
Fr. R. Kreutzwald - Metsa kaswatamisest. 

Meie päevil kipub mets aast aastalt kasinamaks minema, nõnda et mitmes paigas juba ahjuküti 

poolest suurem puudus on kui leiwast, mis kui Jumal ilma õnnistab ühel suwel kaswab, aga mets 

kõige wähemalt kaks, kolm ja enam aastakümmet tarwitab, enne kui tarbe puid jõuab anda. Kes 

enesele päris talukoha jõuab muretseda, se peab ka selle eest hoolt kandma, et seda mööda, kuida 

maa koha suurus ial ulatab, ühe osa maad metsa kaswamise tarwis wabaks jättab. Meie isamaa on, 

tänu Jumalale, nii lahke ema puie wasta, et tema rinnal ial metsa puudust ei wõiks tulla,  kui 

inimesed wähem raiskawal kombel metsaga ümber käiksid. Küttise põletamine on kõige kurjem 

metsa rööwel; nii kaua kui seda rumaluse kombet peetakse, ei saa päris põllumaa õiget wäge, ega 

mets kaswama. Tuhat aasta eest, kus inimesi meie maal weel vähe, ja metsasi igal pool üleliiga oli, 

wõis küttise põletamine hää olla, mis läbi rahwale elamise ruumi kaswatati, aga tänapääw on ta 

igas kohas kahjulik. 

Lehtpuie mets on kiirema kaswuga kui okkaspuie mets, aga tahab paremat maad, senni kui 

okkaspuu seal sigineb kus palju muud midagi ei wõi kaswada. Kes külwatud metsast warem tulu 

tahab saada, se peab lehtpuu metsa külwama ja kaswatama, kust ta juba paari kümne aasta pärast 

hädast tarwituse wara wõib leida. Kus sugugi metsa ees ei peaks leitama, seal tuleb peremehel kord 

kätte, kas külwi ehk istutamise läbi metsa hakkata sigitama. Puie lugu tuleb nõnda waliteda, et 

kiirest kaswaw puu hiljemine külwi läbi ise enesest jälle uendab, ja siin on wahtra puu kõige 

mõnusam. Tema külwab igal aastal otsata palju seemet maha, ja kui selle eest muret peetakse, et 

karja peale ei lasta, mis noored puuwõsukesed maha sõtkub, ehk rohuga ära sööb, siis ei wõi metsa 

puudust mitte tulla. Wahtra puud wõib wäga hõlpsalt seemnest kaswatada, kui – kuda praegu 

nimetasin – selle eest hoitakse, et noored ja nõdrad wõsud mitte ära ei häwitatakse, enne kui kaela 

kandjaks saawad. Kes õue aeda paari peenrad maad puie tarwis tahaks jätta, wahtra seemet peale 

külwata, siis wõiks ta kolme aasta pärast noored puud maast wõtta ja senna istuda, kuhu metsa 

soowib kaswatada. Sügawale ei tohi puuseemet mitte maha panna, muidu läheb seeme raisku. Siin 

peame nõnda tegema, kuda suur loomuse ema meid õppetab. Kõige parem, kui pool osa seemne 

iwast mulla katteta jääb. Teisel kewadel on noortel puu wõsudel juba ninad maast wäljas ja juured 

kaewawad ennast maapinda, kust toitu leiawad; sügisel on mõni wõsuke juba waksa pikuseks 

weninud. Wäga kasulik on noore puiele, kui neid aeg aealt umbrohust puhastatakse, mis üks 

mõistlik inimene ettewaatlikult peab tegama, muidu kisub ta puu=juured umbrohuga ühes wälja. 

Mida puhtam peenar, seda mõnusamalt kaswawad noored puud, mis igalt poolt tuule õhku ja 

päikese paistet wõiwad leida. Kus puud wäga tihti ei seisa, seal wõib neid nelja ja wie aastaseks 

külwamise kohas lasta minna, enne kui ümber istutate.  Ehk wahelt wõetakse mõni puu wälja ja 

jättetakse teised kaswama. Mida wähem sa juurtele istutamisel wiga teed, seda rõõmsamalt kaswab 

puuke ues kohas edasi, mõnikord nõnda, et seda ei wõi näha, kuda puu wast sel kewadel oli 

istautatud. Saiwad juured rikkutud, siis põeb puu paar aastat, enne kui kaswama lähäb. Kõige 

parem istutamise aeg on ika kewadel kui maa põhi nii pikalt on sulanud, et juuri wälja wõib saada. 

Teiseks on wäga mõnus, kui juba sügisel haugud walmis kaewatakse, kuhu puud tulewad kewade 

istutada; siis wõib maa wälja hingada. Kus ligemail metsa juhtub, seal wõib kaewatud haugud 

talweks kolletanud lehtedega täita, mis, kui pool pendinud, noore puu juurtele mõnusat wäge 

annawad. Kohtadesse, kus maa wäga kerge ja liiwane on, peawad istutamise haugud laiemaks 

kaewatud saama, et ruumi oleks paremat mulda puu=juure ümber panna. Haugu pealt mättas tuleb 

nõnda puu ümber panna, et rohu pool alla ja mulla pool ülesse pööratud saab. Istutud puule on 

rohkelt wet tarwis peale valada, et mulla põrm kördiks lähäb ja se läbi igas kohas juurekeste ümbert 

kinni hakkab. 

Kase puu kaswatamine seemnest on juba raskem ja lähäb seal palju nurja; aga kui hulga seemneid 

põllule külwad, küllap siis mõned kaswama lähwad. Kellel wõimalik peaks olema kuskilt naabri 
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mehe metsast noori kase wõsusi saada ja neid hoolega istutada, et juured wiga ei saa, siis on lootus 

palju warem tarbe puid saada, kui seemnest kaswatamisest. Ühest keppi jämedusest noorest kasest 

wõib 15 ehk 20 aasta pärast juba ahju puid saada. Mul on endal niisugusi kaski õue peal, mis 

räägitud lugu tõtendawad. Kus puud wäga kõhetumad on, seal wõib neid paariks aastaks peenra 

peale kosuma panna, enne kui senna istutakse, kus nemad peawad kaswama. 

Aga mis ma iga päriskoha peremehele soowiks, se on, et ta waewaks wõttaks, mõne tamme puu 

oma õue ümber iluks istutada. Tam on puusugude hulgas kuningas, sellepärast ei peaks kedagi 

nõukam peremees oma elu kohta tamme puie iluta jätma. Juba sellepärast, et meie päewil tammed 

ika arwemaks lähewad ja mitmes kohas hoopis ära kauwad, peame seda kallist puie sugu tulewa 

põlwele hakkama sigitama. Tamme wõib wäga hõlpsasti tõrust kaswatada, kus tõruga niisamuti 

tehakse, kuda ülemal wahtra seemnest õpetasin. Tõru wautakse sügisel walmistatud peenra peale 

külleli, nõnda, et pealmine külg mullast wälja jääb. Läheb ta kewade idanema, siis käänab ühest 

otsast juur maa sisse, ja teisest otsast tõuseb tulew tüwik ülesse. Tam himustab sawist 

maad,sellepärast kus maa kruusine ehk liiwane juhtub, tuleb juure ümber esiteks natuke musta 

maapõrma ja siis rohkest sawi panna. Tahetakse metsa tarwis rohkem tamme tõrusi maha külwata, 

siis tõmmatakse waud küntud põllule ja pannakse tõrud wagude sisse. Et siin palju tõrusi nurja 

läheb, sellepärast tuleb neid tihedamalt maha panna. 

Kes kuuse ehk männi metsa himustab kaswatada, se leiab seemneid käbide seest, mis ta maha wõib 

külwata. Siin ei ole aia peenraid tarwis, waid külv tehakse kohe senna maha, kus tulew mets peab 

kaswama. Neid okkas puid wõid sa kergema liiwase maa peale külwata, sest nende juured leiawad 

igas kohas enamist toitu. 

Remmelgas kaswab juba sest, kui kewade  oksad maa sisse pistad, aga temast ei peeta palju lugu, 

siski kui muud paremat käte ei juhtu, wõib ta ika ahju kütteks tarwitatud saada.  – Kase ja wahtra 

puu kaswatamine annab palju suuremat tulu, sellepärast peab majamees nende kosutamise eest 

muretsema. Kui üks isa igal aastal enam ei jõuaks istutada kui 25 noort puud – se oleks wäga 

pisuke asi! – siiski wõiks tema juba sellega oma lastele ühe kauni metsa tükikese päranduseks 

anda. Aga laste kohus on järeltulewa põlwe pärast niisamuti hoolt kanda, kuda isa nende pärast oli 

kannud: siis ei saaks ahjukütti puudust iial meie maal tulema. 

Wõiks mõni nõdra siin ütelda: kust ma nii palju ruumi leian, et maad metsa kaswatamiseks 

wõiksin raisata, sest põld ja heinamaa on muidugi kasinad. Sellele kostan: Waata wennikene, kõik 

kohad läbi, külap sa leiad põllu ja heinamaade ümbert ika seda wõrra maad, kuhu mõne puu wõid 

istutada, mis sul suwel sööma eal lehtedega päikese warju weel pealegi annawad. Kui sa põhjapoole 

põllu kõrwa peale puid istutad, siis saab sest põllule ka kasu, - kevadised vilud tuuled ei saa mahti 

mitte nõnda orast rikkuma kui seal, kus põld varjuta seisab. Seda wõid sa iga kewade oma silmaga 

näha, mis wahe on, kas ta lagedal ehk metsa warjus seisab; wiimses paigas on oras palju 

lopsakam. Ja kui sa wiimaks waewaks wõttaksid, mõlemile poole tee kõrwa puid istutada, kuda 

nüüd mitmes kohas maanteeääres tehakse, ega sa sestki kahju ei leiaks. 

Üks kõige kurjem metsa kaswamise waenlane on praegu meie maal rahwa tuimus, mis ei istutud 

ega metsa puust kuskil lugu ei pea, waid sagedaste koeruse pärast noort puukest läheb hävitama, 

kust mõne aasta pärast üks kena tulupuu oleks wõinud kaswada. Kes ilma asjata ühe noore kuuse 

ehk männi puu wõsu hävitab, se on ühe tulewa hoone palgi waras, sest tulew põlw peab kalli hinna 

eest seda palki teisest kohast asemele ostma, mis tema oli kautanud. Teie, laste wanemad ja 

koolmeistrid! Püüdke ka ses tükkis meie Eestisugu parema korrale juhtida ja neile eneste 

eeskujuga paremat tähte anda. Meil on weel wäga palju paiseid enda külles arstida, enne kui 

haritud rahwa sekka kõlbame. Lõpewad ükskord need paised, siis läheb kõik lugu ja olemine 

paremaks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               




