud — Birch firewood, m
3

. . . (rm) 8.10 —

Segaküttepüüd Mixed firewood, m3
. ... (rm) 7.00 — —

— — —

loositööctus. Tooraine tuleb siit raudteel nende mõju välisturule saadetava kauba hin-

saata Tallinna. Tooraine koondamine üle rii- nale. Mida kõrgemad nad on, seda mada-

gi ühte 'kesikusse on seotud suurte kuludega. ilam on kaubahind siseturul ja seda väik-
Mõnes sadamas, kus puudub vastav tööstus, sem on metsamaterjali tulu. Tab. Õ5 toio-

suudaksid välismaised tööstused maksta dud arvud võimaldavad võrdlust metsaihinda-
toorainest paremat hända kui omatööstus, dadest, tollidest ja veokuludest neljas rii-

mis on rajatud kogu maa jaoks. gis. Arvud käivad 1930. a. märtsi kohta. 4 )
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olnud odavamad hulgihindadest. Jaemüük

on mõeldud seejuures esijoones maarahva

(väljaspool linna ja alevite administratiiv-

piire elavate kodanike) koduse puutarvituse
rahuldamiseks. Eriseaduste, -määruste ja

-juhtnööridega on määritletud rahvaklassid

ja juhud, millede puhul metsaülemal on õi-

gus müüa metsa väikesel arvul tarvitajale

väljaspool oksj-onikorda.

On loomulik, et säärase -korra juures
jääb riigil saamata kaunis silmapaistev oisa

jaemüügil võimalikust tulust ja ka oksjoni-

-asutisil võimaldatud -saada riigimetsast ma-

terjali turuhinnast odavamalt. Eriti tähtsat

osa etendas nende hulgas asunikele ehitus -

materjali andmine (alus: RT nr. 151/1-52 —

1920). Turu- ja tegeliku müügihinna vahe

ainuüksi -selle -soodustuse kohta moodustas

1921—30. a. 9149 000 kr. ehk 15,3% kogu
metsavalitsuse tuludest või ligikaudu %

kõigi riigimetsade majandamisega samal

ajal seotud -kuludest. Ligikaudu sama suur

on soodustus, mis asunike kasuks on lan-

genud nende kruntidele jäänud riigimetsa

, . , „ . . ... , müümisel (maareformi teoistamismääruse
hinnad kujunevad võimalikust tasemest

„ ..

madalamaiks. Soodustatud tingimustega

metsamüügivõimaluste arv on olnud meil

suur. Iga ostja puhul on metsaülemail vaja
põhjalikult pärida, mis otstarbeks ta va-

jab puud, kus ta elab, mis on ta elukutse ja
kas ta teotseb ka äri alal. Nende küsi-

muste alal tuleb sageli nõuda erilisi tõen-

dusi. See teeb ostutoimingu ostjale tüli-

kaks, mis tekitab nurinat ja mis võib tea-

tud määral hoida inimesi ka tagasi ostu-

õiguse kasustamisest.

Metsavalitsuse tegevuse ülevaates 1918—

30. a. kohta on loetletud soodustatud

metsamüükide ja tasuta metsamaterjalide
andmise alused (R ii gi metsavai itsu s

1932, lik. 42). Sealt selgub, et 30 võima-

luse kohta oli 25 eriseaduse, -määruse, -juht-
nööri või Vab. Vai. otsusega eraisikuil ja

§ 96 alusel).

Teisil soodustusi! on väiksem ulatus, kuid

kokkuvõetult annavad nad siiski küllalt suu-

re summa. Kõikide soodustuste väärtus,

võttes aluseks neid ametlikke hinnanguid,
ei ole väiksem kui kõik riigimetsade ma-

jandamisega seotud kulud kogu iseseisvuse

kestel.

Uue metsaseaduse kehtimahakkamisel on

osa soodustusi kaotanud kehtivuse. Kuid ka

uues metsaseaduses on riigimetsade müügi-
korralduses jäetud kehtima endine põhimõte:
kohalikule rahvale väikesel arvul metsa-

müügi hind on hulgihinnast madalam.

Säärane müügikorraldus kehtib abinõu-

na-, mille varal riigivalitsusel -on võimalik

ilma rahakuluta toetada või ergutada teisi

majandusharusid: põllumajandust, kalandust,

Hindade, väijaveotollide ja raudtee-veokulude umbkaudne võrdlus (1930. a. märtsi kohta).
Approximate Comparison of Prtces, Export Duties, and Railway Freight Costs (March, 1930).

Tavaline hind raudteejaa- Veokulu raudteel suuris

Sortimendi
mõõdud

mas 100 ja rohkem km
väljaveosadamast eemal

Ekr. — thm

vaguneis veo puhul 100 km

kauguse kohta
Ekr. — tbm

Väljaveotoll
Ekr. — tm.

Measures
Usual Price on Railway
Station 100 or morekm Di- Freight Cost per 100 km.

Export Duty
Ekr. ner m3 solid

55. stant from Port of Export
Ekr. per m 3 solid

tn Large tsars

Ekr. per m3 solid

kkus
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mgth
cm

■cg Ö.
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•2 >ome \nland d c;
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Kauba nimetus ja
ja mõõdud:

Ü, 5 as ö&a 55 cc*< cuft. 55 cafc. P-,

Kuuse-ja männipalgid -

Spruce and pine logs
Kasevineerpakud 20 sm

6,4 25 14,6 14,7 15,1 20,0 2,9 2,7 1,9 1,8 10,6 5,1 0,5 0,8

— Birch plywood
blocks 20 cm . . . 2,8 25 18,0 37,0 19,0 42,4 2,9 3,3 2,0 2,2 10,0 12,8 0,5 1,0

Haavatikupakud — As-

pen matchwood . .
Männipropsid — Pine

2,2 30 24,0 40,0 — 30,0 2,6 3,0 1,7 1,9 10,0 12,8 1,9 1,0

pitprops
Kuusepaberipuud —

2,14 5-15 5,7 8,7 6,2 9,2 1,05 1,2 0,8 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0

Spruce pulp blocks . 2,14 10-15 7,5 7,8 9,0 11,0 1,05 1,2 0,7 1,2 3,7 3,6 0,2 0,0
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laevandust jne. Samuti on ta mõeldud elu-

kalliduse või elatusistandardi tõusu vältimis-

abinõuna. Need on suure tähtsusega põh-
jendused. Ei saa aga jätta mainimata, et

sel müügikorraldusel on ka puudusi, näit.:

li. vähendab võistlust metsaoksjoneil.

2. raskendab metsakauplejail siseturule

kuuluvate sortimentide realiseerimist;

3>. koormab ametiasutisi, kes varustavad

ostjaid tunnistustega ja peavad val-

vama, et soodustuse osaliseks ei saa

isikud, kel ei ole seks õigust.

4. tekitab soodustatud ja soodusta-

mata rahvakihtide vahel vaenu ning
on sageli põhjuseks rahulolematuse

tekkimisele ametnike vastu, kes ka

paremal tahtmisel ei <suuda iga ük-

siku ostja õigusi soodustuse osas ra-

huldada ühtlaselt.

täita.

6. takistab õiglase pildi saamist metsa-

majanduse tulukusest ning takistab

vabal võistlusel põhinevate hindade

väljakujunemist.

Raiumine on meil olnud suurem

urdeka s vu s t. Riigimetsades on see

ud esijoones maareformi teostamise para.
totuks kaasnähtuseks. Planeeritud met-

e realiseerimine teostus seejuures kahel
— osa müüs riik tavalises metsamüügi-

ras, teise osa aga maasaajaile soodusta-

korras maapärandina. Viimase suhtes

metisaostjal võimalik tasuda metsahinda

apanga pantlehtedega, kusjuures pantieh.

täita.

6. takistab õiglase pildi saamist metsa-

majanduse tulukusest ning takistab

vabal võistlusel põhinevate hindade

väljakujunemist.

Raiumine on meil olnud suurem

juurdekasvus t. Riigimetsades on see

olnud esijoones maareformi teostamise patra,
tamatuks kaasnähtuseks. Planeeritud met-

sade realiseerimine teostus seejuures kahel
teel — osa müüs riik tavalises metsamüügi-
korras, teise osa aga maasaajaile soodusta-

tud korras maapärandina. Viimase suhtes

oli metisaostjal võimalik tasuda metsahinda

Maapanga pantlehtedega, kusjuures pantleh.
tede väärtus arvestati nende nominaalhinna

järgi ka ajal, mil nende tõeline väärtus oli

nominaalhinnast tublisti 'madalam. Planee-

ritud metsade realiseerimisega suurendas
riik ühelt poolt puukauba pakkumist

siseturul, teisalt tekitas aga asunike maa-

saajate näol endale võistlejaid, kes said

metsa osta odavalt ja vaheltkasu saamise

lootusega püüdsid omalt poolt müüa metsa

võimalikult suurel määral.

Metsamüügi soodustused ja suu-

rendatud metsamüük on kauge-
leulatuva tähtsusega tegureid,
millised meie majanduselu on mõjustanud

väga mitmekesiselt. Nad on toonud suurt

kasu põlluharijale rahvale. Nende tõttu on

hoitud siseturul tarvitatud puu hind odavana

ja võimaldatud põllupidajail teha äri riigi-
metsadest ostetud puuga. Nad on aga sa-

mal ajal vähendanud riigimetsamajanduse
tulukust ja isegi tekitanud raskusi ka talu-

metsade edukaks majandamiseks. Nende

tõttu on kohalik rahvas juhitud ostma riigi-
metsadest ja jäetud tagaplaanile puuostmise
võimalus iomalt naabrilt —• metsakasvata-

jalt talunikult. Nende mõju metsama-

jandusele endale on olnud seega üldi-

selt negatiivne.

Uue metsaseaduse vastuvõtmisega (1934)

on riigivõim väljendanud tahet tõmbuda ta-

gasi metsamüügisoodustusist ja metsamüügi
forsseerimisest. Siit alates kaotasid kehti-

vuse mitmed müügisoodustused ja kehtib

nõue, et riigimetsade taksihindu tuleb tõsta,

kui puu turuhind tõuseb taksihinnast kõrge-
maks üle 25%. Kuigi ka pärast 1934. a.

on võetud metsamaid suurel kogusel asunda-

misele, on neilt erakordselt turulepaisatav

puukogus vähenenud põhjusel, et neilt on

püütud metsa realiseerida riigimetsade ka-

sustusnormi arvel enne maade üleandmist

asunikele. Ses suhtes on tendents suurene-

nud järjekindlalt, ja viimasel ajal võetakse

juba enamus planeeritud metsadest raielangi
arvele.

Valitsuse metsamajanduse programmis
(Metsamajanduse põhijooned 1936) on näh-

tud ette riigimetsade müügi puhul regu-

leerida puu hindu nii, et teised ehitus-

ained (telliskivi, tsement) ja teised kütte-

ained (turvas, põlevikivi), milliseid meie
maalt on võimalik saada piiramatult, olek-
sid puuga võistlusvõimelised ja saaksid asen-

dada seda puukogust, mis raiumise vähene-

mise tagajärjel jääb majanduselu ringkäi-
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gust välja. See tähendab siseturul puu-

hindade tõusu ja on tähtsaimaid

abinõusid metsamajanduse eda-

siarendamisel.

Kuna järsk puuhindade tõus kutsuks meil

esile suuri raskusi paljudel majandusharudel,
on valitsus oma majandusprogrammis asu-

nud suure tähelepanuga korraldama tellis-

kivi- ja turbatööstust, püüdes seega puu-

võistlejate hinda viia tasemele, et need

turul saaksid asendada puud juba praeguste
puuhindade puhul.

Metsamüügipoliitikaga ja puuvõistlejate
soodustamisega on meil, kus enamus metsa-

dest kuulub riigile, valitsusel võimalik aval-

dada väga suurt mõju puutarvitusele sise-

turul. Puuhindade tõusu korral võivad 1925

—34. a. kohta selgitatud pUubilansis sise-

turutarvituse ja ka omalt maalt puu juurde-
kasvu arvel saadava puukoguse arvud muu-

tuda õige tunduvalt. Puuhinna tõusu korral

tõuseb talumajäpidamisis haotarvifus. Ha -

gu on aga meie maamajanduses tähtis

tegur, mille mõju ulatust on väga raske

arvestada ette. Puuhinna tõusu puhul ava-

neks Uusi võimalusi saata metsamassiividest

turule odavaid hooldamisraiete küttepuid,
millised varemalt pidid jääma kasustamata

ja millised võivad seega asendada lõppkaisus-
tuse vähenemise puhul majanduselu ring-

käigust äralangevat puud. Puuhinna

tõus mõjustab seega puutarvi-
tust vähendavalt, kuid toodan-

gut suurendavalt. Sama 'mõju on aga

ka puuvõistlejate hinna langusel. On seepä-
rast arusaadav, et puuhindade reguleerimine
on väga komplitseeritud küsimus, kus liial-

dustega ühes või teises suunas võib kutsuda

esile suuri majanduskahjusid.

4. Maksupoliitika. Eri majandusharude

Taxation. erineva maksustami-

sega võib riigivõim
teatud määral mõjustada majanduselu aren-

gut. Liiga kõrged maksud tekitavad kõikjal
maksudest möödahiilimist. Nad mõjuvad

aga õige silmapaistvalt (kaasa kapitali põge-
nemisele kõrgeltmaksustatud majandusharu-
delt vähemaksuistatud aladele. Otseste mak-

sude moraalne mõju on seejuures tavaliselt

suurem, kui majanduskalkulatsioonid seda

õigustavad.

Maksustamist on raske riigis korraldada

nii hästi, et kõik rahvakihid oleksid sellega
rahul. Ei ole kõikjal ka kindlat lähtekohta,

mille alusel saaks erapooletult selgitada,
kus on rahulolematused põhjendatud ja kus

mitte.

Maade maksustamine põhineb meil maade

tulukusel ehk majandamisel saadaval puhas-
kasul. Kõik maad on nende toogivõime
kohaselt jaotatud erihindajate poolt toogi-

klassidesse (boniteetidesse). Sama toogi-
klassi (boniteedi) maa tulukust on hinna-

tud seda kõrgemaks, mida paremais turu-

tingimusis ta asub. Tulukuse hindamise

üksuseks on nn. puhtakasurubla, mis prae-

gusis oludes vastab umbes 5 kr-le. Igas
maakasustusliigis määratakse toogiklassid
(boniteedid) eraldi. Kui maakasUstusviis on

muudetud, arvestatakse uuel hindamisel

puhtakasurublad uue hindamise ajal leitud

maakasustamise kohaselt.

Säärane maade hindamis- ja maksusta-

miskord oli meil L.-Eestis tarvitusel juba

enne maailmasõda. Seega võime olla üldi-

selt rahul ning pidada teda ajanõudeile vas-

tavaks.

Raskemaks selle maksustamiskorra juu-
res on maksukoormist määrata erimaakasus-

tusliiikide kohta õiglases vahekorras ja mei-

le pakub siinkohal huvi peamiselt selle küsi-

muse lahendus.

Riiklikust seisukohast on tähtis, et iga
maalappi 'maksustataks selle kasustusala jär-
gi, mis vastab kõige enam maa-

iseloomule ja millena kasustades maa

annaks kõrgeimat tulu. Kui vävemtuluka

kasutamisviisi korral määratakse maale

madalam maks, saaksid võrdsel maal eba-

ratsionaalselt 'maad kasustajad maaomanikud

endale väiksema maksukoormise kui ratsio-

naalselt maad kasustajad.

Tab. 56. on toodud kinnisvarade hinda-

mistariifid keskmiste turutingimuste koh-

ta. Viimaseis on arvatud vastavalt hinda-

misjuhtnöörele neljas minevusrajoon. Met-

sade osas vastab see riigimetsa kuuenda

taksijärguga maa-aladele.
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Ses süsteemis ei tähenda ühenimelised

toogiklassid looduslikult võrdseid alasid.

See asjaolu takistab ülevaate saamist eri

maakasuistusliikide maksukoormise vahe-

korrast.

Metsade osas on kuusemetsad paremail
maadel loetud männist tulukamaiks, halve-
mad mail on aga asi ümberpöördult. Leht-

puumets on loetud vähemtulukaks kui okas-

puumets. Kui kujutleda, et kultuuride ära-

jäämisel I ja II klassi okaspuumetsad muu-

tuvad lehtpuumetsaks, hinnatakse nad uuel

kinnisvarade hindamisel endisest madalamalt

(endise kuni 3,66 rubla asemelle tuleb ha

kohta ainult 1,32 puhtäkasurubla)

Paremate ‘okaispuumetsade maa vastab

umbkaudselt VI ja VII klassi põllumaale.
Võrreldes vastavaid tariife selgub, et kesk-

misi® turutingimusis on praegu ükskõik, kas

vastav maa hinnatakse põlluna või met-

sana. Raudtee lähedal või parvetusjõgede
lähedal asuvail aladel kuuluvad metsamaad

■Ses tabelis paistab eriti silma karja-
maade madal maksustamine. Kui esimese

toogiklassi metsamaad jäetakse karjamaaks,
väheneb maksukoormis 4—13 kordselt. See

asjaolu ei mõju ergutavalt metsade kasusta-

misele talumail, vaid mõjub pigemini kaa-

sa metsade vähetootvaiks kar-

jamaik is muutmisele.

Näitena metsamaa karjamaaks muut-

mise tagajärgedest võiks tuua Voltveti valla

Punapargi asundust. Seal planeeriti 19'32. a.

väikemaapidajaile juurdelõikeiks üks kvar-

taal metsamaad, mis katastris oli hinnatud

metsamaana. Et mets asus raudtee ääres,
kuulus ta võrdlemisi kõrgesse minevus-

rajooni. Juurdelõikeüe langenud puhtakasu-
rublade arv oli suhteliselt kõrgem kui seal

lähedal põliumaile rajatud asunduskruntidel

ja riigirenditaludel. Juurdelõigete saajad
tõstsid protesti. Selle järeldusel võeti ette

uus hindamine. Vahepeal oli mets raiutud

ja kännustik hinnati karjamaaks. Tagajärg

Kinnisvarade hindamisel keskmisis turutingimusls tasustatav hindamistarilf (RT. nr. 88 — 1930. a.).

Assessment Tariff Applied in Average Market Conditions when Appraising Immovable Property (RT Nr. 88 — 1930).

Metsamaa — Forest Land Karjamaa Heinamaa Põllumaa
Pastures Meadows Fields

JLentnuumets

Männi- Kuuse-

56. mets mets Deciduous Forests

Pine
Forest

Spruce
Forest

Toogi
klass

Puhta-
kasu

rublad
Toogi
klass

Puhta-
kasu

rublad
Toogi
klass

Puhta-
kasu

rubladJoogiklaas
Puhtakasurublad Toogi-

Yield
Class

ha kohta

Net Proftt Rubles

klass

Yield
kasu rbl.

ha

ha
kohta

ha
kohta

ha
kohta

per ha Class kohta

I 3.44 3.66 I 1.32 I 0.81 I-a 26.37 I 23.14
II 2.31 2.34 II 0.78 II 0.27 Il-a 21.12 II 18.30

III 1.43 1.40 III 0.38 III 0.13 Ill-a 16.15 III 13.99
IV 0.78 0.62 IV-a 11.84 IV 9.96
V 0.30 0.13 V-a 8.07 V 6.78

Vl-a 4.84 VI 4.04
Vl-b 2.52 VII 1.88
VI-c 0.27 VIII 0.81

VH-a 2.96 IX 0.13
Vll-b 1.35
vn-o 0.13

Iga maakasustusliigi kohta on toogi- enamjaolt kõrgemaisse minevas-rajoonidesse
klassid määratud erinevalt. Männi- ja kuu- (paremate turutingimuste alla) kui põllu-
semetsade jaoks on viis toogiklassi, millede maad ja sääraseil korril on tavaliseks näh-

määramine teostub Vargas de Bedemari tuseks, et maa metsana hinnatult

toogitabelite alusel. Lehtpuumetsades eral- saab kõrgema maksukoormise

datakse ainult kõhn toogiklassi. Kolm toogi- kui põlluna hindamisel.

klassi on ka karjamail. Heinamaade hinda-
/ehtnuumetsade muutmisel 'heinamaaks

miseks on seitse pohikte, millised ositu-
maksukoonmds tavaliselt suurem.

vad kolme (alaklassi (a. b, c). Põllumaad . .

kui ta olnuks metsana hindamisel.
oisituvad üheksa toogiklassi vahel.
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oli see, et puhtakasurublade arv vähenes

B—4 kordselt.

Kinnisvarade hindamistariifi kohta on

avaldatud rahulolematust ka põllumeeste
ringkonnis: 193(2. a. tegi Põllutööministee-

rium põllumajanduslikule raamatupidamis-
talitusele ülesandeks eriuurimusega selgi-
tada, kuivõrd see tariif vastab viimase aja
olukorrale. Raamatupidamistalitus kasustas

selle uurimuse jaoks kõiki saadavaid and-

meid. Katastriamet andis kokkuvõtteid eri

maaklasside rohkusest. Et aga kõigist maa-

konnist ei olnud kokkuvõtteid, kasustati neid

kahe maakonna — Viljandi- ja Läänemaa —

kohta. Nende maakondade kokkuvõtet peeti
kõige rohkem riigi läbisegiseile andmeile

vastavaiks. Toogiklasside vahekord nende

kahe maakonna andmeil oli põllumaal:
I kl. — 0,01%, II — 0,19%, 111

— 1,80%,
IV — 8,00%, V — 25,00%, VI — 38,00%,
VII — 21,00%, VIII — 5,40% ja IX —

0,60%.
Heinamaiist kuulus 53,3% Vl-dasse,

19,4% Vll-dasse ja 1'7,9% V-dasse klassi.

Kõrgema klassi — I—IV — heinamaid oli

kokku 4,4%.

Heinamaade jagunemine boniteediklassldesse
Viljandi- ja Läänemaal.

Dtgtribution of Meadows by Quality Clasaes.

Viljasaakide andmeiks kasustati Statis-

tika Keskbüroo poolt kihelkondade järgi
koostatud teateid 1925—31. a. kohta.

Saagiandmeid võrreldi boniteerimisand-

metega ja tuletati saagimäärad üksikute

maaklasside kohta. Võrdlusena ja kontrolli-

na kasustati raamatupidamistalituse and-

meid.

Uurimusi põhines seega kolme asutise

seitsme aasta andmeil. Selle tagajärgedel
oleks puhtsaak üksikute põllumaaklasside
kohta kr.: 1 — 92 kr., II — 69 kr., 111 —

49 (kr., IV — 37 kr., V — 22 kr., VI —

10 kr., VII — ± 0, VIII 20 kr., IX —

—4O kr.

Heinamaade puhtsaak saadi kr.: I-a

+67, 11-a +4B, 111-a +36, IV-a +26, V-a

+ 17, Vl-a +7, VI-b +5, VI-c +l, VH-a

—0,5, VH-b —2 ja VH-c —3.

Nähtub, et VII 'klassi põllu- ja heinamail

ei saa põllumees oma töö eest enam täit

töötasu. Need ei anna enam puhtsaaki.
Karjamaade saagi kohta ei olnud raa-

matupidamistalitusel andmeid. Oletades, et

karjamaade saagi väärtus vastab umbes poo-

lele heinamaade saagist, saadi ha kohta

puhtsaakideks 1 klassi karjamail 7 kr., II kl.

karjamail 3 kr. ja 111 kl. karjamail 0,5 kr.

Läbisegiseil andmeil on aastane puhtsaak
põllumail kahe maakonna kohta 12 kr.,
heinamai! 4,5 kr. ja karjamai! 4,5 kr.

Uurimuse tagajärgedest selgub, et kinnis-

varatarüf arvestab halvemate põllu- ja heina-
maade kohta tõelikkusest suuremat puht-
saaki. Ka saadakse kinnisvarahindamise ta-

riifi alusel puhtsaak põllu- ja heinamaade

kohta (arvates puhtakasurubla võrdseks viie

krooniga) üldiselt veidi kõrgemana kui uuri-

muse tulemused peavad seda tõenäoseks.

Karjamaade puhtsaak on arvatud tariifis

umbes 2 korda madalamaks, kui näitab

uurimus.

Ei või ödlda, et kinnisvara hindamis-

tariifi revideerimiseks kasustatud ainestik

on küllalt täppis kaugeleulatuvate järelduste

tegemiseks. Uurimusel saadud tagajärgedest
selgub aga suund, mis sihis oleks vaja teha

kinnisvarade tariifis muudatusi. Sellest sel-

gub, et põllu- ja heinamaade kohta soovi-

takse maksukoormise vähendamist, karja-
maile aga suurendamist. Ka selgub, et VII

klassi põllumaid, millised suudavad sageli
kasvatada I ja II boniteedi metsi, peetakse
piiriks, millest halvemad mail põlluharimine
ei ole enam tasuv. Kui kinnisvarade mak-

sustamine muutub ses sihis, nagu seda nõua-

vad käsitletud uurimuse tulemused, saavad

meie maad metsadena hinnatult kõrgema
maksukoormise kui põlluna hinnatult. Mets

kujuneks seega suhteliselt kõrgema
maksukoormisega maakasustus-

liigiks.
Teatud mõju metsamajanduse tulukusele

avaldavad ka maksud, millised lasuvad met-

57. a b c
Kokku °/o
Total °/o

i 0.074 0.098 0.172
n 0.012 0.130 0.129 0.271
iii 0.068 0.362 0.268 0.698
IV 0.457 2.072 0.717 3.246
V 1.425 12.197 4.280 17.902
VI 2.158 36.803 19.313 58.274
VII

Kokku
Total

0417 8.417 10.602 19.437

4.537 60.056 35.407 100.000

Karjamaist kuulus I klassi 48,5%, II —

37,4% ja III — 17,4%
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sasaadustega kauplejad äridel ja metsatöös-

tureil. Tähtsamad neist on ärimaks (töös-
tusmaks), patendimaks, teedekapitali-maks,
tulumaks, haigekassamaks ja tööliste kind-

lustus õnnetusjuhtude vastu.

Maksude asjus kehtivad osalt veel vene-

aegsed seadused, millised on kohaldatud

uutele oludele. 'Suur osa .makse põhineb
iseseisvusajal antud seadusil. Maksude asjus
tuleb metsatöösturil teha tegemist peamiselt
viie asutisega, kes oma osa asjus teostab

järelevalvet. Need on: maksuinspektor, töö-

inspektor, vallavalitsus, tööliste kinnitus-

ühisus, haigekassa. Kehtivate seaduste asjus
annab nõu ja abi iga asutis peamiselt omas

osas.

5. Agraarpoliitika. Meie agraarpoliitikale

Agrarian Policg. alusepanemisel väljen-
das Asutav Kogu 1919.

a. maaseaduse § 23 oma seisukoha riigimet-
sade suhtes järgmiselt:

„§ 23. Võõrandatud mõisate metsad ei

tule jagamisele, vaid jäävad riigi omandu-
seks."

Tegelikul maareformi teostamisel ei saa-

dud pidada sellest seaduse nõudest täpsä.t
kinni. Et seadust kokkukõlastada tegeliku
elu vajadusega täiendas Riigikogu 1922. a.

seda paragrahvi kahe märkusega:
Märkus 1. Põllutööministril on õigus

määrata jagamisele:
1) metsamaid, millised põllumajandUsli-

kuks otstarbeks kõlblikud;
2) lahusolevaid metsatükke;
3) piiri õiendamiseks ja linnade ning ale-

vite piiride laiendamiseks tarvilikke

metsamaid.

Märkus 2. Kõlbulise metsamaa ümber-

muutmine põllumajanduslikuks maaks on

lubatud ainult sel tingimusel, et vastav arv

tiinusid metsakultuuri alla võetaks, nii et

üldine mietsapind riigis ei kahaneks.

1927. aastal kustutas Riigikogu viimase

märkuse ja andis seega metsamaade jaga-
mise otsustamise õiguse ja sellega seotud

vastutuse Põllutööministrile.

Kuni 1934. a. kehtinud vene metsaseadu-

se (§ 720) alusel oli meil keelatud metsa-

maad muuta põlluks, heina- või karjamaaks,
nõutamata metsahoiukomiteelt vastavat luba.

Iseseisvuse algul jäi aga metsahoiukomitee

ellu kutsumata. Tema funktsioonid loeti

kuuluvaiks Põllutööministeeriumile, kuid seal

puudus eriasutis metsahoiuseadusega seotud

küsimuste jaoks.
1934. a. kehtimahakanud metsaseaduses

kehtib sama nõue, kusjuures aga vastava

loa saamisel! on riigimetsade osas pandud
kehtima erinev nõue. Sellekohane paragrahv

(M.S § 40) käib järgmiselt:
Metsamaa muutmist ja planeerimist teis-

suguseks maaks võivad lubada:

1) Riigimetsades — Vabariigi Va-

litsus Põllutööministri ettepanekul, kuula-

nud ära metsahoiukomitee seisukohad, järg-
mistel juhtudel:

a. riiklikkudeks otstarveteks,, nagu: kait-

seväe ja kaitseliidu laske- ja laagri-

platside ja polügoonide asutamiseks,

üldtähtsusega teede rajamiseks jne.;
b. asundamise, maade vahetamise ja

maakorraldamise otstarbeks tingimu-
sel, et riigimetsade produktsioonivõime
ei väheneks.

c. maapõuevarade kasutamiseks.

2) Teistes metsades — metsahoiu-

komitee :

a. kui metsaomanik on metsanud teisi

maid võrdsel pindalal ja kui metsamis-

tööd metsahoiukomitee poolt tunnista-

tud rahuldavaks;

b. metsapiiride õiendamise puhul;
c. talu või mõisa tükeldamise korral, kui

uute põlluinajandusüksuste asutamine

on raskendatud metsapinna vähenemi-

seta;

d. kui talu või mõisa majapidamise üld-

huvid tingimata nõuavad põllumajan-
duslikkude maade laiendamist metsa-

pinna arvel;
e. maapõuevarade kasutamiseks.

Riigi algaastail väljendas Asutav Kogu

seega väga selgesti tahet hoida metsi riigi
valdamisel ja vältida metsamaa vähenemist.

Hiljem on agraarpoliitikas võtnud maad voo-

lud, millised nõudsid metsamaade jagamist
asunikele. Seda voolu esindas ja rõhutas

meil eriti tugevalt asunike rühm riigikogus
ja esijoones selle rühma järjekindla püüete
viljaks on Asutava Kogu poolt mõeldud kit-
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senduste kaotamine. 1934. a. alates ilmnes

taas tahe panna uuesti kehtima kaotatud kit-

sendusi ja Asutava Kogu poolt rõhutatud

põhimõtet. Too aasta oli meil poliitiliselt
murranguaastaks. Uus metsaseadus oli olnud

Riigikogus pärast põhiseaduse reformi arut-

lemisel, kuid Riigikogu laialimineku puhul

jäi' seaduse lõplik vastuvõtmine pooleli. Ta

pandi kehtima Riigivanema dekreedina. Ta

on seega teatud määral juba uue ajajärgu
agraarpoliitika suunamäärajaks.

Läbisegi aasta kohta on metsamaid pla-
neeritud 6800 ha ehk umbes ühe metskonna

metsad.

Võrreldes planeeritud metsamaid riigi-
metsade 1935. a. pindalaga selgub, et 16

aasta kestel on planeeritud 15,7% metsa-

maast ehk 1% aastas. Suurim on protsen-

diline planeeritud metsamaade kogus Harju-
maal. Sellele järgnevad Järva-, Vi-

ru- ja Pärnumaa. P.-Eestis on metsade

jagamine olnud hoogsam kui L.-Eestis.

Mõnes metskonnas on olnud planeerimine
võrdlemisi väike. Nende hulka kuuluvad

metsarikkais maakohtades asuvad metskon-

nad, nagu Väätsa (21,5 ha), Tudo (65,4 ha),
Avinurme (110,5 ha), Orata (75,4 ha) Ka-

riste (106,3 ha), Kilingi (155,4 ha). Palju-
des metskonnis tõuseb planeeritud metsa-

maade kogus 2000 ha ja rohkem, näiteks

Porkuni (3065,0), Pagari (2533,1), Püssi

(2256,3), Orajõe (3673,7), Tapa (2428,0),
Tallinna (umbes 3000 ha1), Narva (2154,9),
Laiksaare (2009,5), Purdi (1978,3), Rava

(1929,2). Paljudes metskonnis on planeeri-

tud metsamaade pindala üle 50% praegu-

sest metskonna metsamaapindalast. Sää-

raste metskondade hulka kuuluvad Purdi,
Tapa, Rava, Haapsalu ja Tallinna, üldiselt

on planeerimine metsavaeseid

kohti puudutanud enam kui met-

sarikkaid, kuuseenamusega alasid enam

kui lehtmetsaenamusega, viimaseid aga enam

kui männimetsa-enamusega alasid. Erakord-

selt suuri metsajagamisi suurte pesade näol

on olnud Paide ja Rakvere vahel (Purdi,
Rava, Tapa, Porkuni, Koeru ja Rakvere

metskond). Sellele järgneb Tallinna ümb-

rus.

Ülaltoodud andmed puudutavad ainult

metsamaad. Metsavaldtsuse valdamiselt on

asunikele jagatud veel karja-, heina- ja
põllumaid ning kõlbmata maid. Pealleselle

on planeeritud veel liigitust nimetamata

maid 1076 ha. üldine Riigimetsade Valit-

suse valdamiselt asundustegevuseks antud

pindala oli 1935. a. lõpul 178 827 ha.

Maaseaduse mõttest selgub, et riigi-

metsamaade planeerimine ei ole meil

lihtne metsa üleandmine ühelt pere-

*) Selle metskonna alla kuulub praegu suur osa en-

diste kolme metskonna metsadest ja neis on andmete
jörgi planeeritud järgmisel määral metsamaid; Vääna
2 242,5 ha, Vilmsi-Taüinna 1 074,7 ha ja Saku 448,1 ha
kokku 3 765,3 ha.
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mehelt teisele. Metsamaad on antud asu-

nikele esijoones <p õll um a j andus-*

maaks muutmise eesmärgil.
RMT ei ole arvestanud neid maid pärast
planeerimisele määramist enam metsamaade-

na, milledelt metsaraiumine on seotud tea-

tud kitsendustega. Jagamisele määramist

on peetud seaduslikuks aluseks raiuda metsi

paljaiks, ilma et raiumise ulatuse kohta

oleks vaja kohandada metsahoiueeskirju ja

ilma et jäädaks ootama, kuni noored met-

sad kasvavad raiekõlblikeks. Suur osa asu-

nike metsadest raiuti maha ja need muudeti

peamiselt karjamaiks. Väiksemal määral on

neid haritud üles ka põlluks või heinamaaks.

Kännustike ülesharimine ajal, kui kohalik

turg oli küttepuudega sel määral ujutatud
üle, et kände ei saadud müüa, tuli kallim

kui on ülesharitud maa tegelik väärtus.

tSel põhjusel oli arusaadav, et asunikud ei

suutnud saata palju korda.

Maasaamine on meil seotud paljude soo-

dustustega, nagu ehitusmaterjali- ja lae-

nudesaamine, maksudest vabastamine jne.
Maasaajal ei olnud aga erilisi kohustusi.

Seetõttu oli maasaamise eesõigus meil väär-

tuseks, mille eest maksti tihti sama kõrget

hinda, nagu oli nende põllumaade tegelik
turuväärtus. Asunikud nõutasid endale ka

maid, millised ei kõlvanud põlluharimiseks.

Näit., planeeriti Pärnu metskonna Tahku-

ranna asunduses asundustaludeks kõrged

liivaluited. Tingimused nende kruntide põl-
lumajandusmaaks muutmiseks on nii ras-

ked, et ei ole otstarbekas püstitada ehitisi

ja teha kulutusi. Metsa mahavõtmisega

võib aga maa muutuda kõlbmatuks, kus võib

tekkida tuiskliiva edasinihkumise oht ümb-

ruskonnale.

Teiseks näiteks võiks tuua Lodja mets-

konda, kus asunikud said liivanõmmele pla-
neeritud kohad, püstitasid neile ehitisi, kuid

4 aastat hiljem tehtud katsel selgus, et maa

ei kõlba põllumajanduslikuks kasustuseks.

Tehtud eksitus tuli lahendada seega, et asu-

nikele teises kohas planeeriti uued asundus-

kohad ja endised kohad võeti taas metsa

alla.

Enam-vähem kõigis metskonnis esineb

eelmisiga samlevaid nähtusi, kus on metsa-

maid, millised ei ole kõlblikud põllumaaks.

Ka esineb juhte, kus metsaservade planee-
rimise tagajärjel on riigimets sattunud tor-

mide ohtu. Planeerimiste järeldusena on

kohati tekkinud tuulemurdel ja putukate
sigimispesi. Putuka levimisile piiripanemine
on metsavalitsusele osutunud kohati raskeks

põhjusel, et asunikele planeeritud aladel ei

ole nende vastu võideldud ja neis oli see-

tõttu võimalusi putukate sigimiseks.

Need on meie maareformi teostamise ne-

gatiivseid külgi, millede all metsamajandus
on kannatanud.

Meeleolu metsamaade vähendamise asjus
hakkas muutuma poliitilise murran-

gu ajajärgul 1933/34. a. RMV poolt 1934. a.

koostatud „kava metsamajandusseisundi
tõstmiseks ja metsanduse alal töömahu suu-

rendamiseks" väljendab uusi põhimõtteid sel

alal järgmiselt (v. Eesti Mets 1934, lk.

199):

„Tuleks täiesti loobuda riigi metsamaade

planeerimisest, sest kännustike asundamine

meie praegustes oludes ei tasu end ära ega

ei anna nimetamisväärseid tulemusi, küll

nõuab aga riigilt suuri kulusid. Praegu
võimaldab iga 40 hekt. 'metsa ühele perekon-
nale aastase teenistuse ja äraelamise riik-

liku juure maksuta. Selle maaala planeeri-
mise korral loodaks küll 2 uudismaa-kohta,
kuid need nõuaksid riigilt esialgseid kulusid

vähemalt 8 000 kr. ja nende kasutajad aga

vajaksid aastakümnete jooksul kõrvalteenis-

tust, toetamist ja juuremakse.

Meil on umbes 700 000 hekt. talukarja-
maid ja üle 1 000 000 hekt. heinamaid, mil-

ledest ligi pool on täiesti metsikus seisu-

korras ja sisuliselt kuulub ebatootvate maa-

de liiki. Ka meie teiste põllumajandusli-
kelt kasutatavate maade kultuurne tasapind
on võrdlemisi madal ja siin on veel palju
teha kultuuri süvendamise suunas. Meie

põllumajanduse laiendamine aga peaks esi-

joones sündima ebatootvate heina- ja karja-
maade arvel. Ka oleks rahvamajandusli-
kult õigustatud samm, kui osa neist eba-

tootvatest maadest, mis põllukultuuriks on

vahe kõlbulised, pandaks metsa alla. See

kindlustaks tunduvalt meie talude majan-
duslikku seisukorda ja suurendaks nende

sissetulekuid."
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Tõeline planeerimiste pidurdamine algas

kolmel teel: 1. pandi kehtima kindlam kord,

mille alusel võeti endisest põhjalikumalt
kaalumisele, missugused metsamaad kõlba-

vad võtta planeerimisele ja millede alusel

kavatseti lõplikult määrata kindlaks riigi-
metsade ümber „punane joon", millest

sissepoole jäänud metsamaad ei või kunagi

tulla jagamisele.
2. Suurendati maasaajate ko-

hustusi ja nende vastu ülesseatud nõud-

misi, püüdes endisest suurema hoolega vali-

da maasaajaiiks isikuid, kes on tõeliselt suu-

telised harima maad isiklikult oma perega.

Viimase ülesande teostamiseks anti asunda-

mine järkjärgult üle Asundusametile.

3. Asundamisel pöörati suuremat tähele-

panu mittemetsamaile, nagu sood,

korrastamata heinamaad, raskusisse sattu-

nud talundid.

Asundusamet on esijoones asundus-

kapitali (Maapanga) summadega ülal-

peetav Põllutööministeeriumi juurde kuu-

luv asutis. Peale riigimetsatagavarast
asundamiseks saadavate metsa- ja soomaade

ostab ta maad omavalitsusilt ja eraisdkuilt.

Tema annab enamuse uudismaakruntidest

asunikele kätte hoonestatult, kuivatatult ja
osaliselt ka haritult. Seejuures on koha-

saaja seotud kohustustega harima uudis-

maad kindla kava kohaselt igal aastal üles.

Punase joone tõmbamisel jäi võrdlemisi

palju metsamaid väijaspooie, mispärast
riigimetsamaade tegelik planeerimine punase

joone tõmbamisele järgnenud aastail on ol-

nud sama suur kui varem. Asundusameti

tegevus on olnud senini esijoones koondatud

riigimetsatagavaradest saadud maile, mille

kõrval omavad silmapaistva koha ka tööstu-

reilt (Järvakandis ins. Lükilt, Meleski klaa-

sivabrikult) ja omavalitsuselt (Pärnu linna-

valits.) otstetud metsamaad. Asundus-

ameti poolt ostetud raskusisse sattunud ta-

lundite maa-ala on esialgu veel' väike.

1937. a. algul oli see umbes 700 ha ehk um-

bes 1,7% Asundusameti poolt asundamisele

võetud maa-alalt.

Maadtahtjate kodanike arv ion viimaseil

aastail olnud kaunis suur (ca OOOOi—7OOO isi-

kut). Nende hulgas on aga võrdlemisi vähe

neid, kes vastavad Asundusameti poolt iiles-

seatud nõudeile. Kuigi Asundusameti 1 on

olnud võimalik valida ühele krundile isikut

läbisegi umbes 15 maatahtja hulgast, on

asunduskruntide saajaist langenud enne esi-

mest rendilepingu tähtaega asundustingi-
muste mittetäitmise või kohast loobumise

tõttu välja umbes 30%. Ajutiste rentnike

ja pooleterameeste kl asis on meil juba kadu-

mas. Seetõttu ion väikese perega talupidajal!
ja isikuil, kes isiklikult ei saa teostada töö-

juhtimist, muutunud raskeks maal teostada

talumajandamist, mille järeldusel kipub ta-

ludes põllumaid jääma sööti.

See asjaolu näitab, et maareform on oma

ülesande teostamisel jõudmas lõpule. Maa-

nälg on enamvähem kustutatud ja maataht-

jate soove on võimalik rahuldada põllu-
majandusmaade arvel, võtmata lisa metsa-

maast.

Metsamajandus on meie maamajanduse
eri harude hulgas olnud kaua erineval seisu-

kohal seepoolest, et ta ei ole saanud osa

riiklikest toetusist. Riigi poolt metsama-

jandusse juhitud kapitalid on piirdunud kaua

ainult riigimetsade majandamisel tehtavate

kulutistega ja Tartu ülikooli metsaosakonna

ülalpidamisega. Alles Metsaühingute Liidu

asutamisest (1080) saadik on riik osalt

Põllutööministeeriumi, . osalt RMT summa-

dest asunud rohkemal määral toetama üri-

tusi metsamajanduse kasuks. 11930. a. saa-

dik ion riigi toetusel tasutud E. Metsaühin-

gute Liidu teadusliku sekretäri palk. Alates

1937. a. on M. Ü. Liit riigi summade varal

erametsade metsamajanduse arendamise alal

rakendanud teenistusse veel 6 metsakonsu-

lenti. Samale ajale langeb metsandusliku

katsejaama ellukutsumine. Metsaühingute
Liit on töötanud omalt poolt välja juhtnöö-
rid, millede alusel on asutud talupidajaile
preemiaid maksma metsaasutamistööde eest.

1934. a. kehtimahakanud metsaseaduse

alusel on Riigimetsavalitsuse juures asuta-

tud eriline metBa jand usk a,p ita 1.

Selle tulud saadakse esijoones omavoliliste

metsaraiumiste puhul laekuvaist trahvidest.

Metsamajanduskapitali summad kulutatakse

metsandusliku nõuande ja katseasjanduse
korraldamiseks, toetusiks, preemiaiks, met-

saasutamiseks, maade ostmiseks, laenude
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andmiseks erametsaomanikele metsamajan-
dustööde jaoks, kirjastuslikuks tegevuseks

jne.
Sellest nähtub, et tegelikus elus on tun-

duvalt vähenenud metsamaade vähendamist

põhjustanud pinge, ja üldine suund ag-

raarpoliitikas on muutunud metsa-

majanduse arenemisele soodsa-

maks.

6. üldkokkuvõte. Eesti on põhjapool-

Summary. sem põllumajandus-
riik. Mujal maail-

mas on sama põhjalaiuskraadi all põl-
luharimisel tähtsuseta osa metsamajan-
duse kõrval. Meie asume seega üle-

mineku alal, kus on vale seada küsimust

üles kujul: kas põllumajandus või metsama-

jandus. Meil ei oleks õige majanduselu
rajamisel üht neist eelistada teisele. Geo-

graafiliste tingimuste poolest oleme määra-

tud aiale, kus need mõlemad majandusharud

peavad kõrvuti üksteist täiendades ja toe-

tades teenima rahva huve. Saavutised ma-

janduselus võivad olla parimad siis, kui meie

majaduselu rajame oma looduslikele tingi-
musile vastavalt ja neid mõlemaid ma-

jandusharusid arendame, ilma

et ühe arenemine toimuks teise

kulul.

Meie metsamajandus on arene-

nud kõrgele tasemele. Meil ei ole

põhjust sel alal häbeneda teiste riikide kõr-

val. Tõsi on, et erakorralisil põhjusil on

meitsapindalla vähenenud, millest alla-

poole ei tohiks enam minna. Met-

savarade seisund ei ole aga halb ja nende

säilitamisel ning kavakindla majandamise
korral ei ole meil põhjust kanda muret tule-

viku pärast. Meil on palju ebatootvaid

'maid, milliseid on võimalik võtta metsa

alla ja seega pikkamööda suurendada metsa-

pindala. Töötulemused metsama-

janduse alal ja meie 'm ets a ma-

jan dustase on küllalt kõrged,
et õigustada vajalikku isetead-

vust ja ergutada endisest suu-

rema hooga töötama edasi sel

alal.



ESTONIAN FORESTRY.

1. Forest Resources.

Natural conditions in Estonia for the

development of her forest resources are in

all respects favourable, as compared with

other European countries, the chief ad-

vaptages being: her position on the border
of the sea, the comparative shortness of

transport routes from the forests to the

harbours and thence to foreign ports; a

srufficiently den.se population ensuring an

adequate supply of labour; a climate
suitable for forest vegetation, lõng winters
with prolonged sledding facilitating inland

transport; and an important stock of com-

mercially valuable species of timber trees.

The forest areain Estonia in 1932 cover-

ed 930,000 hectares or 20.5% of the total

area of the country. Besides on forest land

proper, there is a oomparatively plentiful
growth of fordst trees on natural pastures
and meadows.

As regards the state of owner-

shi p , approximately four-fifths of the
forests belong to the State. A srnall part of

the State-owned forests (has been reserved
to the University of Tartu and the Ministry
of War for special purposes. Where the

designation State forests isused in this
review it ismeant to indude only such
forests actually under management by the

Administration of State Forests. A compar-

atively Järge proportion of the forests
belongs to municipalities and industrial

concems, and about 17% to owners of small

rural holdings.

The forests are not uniformly distributed
over the area of the country. The largest
timbered regions are found in south-west
and south-east Estonia. Out of a total

forest flora of over 70 species, the

following are of silvicultural importance:

pine (Pinus silvestris), spruce (Picea er-

celsa), birch, asp, common or red alder

(Ainus glutinosa), white alder (Ainus in-
eana), oak, ash, Scotch elm (Ulmus monta-

na), Dutch elm (Ulmus effusa), maple, and
liine. Of the State forest area, in 1935 pine
forests covered 41.8%, spruce forests

29.2%, and deeiduous broadnleaved forests

29%. In the latter, birch predominates.

Asp and common alder aeeount each for

2.1%, and oak, ash, elm, and lime together
for 0.1% of the total managed area.

The pine forests grow generally on lean

soils, such as dry sandy grounds, thin

moulds, and turf-moss. Those localities
with predominant pine growth lie mostly
along the border-Jine of the country. The
largest pine lands are tobe found in north-

west Estonia. This region is, however,
generally thinly wooded and abounds in

glades grown with broad-leaved trees, which

accounts for the latter talking in some places
a bigger share in the timber crop than

spruce. The finest pine forests are met

with in south-east Estonia, where this

species clearly prevails in the arboreous

vegetation. The best pine forests often

attain an average height of 35 metres, with

individual trees reaohing a height of up to

40 metres.

Spruce forests are tobe found generally
on fertile moraine grounds, the areas pre-

dominantly stocked with spruce coinciding
with the best arable soils, which are situated

mostly in the central regions of the country.
In the northem portion of Estonia the

spruce forests grow on filat and uniform

tracts, and this species strongly predomina-
tes. In the Southern portion of Estonia they
often appear on broken country, and their
height and yield capacity is generally
greater than in the northem regions.
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Spruce woods with broad-leaved species
predominating are found in the low river

plains. These areas are mostly sparsely
inhabited, and the marketing of low-grade
timber materialsis therefore as a ruie more

difficult than in 'the spruce and pine regions

which are generally more densely populated.
Among deciduous foliage trees, birches

(Betula verrucosa and Betula pubescens) are

the most plentiful trees.

Aspen prevail princiipally in south

(Estonia; common alder growns on the banks

of rivers and brooks; white alder is very

abundant in the farm woods, but is an

unimportant species in the State forests.

Oak, in prehistoric times widely distribut-

ed over the country, is now rarely growing
on extensive areas, though smaller oak

forests are found in north Estonia and on

the isiand Saaremaa. On the western shore

oak trees are frequent on natural meadows.

Ash trees are met with in mixed foliage
woods almost everywhere, and there are

aish forests in places. Elms grow sporadically
on ränk moraine soil and along rivulets in

clumps, but do not form forests. Linden

appear chifly as primitive woods, often

forming rankly growing scrub. Of foreign

species, larch (Larix sibirica and Larix

europaea) ismost frequent.
The share of spruce wood in the total

production of timber is douible that of pine.
Birch has an equal share in the production
and in the wooded area, whereas the reilative

importance of aspen is sensibly higher in

the former than in the latter.

The mass of wood in forests ripe
for the axe is on the average approximately

200 cubic metres per hectare. The largest
yields are obtained in mixed spruce and pine
forests. The average mass of wood in ma-

ture broad-leaved forests is somewhat higher
than in mature coniferousi forests. In north

Estonia it is appreciably smaller than in

the south. The average mass taken upon the

total forest areais about one-half of that

yiölded by mature forests. According to

Professor Mathiesen, the average mass in

the State forests, including also cut-over

and treeless areas, may be estimated (1928)
at approximately 97 cubic metres per

hectare. In the present review it has been

takenas roundly 100 cubic metres per ha.

of the total' area under forests. Tihis would

correspond to an aggregate mass of 93

million cubic metres. This amount does not

indude the timber mass contained in trees

growing on meadows and pastures, which

are of great importance in the total yield,
and may be calculated, on a rough estimate,

at 15 million cubic metres or one-sixth of

the total forest mass.

Accurate investigations as to the
yeariy increment of the Estonian

forestst have not been carried out. Prof.

Mathiesen estimated (1926 and 1928) the

net increment at approximately 3 m 3 solid
per hectare, and the gross increment, at

about 3.4 m 3 solid per hectare and year.

The greater part of the forests belong
to the Und and Illrd quality classes. The

presumptive yield capacity of the timber

land calculated upon the normal state of the
forest (4.27 m 3 solid per ha) is estimated

at about 2'5% above the present gross
increment and about 40% above the present
net increment. Of the total productive
capacity, pine forests account for 37.3%,
spruce forests for 34.2%, birch forests for

23.0%, asp forests for 2.8%, common alder
forests for 2.1%, and other foliage trees

for 0.6%. The yield capacity of the entire

forest area of 930,000 hectares would thus

figure out at around 4,000,000 cubic metres

solid.

2. State Forests.

With the proclamation of independence
the former Russian crown forests became

the propenty of the State. To these were

added in 11920 the private forests nationalis-

ed under the Land Reform Law. In 1918

the administration of the State forests was

entrusted to the Ministry of Agriculture
and has since then formed one of the most

important tasks of that Ministry.
The central institution direetly in charge

of the administration, management

and working of the State forests is the

Administration of State Lands and Forests.

It is diivided into four departments, viz.:

the Bureaus for the management, forest
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economy, and sale of forests, and the State

Land Office. The first three are concerned
with the economic and administrative

management of the forests, and the last-

named one, with the administration of

national agricultural lands, and the lease

and sale of settlement farms. The central

institution, with the headquarters in Tal-

linn, is presided over by a director, under

whom are his deputy, three forest commis-

sioners, one inspector, one adviser, and a

secretary.

There are at present 102 forest districts,
each in charge of a chief forester, 26 of

whom are called sUpervisors and are charg-
ed, besides with the supervision and

management of their respective ranges,
also with the inspection of three adjoining
districts. In the larger districts assistant

chief foresters are appointed. Besides, each
forest district has 2—4 rangers, 10—25
forest guards, a secretary, a clerk appoint-
ed by the State Timber Industry, and I—3

appraisers.

The management of the State
forests is based on working plans elaborated

by the Bureau of Forest Management and

approved by an advisory committee. In

the early years of the Republic, 1920—22,

simplified plans were prepared. Rational

silvicultural treatment on economic prin-
ciples was started in .119213. Under the

regulations in force, working plans are

prepared for a period of ten years. Actually,
however, the operation of the plans extends

over longer periods owing to the limited

technical staff >of the Bureau of Forest

Management not being always able to

prepare new plans within the required time.

Tihe felling in the (State forests is

done by a system of clearing cuts of a

width usually not exceeding 50 metres.

Intermittent cuts, leaving intact a specified
number of trees at the edges of the

clearance to proteet young growth, are

practised in pine forests, while in spruce

forests suocessive and gradual cuts are in

some places applied.

The felling quotas in a given
region are dependent on the extent of the

wooded area concerned. With a view to great-
er uniformity of the production of timber,
it is required that the average quality of

the timber tobe cut within 10 years in a

given wood lot should correspond to the

average quality class of the whole range.

The felling quotas are fixed by ranges,

of which there are often several in

a district, according to the ageclass system

separately for each more important species.
The maturity marks have been fixed at

100—120 years for pines .(raised, in places,
in the I and II quality dlasses up to 160

years in order to obtain suitable timber

for shipbuilding purposes), 80—ilOO years

for spruce, and 60—80 years for broad-leaved

trees. In 11935 the total annual felling area

was 6,2174 hectares or 0.9% of the area under

State forests. Clearance cuts are also

undertaken, the dead timber cleared being
soid to local inhabitants.

The sale of standing timber tobe cut

is effected in three different ways. A part
is soid by auction, arranged in two ways,

viz., public auctions at which anybody is

entitled tobid and the buyer is at liberty
to dispose of the timber bought at his

discretion; and so called limited sales ar-

ranged for local inhabitants only who are

not allowed to resell the material acquired

by them. Secondly, the wood lots are put

up for sale at fixed prices; sometimes

timber is given to institutions free of

charge. The remaining portion is cut and

worked up by the State Timber Industry
and soid by it on the private market or to

the local population. Of läte years the

quantity of timber soid by auction had

diminished, while that of timber worked up

at the expense of the State has fairly

regularly increased. 'Since 1)9136 the 'sale of

standing forest by auctionls is stopped.

The hulk of the standing timber put up

for sale is not cut in the same year, owing

to which the amount actually soid differs

from the quantum destined tobe soid

undler the respective felling conitingemt. In

191215—34 the average annual tfelling of

timber from the State forests has been

2,110,000 cubic metres, made up as follows:
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77.2% by regular or final cuts, 2j6% by

cuts in advance, 20% by dead wood, and 0.2%

by stump (v. table No. 117). In addition to

this, an average amount of 355,000 m 3 has
been cut annually by order of the Ad-

ministration on lands parcelled out for

settlement.

The regeneration of the forests is done

by natural and artificial reproduction. During
the last decade an area of approximately 3,850
hectares has been taken under cultivation

in each year. Sowing is generally prefeirred
to planting, about five times as many new

cultures häving been set up by the forrner

method.

The area newly cultivated in recent

years represents approximately 40% of the

cutting quota. There are many ranges in

which all cut-over areas are replanted. In

others orfly a trifling portion of the denud-
ed areasis artificiallly reforested, the rest

being applied to natural regeneration. More

forest-planting is being done in densely
populated and sparsely timbered regions
than in thinly populated well-wooded areas

with predominating moist and boggy soils,
on which forests regenerate in the natural

way.

Tracts with prediominanit spriuce growth
have until now been reaforested mainlly by

planting. The regeneiration of essentially
pine forests is largely done by sowing, the

ratio of pine cultures to sipruce plantations
formed by this method being 6:1. Of the

replanted area, spruce cultures account for

65% and pine cultures for 30%, the

remaining 5% being made up by imported
species and native foliaceous trees. The

foreign species grown in the nurseries are

mostly ornamental trees. In isolated

districts, however, whole groves of foreign
forest trees are met with (mostly larch,
especially Larix sibirica).

In several forest districts (Sõmerpalu,
Kabala, Weriora, Piirsalu) mixed cultures

of pine and spruce are sown. In others

this is only done in cut-over areas formerly
grown with mixed foresits of these species.
These mixed cultures represent from 20%

to 30% of the total area recultivated by
sowing.

In order to raise the yield of the State

forests, new drains of a length of about

200 kms have been dug, and oid ones of a

length of about 400 kms have been cleared

annUaKiy during the last few years. The

plans for these works are drawn up partly
by experts of the Ministry of Agriculture
and, partly, by the local foresters.

In young State forests around Ekr.

20,000 annually has been spent of läte

years on olearance Cuts, the extent of which

is generally increasing. In localities with

good marketing conditions these cuts are

carried out by the buyers themsdves who

either get the timber cut entirely free of

ohargeas remuneration for the work, or

pay for it a certain surn to the Adminis-

tration of State Forests. In middile-aged
forests clearance cuts are mostly under-

taken by the State Timber Industry.
In view of the increasing Use in recent

years of motor vehicles for the transpor-
tation of timber, systematic work is being
done in the State forests for the improve-
ment and development of roads, now under

the supervision of an expert engineer
appointed by the Central controlling insti-

tution from the beginning lof 111913171.

Measures are taken in the State forests

to combat noxious insects, such as the

bark-boring beetle (Ipidae), Hylobius,
Abietis, -Plissodjes piniphilus, iFidonia pfini-
aria, and Lophodermium pinastri. To re-

duce -their propagation the stumps on cut-

over areas are barked. Unlawful cutting
of trees has generally diminished since the

coming imto force of the new Forest Law

(1934), but in certain districts these offen-

ces are stiil causing the forest-officials

mUch trouble.

In order to reduce the danger, and

faciilitate the extinction of fires watch-

towers have been built ih dry forests, and

the vistas are kept ciear of scrub.

Besides for the supply of timber, the

State foreists are utilised for a variety of

purposes, chief among which are: grazing,
haymalking on clearings and vistas, and

the sale of moss, peat, sand, gravel, and
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clay. Great care istaken of the propaga-

tion of game. Hunting is permitted against
a payment of a fee, and a part of the 'State

forests is let out to hunting-clubs.

The State foresters are also performing
certain functions as representatives of the

Ministry of Agriculture in matters concern-

ing the administration and .sale of State-

owned agricultural lands.

The State Timber Industry at Tallinn

is an independent Government institution,
operating apart from the Administration

of State Forests. From the beginning of

1937 the Industry has been remodelled on

the iines of a limited liabiiity company,

95% of the shares of which are held by the

Government..

The State Timber Industry receives

tirnber from thie iState forests at the as-

sessment price through the Budget; the

respective lots are woriked under the

supervision of the Government foresters.

The timber is soid by the Industry to

State institutions, local inhabitants, indus-

tries, and timber merchants. Since 1936

the State Timber Industry is also engaged
in the direct exportation of timber

materials.

3. Other Forests,

In 1921 the Ministry of Agriculture

reserved to the University of Tartu

for educational and experimental work the

forest district of Kastre-Peravalla of a

total area of 8,440 hectares, including

3,878 ha of woodliand. The district isin

excellent conditäon. Much forest land has

been reclaimed by drainage. The main

drainage canals are well fitted for floating,

and the roads are inan exemplary state.

The experimental forest station is ad-

ministered by a professor of the silvi-

cultural section of the faculty of agri-

culture of the Tartu University. The

station also supervises the woods of the

biological research station at Kuusnõmme

on the island Saaremaa and the dendro-

logical pahk at Raadi.

The forests are woriked up by per-

manent workmen, but no standing tämber is

soid. There is a sawmill, and a brick

factory has been set up with a view to

utilising the cheap fuel available.

The forest station at Kuusnõmme,
situated on the Western ishore of Saaremaa,
permits to study matters in connection

with woods growing on chalky soil and, at

the same time, to make biological observ-

ations of the fauna of the extreme westem

portion of the country. The students of the

Faculty of Natural Science are making there

a part of their obligatory practical studies.

A forest area of 9,900 hectares, including
78% of coniferous woods, has been reserv-

ed to the Ministry otf Wa r. Cutting
operationis in these forests have been effect-

ed on a moderate seale.

Of the municipal forests, the

largest area belongs to the town of Pärnu,

totalling 5,460 hectares, of which 60% is

under conifers. The timber prodiuced is

partly used up for the needs of the mu-

nicipality and, partly soid by auction. The

working of the forests is since 1884 done

according to regular working plans.
The town of Tartu possesses 2,835

hectares of woodland. Spruce prevails in

85% of this area. The forests are managed
under working plans.

The wooded area belonging to the Tal-

linn municipality amounts, according to

data available for 1932, to 2,877 hectares,

of which coniferous forests account for

81%. The forests are situated on ärid

soil.

The town of Narva, with a timbered

area of 1300 hectares, also plays a note-

worthy part in municipal forestry. The

share of the other towns is less important.
The town forests are generally well

managed.

The largest industrial forest

property is that of the Narva Cloth

Manufactory. Other owners are, inter

alia: Narva Linen Factory Ltd., Kreen-

holm Cotton Mills Ltd., Paper Mills Koil

Ltd., Northern Paper and Pulp Works Ltd.,
and Järvakandi Glass Factory. The old-

established concerns have generally ihusband-

ed their forests proiperly.

Farm forests, according todata

ascertained by the agricultural census of
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1929, cover an area of 160,140 heetares, or

5.2% of the total farm area. The total

number of farm holdings being 103,357, an

average forest area of 1.2 heetares per holding

is arrived at. It should, however, be observed

that while a large number of farms do not

possess any wooded property at all, there

are isolated holdings owning over 50 heeta-

res of forest land. It should also be borne

in mind that no clear distinetion can be

drawn from the census returns between

woodland and pasture land. It is, indeed,

possible that the same tract is listed under

both heads: young forests which are fit

for grazing are generally Classified as

pasture land, and the same applies to

sparsely grown cut-over forest areas. This

aeeounts for the fact that the great ma-

jority of woods are deseribed as of middle

age (20 to 40 years oid) and but a com-

parativeJy small portion is listed as young

or oid (over 60 years) forest.

Very many owners of oid freehold farms

are keeping their woods in good order and

have done much towards the imiprovement
of the country’s forest resourees.

The farm forests are not merely a stock

of wood needed for domestic purposes, but

rather an important souree of ineome,

besides providing wonk for a large number

of people. Not infrequently cheaper grades
of wood are purehased for the requirements
of the farms, while the more valuable

produee of their own woods is soid at higher
prices.

Felling of farm woods in independent
Estonia has generally been on a larger seale

than before the World War. Of 'läte years,

however, the understanding of the need for

proper treatment on sound principles of

forestry hasspread rapidly among settlers

and small farm-owners also.

The total cuts in all the forests during
the period 1924—1934 amounted to approxi-
mately 3,7 million cubic metres, or

900,000 cubic metres (32,2%) in excess

of the net incremient. Cutting in the State

forests during the same period has been

approximately eqUal to, but in the farm

forests it has been about 15% above, the

yeaify net inerement. Felling has been

particularly extensive in the settlers’ woods

situated on lots distributed to new settlers

under the Land Reform Law with the

understanding of their being subsequently
converted into aräble land. The excessive

cuts effeeted on these traets are thus

largeiy a result of the operation of the

radical land reform, and as the execution

of the latter is graduatly coming to an end,
it is tobe hoped that felling operations
wiil considerably diminish in the near

future.

4. Timber Industry.

The industries engaged in the worlking

uip of timber produee are of outstanding

importance in the industrial life of Estonia.

According todata covering the period

1924—34, these industries are responsible
for from 23% to 28% of the entire net

produetion of Estonian industry. They

also aeeount for from 40% to 50% of the

motive power used by the loeal manu-

faeturing industries, from 21% to 24%

of the total wages paid to industrial

workers, and up to 50% of the total

industrial exports.
Sawm i 11 's are the most numerous

elass of industrial enterprises in Estonia.

They are operating either as independent
undertakings or in combination with other

Industries. Thus, in the rural distriets,

have been fitted up at all bigger
water-mills.

Modem sawmüls have been ,set up in

the larger timber produeing centres, Pärnu,

Narva, Tallinn, and Tartu. Most important

among these is Pärnu with four large and

a number of smaller mills. In Tallinn the

biggest sawmill belongs to the State Timber

Industry.
Work at the sawmills bears a seasonal

character, beginning in February-March
and lasting up to June or later, according
to the suppdy of logs. The aggregate out-

put of the mills averages round about

60,000 istandards of sawn timber a year,

for which around 500,000 cubic metres of

raw materialis used. Of the total pro-

duction, from 15,000 to 20,000 standards

are soid locally, the rest being exported.
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The only plywood industry in

Estonia is A. M. Luther Ltd., at Tallinn.

The output of the Works in rccent years

has been about 18,000 tons a year, 90% of

which is exported. Besides plywood and

articles made therefrom furniture is tumed

out on a large seale.

The plywood Works conSume approxi-
mately 69,000 cubic metres of raw ma-

terials, mostly birch and alder wood as

well as a certain quantity of coniferous

timber.

Prior to the War the industry used a

larger amount of timber which was, how?

ever, mustiy of Russian origin. The Works,

capable of utilising the entire raw material

produced in Estonia has, whenever possible,
purchased birch blocks from abroad.

The furniture industry, which

is showing signs of steady expansion, uses

as raw materials both coniferous and broad-

leaved timber. In addition to the local

deciduous hardwoods, chiefly ash, elm, and

oak, a large amount of more expensive
foreign timbers are imported in the form

of boards and veneer, the principal kinds

being mahogany and oak.

The box board industry consumes

coniferous wood and a small amount of

aspen blocks. The largest business in this

section is the Järvakandi box board factory

which employs 150 workers. A number of

smaller enterprises exist in Pärnu, Vil-

jandi, Tartu and Tallinn.

The paper industry is one of the

older branches in Estonia. Among the big-

ger establishments, the Northern Paper and

Pulp Worlks Ltd. with a yearly consumption

of 450,000 square metres of pulp wood are

ranfking first. Besides the paper and cellu-

lose mills situated at Tallinn, the company

owns an extensive pulp wonks at Jägala

and a smaller one at Tammiku.

Next in importance are the Türi Paper

Miil, with an annual consumption of

15,000—30,000 square metres of pulp wood,
and the Koil Paper Miil at Kohila, using
about 15,000 square metres of pulp wood.

The Tallinn Paper Miil J. Johanson, Ltd.,

ranking among the larger paper Industries,

uses as raw material cellulose and pulp
manufaetured by other local mills. In

addition to the works enumerated above,

there are a number of pulp mills of smaller

size in different places.
While the output of paper has been on

the downgrade since 1925, that of cellulose

has been showing a continued increase.

Production of pulp, which is for the most

part consumed locally, has been on a stable

level since 1924.

As raw material pulpwood of a thickness

of from 10 to 20 cm. isused. The industry
is capäble of utilising the entire local supply
of raw material, in addition to which

Russian wood has been purchased on

several occasions. Domestic consumption
of the output of the cellulose industry
being from 6,000 to 8,000 tons a year,

between 60% and 80% of the output is

shipped abroad.

In 1938 a new sulphate cellulose works

is to start operations with a prospective
output of from 20,000 to 30,000 tons yearly.
This wonks is adapted toutillise the thinner

descriptions of pine and aspen wood.

In 1928 the match factories then

existing in Estonia were transferred to

the Swedish Match Company. Since that

time the output of matches has declined

and a part of the factories have been shut

by the company. At present only one

factory, at Viljandi, isin operation. Local

consumption of matches has, owing to

the rise of match prices following the

transfer, steadily fallen, viz. (millions of

boxes): 1927 — 54.5; 1929 — 29.9; 1931 —

214.9; and 11936 >45.5. About 70% of the

production is soid abroad. The amount

of match-wood used varies between 3,000

and 9,000 cubic metres a year.

5. Use of Timber Products.

Timber isas yet the most important
building material in Estonia, asis

shown by the following data. At the 1934

census there were 192,020 dwelling-houses,
of which 172,617 or 89.9% had wooden

wallis and 64.7%, i. e. over one-half, were

roofed with wooden materials (shingles
and the liike).
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The supply at reduced prices of timber

building materials from the State forests
for the needs of new settlements created

undier the Land Reform Law between 1924

and 1933 reached about 245,000 cubic

metres yearly. The existing oid farm

buildiings contain wooden materials estim-

ated at some 15 million cubic metres. The

amount of timber required for repairs of

these houses and for the construction of

new onesis about 250,000 cubic metres

yearly.

Prior to the crisis the proportion of

timber materials in urban buildings showed

a tendency to decline. During the

depression, however, the heavy fail in

the prices of timber caused a renewed

demand for wooden building materials in

towns, and only recently, owing to measures

taken to stimulate the use of fireproof
materials, there has been a change in

latters’ favour. Timber for construction

isused in the form of beams and joists
and, to a less extent, in that of boards,

wooden tiles, and shingles. The increasing

economy of wooden materials in modern

construction technics and the widespread
application of means raising the durability
of walls (stone-lining and plastering) is

apt to reduce the use of timber materials

in wooden structures in the future.

For bridge construction, railway sleepers,

telegraph and tedephone põles, and posts

for electric conductors roughly 60,000 cubic

metres of timber is consumed annually.
For sleepers pine and spruce beams

are used, the latter requiring preservative
impregnation.

With a total length of the raiiways
(incl. sidings), as at April 1, 1934, of

2,086 kms, of which 1,204 kms were broad-

gauge and 882 kms narrow-gauge, the

number of sleepers required for the lines

is approximately 1.8 million and 1.3 million,
respectively, representing an amount of

about 370,000 cubic metres of timber. At

the norinal renewal rate of 1/is per annum,

round about 25,000 cubic metres of timber

would be required yearly for replacement,
but the actual amount is appreciably higher
owing to the construction of new lines. In

addition, the railway Service uses a large
quantity of timber for station buildings and

switchsblocks.

For telephone and electric põles
chiefly pine and, occasionaliy, spruce logis
are used. In 1933/34 the tedephone lines

controlled by the Administration of Raii-

ways had a total length of 10,810 kms, and

the number of posts wanting renewal in

that year was 162,768. Besides the postal
telephone Service, there is a great number

of lines owned by the railway administra-

tion, the Army, as well as industrial and

other private enterprises. The amount of

timber used for põles in 1935—1936 averaged
12,700 cubic metres a year, as compared
with 10,000 cubic metres ten years

previously.
The use of wood fuel for railway

engines has decreased in recent years. The

engines are heated mainly with oiil-ishale.

Before the World War the raiiways consumed

as much as 90% of wood for fuel, whereas

by 1930/31 the proportion had fallen t05%.

The importance of wood as domestic

fuel is much greater in Estonia than in

Southern countries. As fuel are used: billet

wood, faggots, stumps, and various kinds

of waste wood, such as sawdust, chips,
waste of timber-yards and sawmills.

Besides firewood, oil-shale and peat are

important as fuel. OiDshale is mostly used

for cen,tral heating installations in towns,

while the latter is also widely used in the

country, especially in poorly wooded lo-

calities. Wood waste, oil-shale and peat

together have during the last ten years

covered approximately 20% of the total

requirement of fuel, the remaining 80%

being accounted for by billet wood and fag-

gots. The average yearly consumption of

firewood in 1929—1934 amounted to 400,000

cubic metres in towns and 1,900,000 cubic

metres in the country, malking 1.16 metres

per town inhabitant and 2.48 metres per

rural inhabitant.

Timber produce represents about one-

half of the total freights carried by the

raiiways.
The average yearly out-turn of timber

during the last ten years has been ap-
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proximately 4.3 million cubic metres, of

which 22.7 % was exported. Domestic market

requirements have varied between 50% and

60% of the normal yield of timber. All

firewood produced has been absorbed by the

local market.

The income derived from the State

forests has generally been between 8 and 12

krones per hectare and year. About 14 up

to % of the income has been spent to cover

managing costs. The net surplus realised

has varied between 4.15 and 8.46 krones

per hectare a year. The per hectare income

from the best timber regions with favourable

transport conditions is, however, con-

siderably higher. Private owners being

äble to save a part of the wiorking expenses

paid by the State to industrialists, the net

retums from private woods are probably

generally higher than those obtained from

the State forests.

6. Exports and Imports of Timber Produce.

Exports of timber materials from Esto-

nia are fifteen times larger than the cor-

responding imports. They embrace a

variety of antides rangiug from raw

materials up to paper and matches. The

imports indude the raw products for saw-

miills, plywood and paper factories, different

valuable timbers for the furniture industry,

a's well as staves and hoops for casks

required by the butter export trade.

Most of the local timber produce is ex-

ported in the shape of plywood, cellulose,

and paper. Shipments of round timber

indude logs, pit-props, and hardwood blocks-

Of läte, however, exports of these items

have been reduced in favour of manu-

factured articles, such as cellulose, plywood,
boards, and matches.

Mar<kets for Estonian timber produce
have been found in all parts of the world,
but the most important onehas been Eng-
land, taking up nearly 80% of the sawn

timber and 90% of the props exported. The

major part of the goods are sent abroad by

sea, the principal export harbours being
Tallinn and Pärnu. The amount of raw

timber used for the manufacture of these

exports averages 1 million cubic metres a

year, the top figure being attained in 1928

and 1934 at 1,250,000 cubic metres, and the

lowest, in 1932 at 600,000 cubic metres. For

the last decade the material for export
timber products represented approximately
23% of the total out-turn and 57% of the

total isawn timber output.

Of the two rival staple exports, dairy

produce and timber produce, the latter was

holding the first ränk up to 1926 and has

recovered it againin the years after 1934.

In the latter year the value of these exports
amounted to 35.8% of the total export

value, the ten year mean being 30.1%. The

leading place, in point of value, is occupied

by boards and planks, accounting together

for 10%, followed by cellulose and pulp

absorbing 6.8%, paper (6%), plywood and

articlestherefrom (4.5%), pit-props (1.5%),.
matches (0.7%), and logs, blocks, and

sleepers (0,5%).

The aggregate value of these exports
reached its peak in 1928 at Eikr. 40 million,
and the bottom figure, in 1932 at Eikr. 11.3

million, the ten year average (1925—34)
being roundly Eikr, 26 million. This woriks

out at Ekr. 28 per hectare of woodland,

which is about 214 times the average per

hectare value of the yield of timber. It

should, however, be bome in mind that only
a part of the forest produce isutilised for

the manufacture of export goods.

The proceeds of these exports represent,
ifor the most part, a net national income

shared by the forest economy, the transport

servise and industry.

7. Silvicultural Instruction and Research

Work.

Silviculture is taught at the Silvi-

cultural Section of the Faculty of Agri-
culture of the Tartu University. The cur-

riculum laststhree and a hallf years.

Lectures on the different special branches

are read by three professors forming the

permanent teaching-staff of the section.

Practical exercises for the students are

conducted at the training and experimental
station of the University. Scientific works
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are published in the „Publications of the

Silvicultural Section of the Tartu Uni-

versity", in which 26 researches have ap*

peared up to 1936. Graduates of the Silvi-

cultural Section are entitled to pass exa-

minations to obtain the M. A. or doctor’s

degree.
Elementary instruction in forestry is

given at the School of Forestry at the Volt-

veti forest district, where one-year courses

are conducted for forest guards and two

years’ courses for forest rangers.

The Academic Forest Society at Tartu

issues a Silvicultural Year Book and has

published many text-books and hand-books

on forestry. It arranges meetings of and

acts as a connecting link between silvi-

culturists. Once a year the Day of Silvi-

culturists is held at Tartu to which out-

siders taiking an interest in forestry are

also admitted. At these meetings discus-

sions are conducted on questions relating to

forestry, and they have become an im-

portant factor in the development of for*

östry in Estonia.

The Union of Forest Societies is an

organisation uniting aotual farmers and

other persons interested in practical for-

eisitry. It conducts and organises advice on

questionis regarding the working of farm

woodis, arranges meetings, and organises in-

formative work on forest management. As

from the beginning of 1937 the Union has

secured the Services of eight expert

instructors.

Furthermore, there are four profession*
ai organisations, viz.: the Associatiions of

Timber Industries, Forest Anpraisers, Forest

Employees, and Chief Foresters. The la.sts

named two conjointly with the Union of

Forest Societies and the Academic Forest

Society are issuing a monthly bulletin „Eesti

Mets" („The Estonian Forest"). Lastly there

is the Association of Fellows of the Voltveti

School of Forestry.

Under the Forest Law in operation an

Institute for Silvicultural Research was

opened in 1937. The Institute is operating

at the Tartu University, although the

emoluments of the manager and one as-

sistant manager are paid by the Ministry

of Agriculture. The Institute conducts

researches and experimental work primarily
in the experimental forest districts (of
which there are four since 1931) control-

led by the Administration of State Fo-

rests.

Before the establishment of the Insti-

tute numeroUs scientific works on forestry
were published in Estonia, a considerable

part of which were issued in connection

with the educational work of the Univer-

sity and were published either in the

publications of the Silvicultural Section of

the latter or in the year-books edited by
the Academic Forest Society. Silvicultural

research work is also being done by the

'latter Society as well as by the Administ-

ration of State Forests.

8. Forestry and Economic Policy.

Since the establishment of the Republic
the following five more important railway
lines have been constructed, viz.: Riiselja-
Ilkla, Sonda-Mustvee, Lelle-Papiniidu, Tartu-

Petseri, and Rapla-Virtsu. The first two

lines have been constructed mainly with

the object of facilitating the transport-

at ion of timber. In fact, timber prices
in those localities have risen considerably,
and it has become possible tosend to the

market the entire produce of the forests.

For the conveyance of firewood to the rail-

way lines ground-raiiways have been

constructed in several places. The roads also

have been materially improved, and the

highways of the first category are now fit

for motor traffic throughout the year.

As a result, the removal of timber from

remote places, formerly unprofitable, has

become a paying proposition.
In the early years after the World War

exports of timber, both worked and in a

raw state, were 'subject to export duty.

During the years 1927—1931 the duty on

many descriptions was abolished and on

several others it was reduced.

Im,ports of timber raw materials have

always been free of duty, while on manu-

factured wood-goods a small import

duty is charged in order to protect the

local Industries.
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Only a small portion of the timber

produce of the State forests is soid on a

purely business basis (by auction). The

greater part is soid to the local population
at retail prices which are lower than

the Wholesale prices paid by manufacturers.

Timber is soid at retail prices mostly to

the population outside the administrative

confines of towns and boroughs. This is

done with a view to supporting agriculture,

fishery, inland and Coastal shipping, and

preventing to some extent a rise in the eost

of living. The loss arising to the Treasury
on these operations is considerable, the dif-

ference between the market quotations and

the actual sales prices alone on timber soid

to new settlers in 1921—1930 exceeding
Elkr, 9 million, which is 15.3% of ithe total

ineome of the Administration for thisperiod

or rouhgly one-half of the total expenses in

connection with the management of the

State forests over the sarne period. An

approximately equal loss has been sustained

in connection with the appraisal at pri-

vileged rates of the standing timber on land

distributed to settlers. There are eertain

other privileges of smaller consequence.

With the coming into force of the new

Forest Law (1934) a part of the abovement-

ioned privileges and facilities have been

abolished, but ithe retail sale of wood to

local inhabitants at rates below the whole#

sale manket price stiil continues.

The taxation of landed property in

Estonia is based on the returns, or the net

profit, derived therefrom. All lands have

been divided into productivity or quality

classes in accordance with their assessed

productive capacity. The productiveness of

landis within a given quality class is assess-

ed differently, taking into consideration

peculiar local conditions.

The tariffs for the assessment of

landed property have been fixed separately

for each category of the quality class it

belongs to. For pine and spruce forests five

productivity classes have been established

on the basis of Vargas de Bedemar’s tables.

For the vahiation of broad-leaved timber

land only three classes exist. Spruce forests

ton better soils are considered more prod-
uctive than pine forests, and vice versa,

while broad-leaved timber is elassed lower

than coniferous timber.

From the standpoint of the landowner’s

initerests it is by no mieans irrelevant whether

his landis elassed and taxed as pasture,
woodland or tillage-ground. If elassified

under the first-mentioned deseription, the

tax burden is usually least onerous. Inferior

arable grounds are as a ruie less heavily
taxed than if elassified as woodland. Fre-

quently arable soils of the VII and VIII

classes are capable to produce woods of

the I and II qualities. Investigationscarried

out by the Ministry of Agriculture for the

revision of tax rates on landed estate have

shown that corn cultivation on tillage-soils
of the VII and VIII classes does not pay,

and if utiiised as field, the land yields no

net retum at all.

The general conclusion tobe drawn

from the abovesaid is that the existing

System of taxation of landed property is

not apt toeneourage forest cultivation, as

it is rather conducive to the conversion of

woodland into pasture land of low pro-

ductivity. The domestic market prices of

wood are no doubt to some extent influenced

by the tax burden imposed on the timber

industry.

Prior to independence the private landed

property in Estonia was extremely unjustly
distributed. To provide land for the landless

rural classes in the early days of the

Republic the big landed estates were ex#

propriated against a reasonable compensat-
ion and were destined for parcellation and

settlement.

The Agrarian Law, upon which the

land reform is based, provided in its

original form for the forests situated on

the great landed properties tobe nation-

alised. Later on, however, this provisjon was

amended, and large loits of woodland have

since been parcelled for creating sett-

lements. Up to 1935 as much as 109,063
hectares of woodland or 15.7% of the whole

area under iState forests had been distrib#

uted for this purpose. In general, more
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woodland has been given to settlers in

thiniy timbered regions than inareas richly
clothed with wood.

Under the Forest Law, which came into

force in 1934, authority to decide on quest-
ions of settlements on the State forest

area was withdrawn from the competency

of the Minister of Agriculture and vested

in the Government, in connection with

which the setti ement of State woodland

has been reduced. The Forest Law em-

powers the authorities to supervise the

management of forests in private ownership
also. In private forests of notless than 30

hectares it is prohibited without special

permission to convert woodland into any

other description of land and to cut timber

beyond the natural increment. All private
forests of an area exceeding 50 hectares

must be managed under wortking plans. The

supervision of private forests is carried out by
the Forest Preservation Commibte organised
at the Administration of State Forests. The

Committee examines questions, and makes

decisions, in connection with the isettlement

of State forest areas.

In September 1936 the Government ap-

proved the fundamental principles tobe

laid down in a five year plan for the

management of forests. Under the scheme,
greater attention is tobe paid to the pre-

servation of the country’s forest resources.

Although in the past years much timber

has had tobe cut in connection with wide-

spread settling activities, the forest resources

of Estonia are stiil comparatively plentiful,
and the prospects for their further develop-
ment are favourable.
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Lühendusmärgid.

bon. = boniteet
ha = hektaar

hj =HP= hobusejõud
hl =hektotiiter

kg = kilogramm
kj = kantjalg
ku = kuusk =

thm = tihumeeter = 35.31 kj
ks = kantsüld = 6,8 thm = 9,71 rm.

RT = Riigi Teataja
rm = ruumimeeter
tk = tükki
tn = tonni = 1000 kg
kr = kroon
std = standard = 165 kj
sm — sentimeeter =cm

m = meeter
mä — mänd = Pine
m 8 =
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