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INIMESE AJASTU

Me elame antropotseenis
Globaalselt: 
40% inimese poolt kasutatud maa (põllumajandusmaa, linnad)

20% Poollooduslik (kasutatud maa vahel olev ala)
30% Looduslik (enamasti külmad, kuivad piirkonnad)

Kasutatud maa

Ellis 2011, Ellis et al. 2010, Bar On et al. 2018. Joonis: www.livekindly.com 

"Poollooduslik"

"Looduslik"
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Looduse hüved ▪ Ökosüsteemiteenused ▪ Looduse panused

Diaz et al. 2018. Assessing nature’s contributions to people. Science / IPBES 2018



ELURIKKUS

Ökosüsteemide 
olemasolu ja nende 
ökoloogiline 
funktsioneerimine

Terved ökosüsteemid ja liigiline mitmekesisus on meie 
elukeskkonna alus ja heaolu tagaja
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Põllumajandusmaastike linnuliigid

Sagedased linnuliigid
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European Bird Census Council/RSPB/BirdLife International; EEA, grassland butterfly indicator for Europe; Dirzo et al. 2014 Science, Guardian 
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 Imetajate arvukuse langus jääb juba 

aastakümnete ja -sadade taha

 Massiivsed langused putukate ja lindude 

arvukuses viimaste kümnendite jooksul

 Laias laastus pool elustikust

 Arvukuses kaotavad tavalised liigid

 Paljude liigirühmade seisund teadmata 

Liblikate arvukuse muutus 
Euroopas 1990-2011

Lindude arvukuse muutus Euroopas 
1980-2011

ELURIKKUSE SEISUND
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Hallmann et al. 2017 More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected 
areas. PLOS ONE. / Vogel, G. Where have all the insects gone? Science 10.05.2017

 "Insect armageddon" Saksamaal

 27 aastaga on Saksamaa looduskaitsealad kaotanud enam kui 75 % 

lendavatest putukatest 

ELURIKKUSE SEISUND



ELURIKKUSE SEISUND

 Kollaps Puerto Rico puutumatus vihmametsas alates 1970ndatest

 Lindude arvukus langenud 50% (1970-2010)

 Putukate biomass langenud 10-50 korda  (1970-2010)

 Põhitegur - kliimasoojenemine

Luquillo mets, Puerto Rico

Keskmine lülijalgsete biomass maapinnal ja võras (püütud 

standardmeetodiga samalt uurimisalalt 1976 vs 2012-2013).
Iga-aastased maksimaalsed 

temperatuurid uurimisalal (1979-2017)



ELURIKKUSE SEISUND

Eesti on kaotanud viimase 100 aasta jooksul rohkem kui 95% niidukooslustest.
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1.8 miljonit ha

Kukk & Kull 1997 Estonia Maritima 2

80 000 ha (4%)

850 000 ha

650 ha (0.5%)



ELURIKKUSE SEISUND

Linnud kaovad Eestis nii põllumajandusmaastikest kui metsadest

Põllulindude seire 2016

Lõuna-Eesti maastik. Konrad Mägi (1915-17)
Eesti Kunstimuuseum EKM j 10237 M 3884

Vasula

Eestis 2015. aastal põllulindude indeks 65 (1990=100).
Alates 1980 metsalindudest kadunud 60 000 linnupaari aastas



ELURIKKUS

Intensiivne
maakasutus

Kliimamuutused Saaste
Ülemäärane 

ressursikasutus
Invasiivsed
võõrliigid

Ökosüsteemide 
olemasolu ja nende 
ökoloogiline 
funktsioneerimine

Majanduslikud, institutsionaalsed, kultuurilised, teadus-tehnoloogilised, demograafilised 
tegurid

Elurikkust ja looduse hüvesid mõjutavad tegurid

IPBES 2018



Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services

www.ipbes.net

• Elurikkuse langus ning elupaikade jätkuv kadu seab ohtu meie majanduste, 
toidutootmise ja oluliste looduse hüvede pakkumise jätkusuutlikkuse ning 
inimeste heaolu

• Vajalikud muutused majanduses, tarbimiskäitumises, suhtumises 
loodusesse

• Vajalik elurikkuse ja looduse hüvede säilimise põimimine igasse 
eluvaldkonda

www.ipbes.net

ELURIKKUSE SEISUND



Valitsustevaheline kliimamuutuste nõukogu
Intergovernmental Panel on Climate Change

www.ipbes.net

ELURIKKUSE SEISUND

Vältimaks kliimakatastroofi peame 12 aastaga vähendama emissioone 
45% ja jõudma süsinikneutraalse majanduseni aastaks 2050



• Uus lähenemine looduskaitsele ja 
maastikukujundusele 

• Senised tegevused ei ole suutnud peatada elurikkuse kadu 
ja veekogude/põhjavee saastumist

• Multifunktsionaalsed maastikud (toidutootmine, elurikkus, 
looduse hüved)

• Maastikud toetavad looduskaitsealasid ja vastupidi 

• Elurikkad kooslused (niidud, vanad metsad, 
märgalad) mitte kui looduskaitseobjektid, vaid kui 
maastike olulised komponendid 

KUIDAS EDASI?

TARGAD MAASTIKUD - mis skaalas toimib elurikkus?



• Olemasolevad ajaloolised elupaigad  kui elurikkuse doonorid
• Niiduliikide seemned üle kogu maa - linnahaljastus, koduaiad, teeservad, põlluservad

• Sidusad metsamaastikud ja roheline infrastruktuur, mis toimib ka elurikkusele

• Rohkem tähelepanu kahju vältimisele ja taastamisele (märgalad, niidud, 
metsad)

KUIDAS EDASI?

TARGAD MAASTIKUD - väärtusta ja laienda olemasolevat



Teeserv Eesti põllumajanduspiirkonnas. Foto: 
Sven Arbet, Postimees 

Teeserv Suurbritannias, maantee A46. 
Foto: Steven Falk

• Teeservad: potentsiaalselt sidusust soodustavad maastikuelemendid + elupaik ise
• Niiduliikide introdutseerimine (puisniiduhein, seemnesegud). Puisniiduhein teeserva!
• Teadlik majandamine tagab elurikkuse - niitmine 2 x aastas, heina eemaldamine, vähemalt 3 m laiad (Aavik 

& Liira 2010). 
• Riigimaanteid Eestis: 16 605 km. Võimaldaks lisada tuhandeid hektareid elupaika, mis toetaks kuivade 

niitude elustikku ja mitmekesistaks maastikke.

Näide: teeservad elurikkust hoidmas

KUIDAS EDASI?

Teeserv Nedrema puisniidu 
lähedal

Teeserv Laelatu puisniidu 
lähedal



 Põllumajanduse ökoloogiline 
intensiivistamine
• Saagilõhe vähendamine 

ökoloogiateadmiste abil

• Looduse hüvede oskuslikum 
kasutamine (tolmeldajad, 
mullaelustik, kahjurite looduslikud 
vaenlased)

• Põllukultuuride regionaalne 
optimeerimine, kliimapaindlikkus

• Toitainete väljaleostumise, 
eutrofeerumise, kasvuhoonegaaside 
vähendamine targema 
maastikukujunduse abil

KUIDAS EDASI?

TARGAD MAASTIKUD - toidutootmine ja elurikkus käsikäes

Kremen & Merenlender 2018 Science, Rettet die Natur; zitiert in: Umwelt in der Schweiz, 1997

3.5 x 5 km



• Linnad kui elurikkuse tunnustatud "refuugiumid" maastikus

• heterogeensed, tihti looduslikult elurikastes kohtades

• teadlikkus-vastutus, hea elukeskkond

• Rohkem liike - hea elukeskkond, tervem inimene

• Kohanemine kliimamuutustega

KUIDAS EDASI?

LINNAD KUI VÕIMALUS



B

A3 taimeliiki

10 putukaliiki

30 taimeliiki

25 putukaliiki

steriilne keskkond
vaesestav haljastus ("blandscaping")
niitmishullus

Foto: Bauhof



Asfalt, niidetud muru ja niitmata ala ERMi juures. Asfalt ~43 °C, niidetud ala ~37 °C, 
niitmata ala ~30 °C. 
Õhutemperatuur 31 °C.

Aveliina Helm

Asfalt
~43 °C

Niidetud ala
~37 °C

Niitmata ala
~30 °C

Kõrgema taimestikuga alad aitavad vältida kuumasaari



Linnad kui elurikkuse refuugiumid maastikus

 suur potentsiaal elurikkuse toetamiseks

 tolmeldajad, linnud

 niiduliigid - linnad kui tänapäevased 
pärandkooslused!

LINNAD KUI VÕIMALUS

Tartu



KUIDAS EDASI?

Igaühe looduskaitse - kõik saavad loodust kaitsta
• kohaliku looduse ja looduskaitse-eesmärkide integreerimine 

maastiku- ja linnaplaneerimisse

• ehitiste, infrastruktuurirajatiste ja avaliku ruumi teadlik 
planeerimine

• elurikkuse seisundit parandavate tegevused eramaadel ja 
avalikus ruumis 

• teadusel tuginev lähenemine

• elurikkuse ja looduskaitse "peavoolustamine"

• elurikkust mõjutavate tegurite-tegevuste ära tundmine, 
teadmised elurikkuse seisundi parandamiseks

Teeserv Eesti põllumajandus-
piirkonnas. Foto: Sven Arbet, 
Postimees 

Teeserv Suurbritannias, maantee A46. 
Foto: Steven Falk Läti ülikooli õppehoone, Riia

Heinategu puisniidul







www.kvissentali.ee







Ees ootavad tähelepanuväärsed aastakümned

Elurikkus toimib meie ümber -> elurikkust toetavad 
mitmekülgsed maastikud ja tark toidutootmine

Elurikkad ja kliimamuutusi puhverdavad ning leevendavad 
linnad

 Igaühe looduskaitse 

 Säästa rohkem, tarbi vähem

Kaalu keskkonnasõbralikumat dieeti

Vali tulevikkuvaatavaid poliitikuid


