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Kus on, kus on kuuse kodu?
Metsas ikka, kus mujal. P5rtselt jah, aga enne kui ta omal
j6ul aLustab,. tul€b IAbi ktiia
taimeaiast j a puukoolist.Kuusest
on p6hjpst rAekida seilepiirast,
et vijhasel ajal on meisahajanduses p6hjr6hk jst oka!rruude kasvat8misel.
ljhel tuutisevoitu teistpdevat
s6itsimegi Eidapele metskonna
tatmeaedu vaatama. Metsaiilem
Taivo
Raulsaa.elt
kuuleime teselikult Dauust muatki,
mis melsandaega seotud - et
suured traktorid lohuvad metsa
ja hobustega (chkl<i nende kasvatamist soodustatakse) kn
plaaDe tiiila ei joua; et kimbutab nUine materjalide njng
tagavaraosade nappus; et on
olems head sidemel Lokuta
kolhoosiga, et meiskonnas tij6tab palju
tublisid inimesi.
Metskonda mi rer kbltis pilku
Eidapere pa.k, miUe on rajanud kauaaegnemetsaiil€in Raimond Kukk, Ega konto.ihoone
iimb.us olecl vAhetiihtb, see
mojutab hinnancut kogu metskonna tiiijLe. Majagi ianetakse
Ule vAnida, kuid seda sijs, kui
poolellolev iihepereelmu valmls. Poolelt pole see niiv6rd
tijokiite nappuse p?irast, kuivord just materjaude puud']mioige kii.em metsajstutakl
'\ hiiaeg on otsa saamas,
NUUd trleb .ohida nlng kahjurite ja taimehaieustega voideF
da. Ejdape.e melskonnal on
kaks taimlat kokku 0,9 hekta l,
sel aastal .ajatl luurde veel0,23
hektarii. Na€! kartulil on kiibidelgi nii halbu kui ka heid
saagiaastaid,Tenavune oli harb.
Metskonna kabisaak vilakse
Kilingi-Ndmme, k$ seeme varja lilditakse ta tinemennikuga lindude petteks t6iideldakse. TaimlaFeenras hakkab ser
aastal kUlvatud kuusk juba
nlihtavale Umuma, Uhe- ning
lahesastased seemikud samas
koflal v6imaldavad Puu kasvu
l{rglda. Esimestel aatatel on

6€e k l teshe. Kaks aastat
seemikujca ja sama aeg pu!koolis ning siis on istik vatmis
m:etsa istutamiseks, Eidaperelt
saavad seemikuid ka teised
melskdnnad ja majandld (tiinaw kokku 5?0000). Sel aaslal
istutati esimest kolda 0,02 hekrtarile Geda poleAi vahe - nel1
laia peenart) muid puulilke ebalsuucat, laapant nul€!, halilikku saart, vene lehist. Nende kasvatahise eesmArk pole
niivord puitu t6td,
kuivard
just melsa milmekesjsehaks
muula, saada dckoratiivscid
puid {niiiteks teede iiarde). Lehlseistikud kipuvad kuivama,
atuaiakse, et need said metskonda Joudes liiga tugevasti
kimpu seotult kannatada,
rTalaksitr seda meest niha,
kes paar aaetat taCasi kontrollimas kAis ja htljem iitles, et
olevat
mehhaniseedmistase
null,. teatab Evi N6mEtk, ker
oD tibe Eidapere talmla Per€-
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natne. Nlmelt olevat kontloll!
jat biimmastanud, et rohitakse
iavalise kahvliga. Tihei&test Ja
6.nadest taimeridadesi vaevalt
muuilnoodl umbrohlu kAtte'
saab. VAhemalt pole v€el niih-l
tud mer&anismi. his kahvlit
as€ndaks.
Teist
melskonna
taimlat hooldab Aino Nuut.
Najstel lAtkub tegemist teaekg
suvek!- Prakttllselt
tAhendab
3ee, et kui iih6l
oisast lopetatakse, tuleb teisest jdlle alsstad& Ja aiad on ilusad, pultaal
- sirsed iaimeread, kaevatu3
muld ... Kiireimal ajal kAivad
abiks iirnbruskonna kooude opilased. Kiialelakse Kehtna NsT'
oppureld. Esa rchimisegs tott
Piirdu ...
.K5isin vel 6htul vaatamas.
kas kersak8s pole sisse Hin'rd.'
- (selleks korraks oleme vist,
pa6senud,juulis hokkavad jiiue
riindama,' - .Ega nelst muudmoodi lahti ssa. kui tuleb iikshaaval 6ra noppida., - (Milr-

U&! tsllnrde
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on Evl N6E DIL

tide
suhter on kaljulid
lriiU
tiiiesti i'rmu]'lnsetek! muutunud.' Mu!€siat ie.tkub muidki.
Nriiteks peats mae pA.ast seemlkute vdljakaevmisi puhkama. aga Ln:hebtegelikull kohe
seemnete alla. Masl ei jerku.
See ei tiihe.da muidusi, et seda iildse pole, el oLe lihtsalt
otstalbeke taihlat
vSga kau- on neitehs pla;1n Peipsilij laem.tsa
rajeda.
8El.
on Jr ka loohulik, et ainult
aaii lel
nji palju, et nn. tdijotsast ei piisa. Ka maaM
I I Viindra EPT-I on E,dape- inihene (v6i erjti maain!.nene?)
r€3 p@leli metsakuivendusob- vajab korras eLamis!,olmeh@jekt. Td6de jerkuine or ven!
neid, v6jmelusi vaba aega meenud, osalt ktill eelini* mArja lep:if4olt veeta. EidapeFs ansuve t6nu, Poo:elloleval objek- nab tunJa . €-klassjlise kooli
kaotamjne. selle iaasiamist l@til muidugl metsalijid nohaalselt ei tee, kui aga kuivendus
valmis, on meiskonnal olemas
uued teed, mis muudavad mel(LAhme vaatama, kas hurasr viiljaveo lihtsamaks. Kruusa kad 6itsevad,, kutsub metsateede tiiitmlseks saadi veehoid- lilem ja vtlb meid rabslse. see
lat kaevaies. lotdia ehitahine olevat paik. kuhu v6ib mlnna
on piievakor.al. Kraavl taEa, llAfli puhkama v6i halba iuju
mls liievee hoidlasse junjb, ole- leevendama. Tegelitult seisime
vat umbes 1000 hekta.ii metsa. silmlisl seUesa, mida tavallselt
Siia iahetakse kujundada Etds- sMde-protsentidege el lsel@p€re .anvale puhkekoht liiva- m u s t a t a n i n g h i l l e s t t i i i j a s j u s t
ranna, kalade ja huuga, mls .aiikldes ehk n:dse mdoda minasja luu.de kuulub. Mith€d as- nakse. vetruv pind, kidtimd
iamehed on andnud lubadusi Duud, tume rabavest, tuul
.
tatdd sel sllvel lopetads Senl Murakad igatales juba 6i!5esid.
tul€b 6tgeid veem6nrsid kaugeV. BAUMAN
mal nautim8| kgia. metskonnal

