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Väljasuremiskõvera painutamine
#BendingTheCurve

Leclère et al. 2020. Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature
Living Planet Report 2020

Ajalooline

Looduskaitseline maakasutus, 
sh kaitsealad 40%

+ säästev tootmine
+ säästev tarbimine

Looduskaitseline maakasutus

Senise olukorra
jätkumine



Ökoloogilise taastamise kümnend ja 
looduse taastumise sajand 
• Elupaikade ökoloogiline taastamine 

o Hädavajalik elurikkuse ja looduse hüvede säilimiseks

o Paranenud ökosüsteemide seisund -> suurenenud süsinikulaod

• ÜRO ökosüsteemide taastamise kümnend
o Eesmärk taastada 350 miljonit hektarit kahjustunud elupaikasid

• EL ökosüsteemide taastamise määrus, siduvad 
eesmärgid

o Teadlaste sõnum: määrus peab olema ambitsioonikas

o 20% maismaapinnast

o Kuivendatud turvasmullad, metsad, põllumajandusmaad, 
linnad

o Looduse taastamise kavad
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Ökoloogiline taastamine on looduse 
funktsioonide ja toimimise taastamine
• Taastamine ei ole "ajaratta tagasikeeramine" vaid tegevus selles mahus, 

määras ja praktikatega, mis on vajalikud liigilise mitmekesisuse, looduse 
funktsioonide ja hüvede taastumiseks ja pikaajaliseks säilimiseks (sh 
muutuvate olude tingimustes). 

• Fookus ökosüsteemide funktsioonidel, toimimimisel, liikide ökoloogiliste  
vajaduste tagamisel, vastupidavusel, geneetilisel ja fülogeneetilisel 
mitmekesisusel ning maastikulisel mitmekesisusel. 

• Tegevuste ruumiline fookus üksikutelt aladelt maastikele ning maastiku 
tasandil negatiivsete mõjutegurite vähenemisele, levimisele (sidususele) ja 
interaktsioonidele (kõik troofilised tasandid).

• Väärtused, mida hoida ja saavutada: pindala, sidusus, põlisus ja kohalike 
kogukondade side maastiku ja elurikkusega.
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Üldistelt eesmärkidelt kohalike 
maastike tasandile

Liikide ja elupaikade vajadused, kohalikud ohutegurid, ajalooline 
maakasutus (pärand ja põlisus), kohalike inimeste motivatsioon ja 

vajadused - > mis just antud maastikus toimub?

Riigi tasandil eesmärgid -> maakonna eesmärgid -> kohaliku maastiku 
eesmärgid ja indikaatorid
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Taastamine on kontiinum

4

MÕJUTEGURITE KAHANDAMINE

LEEVENDAMINE

PARANDAMINE

ÖKOLOOGILINE TAASTAMINE

Säästlik ja jätkusuutlik maakasutus

Elurikkad linnad ja maastikud, agroökosüsteemid ning 
elurikkust integreerivad tehisalad 

Igaühe looduskaitse 

Ökoloogiline taastamine (ecological 
restoration)

Loodustamine / metsikustamine / 
ürgtaastamine (rewilding)
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Olemasolevad 
kaitstavad alad

Joonis: Kris Decleer, SERE
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Joonis: Kris Decleer, SERE

Taastamine

Taastamine

Joonis: Kris Decleer, SERE
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Uued kaitstavad alad

Joonis: Kris Decleer, SERE
Joonis: Kris Decleer, SERE



Ohutegurite 

vähendamine

Taastamine

Joonis: Kris Decleer, SERE
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Asukohapõhised tööriistad

Ruumiline planeerimine
maastiku skaalas

Kaitse/taastamise juhendid
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Ruumilise planeerimise tööriistad
greenmeter.eu
rohemeeter.ee

Elurikkust vähe toetav  põllumajandusmaastik

Elurikkust toetav põllumajandusmaastik
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Ruumiline planeerimine Eesti ja 
Euroopa tasandil 



Rohevõrgustik maakonnaplaneeringus

Keskkonnaagentuur, 2021 
ELME ökosüsteemide seisundi ja hüvede baastasemete kaardistamise projekt (www.keskkonnaagentuur.ee/elme) 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/elme
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Üheskoos



http://landscape.ut.ee

Hog 2017

Lapsepõlve
mälestused

Turism ja 
rekreatsioon

Loomapidamine
toidutootmine

Elupaikade hooldamine

Erinevate väärtuste adresseerimine



@aveliina  #RMK2022

Kohalik tasand: seosed tervisenäitajate ja maastikustruktuuri 
vahel

Preprint: Voor, Pärtel, ... , Zobel, Tillmann 2022. Atopic sensitization in childhood depends on the type of green area around the home in infancy

https://doi.org/10.22541/au.165663724.45174398/
v1

Vt ka: Trepp, Rufus 2022. 
Looduse seisundi ja vaimse 
heaolu seosed. Magistritöö, 
Tartu Ülikool, Ökoloogia ja 
Maateaduste Instituut

Maastike mitmekesisus ja õnnelikkuse tunne 
(Trepp 2022)
Metsad oluliselt seotud immuunsüsteemi 
näitajatega maastiku skaalas (Voor et al. 2022)
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Visioon 2050. Head maastikud: head inimesele, head loodusele

Sidusad 
loodusmaastikud 
piisaval pindalal

Head maastikud
- vähemalt 20% 

looduslikke elupaikasid
- elurikkus ja looduse 
hüved integreeritud 
maakasutusse ja 
otsustesse

Pörtner et al. 2021, IPCC and IPBES
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Kliima ja elurikkus: sünergiad ja 
lõivsuhted
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Degradation of 
ecosystems

Paris climate target

2000 2050 210019501900

0o C

1o C

2o C

3o C

Restoration of land-based
carbon sinks

1.5 C soojenemine

Rockström et al. 2021. PNAS

Ökosüsteemide 
jätkuv
deradeerumine

Pariisi 
kliimaeesmärk

Pariisi 
kliimaeesmärk

Ökosüsteemide ja 
süsinikuladude 
taastamine

Kliimamuutust ja elurikkuse kadu peab lahendama üheskoos
Looduse taastamine on kliimamuutuse leevendamisel võtmetähtsusega
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Lõivsuhted kliima- ja elurikkuse tegevuste vahel: vaja vältida!

Metsad:
Metsad

Põllumaad

Elurikkuse 
toetamine

Kliimategevus

Kliimategevus Elurikkuse 
toetamine

Pörtner et al. 2021, IPBES ja IPCC ühisraport



Mitmed kliimamuutusi adresseerivad tegevused 
kahjustavad elurikkust

Aegunud ja kahjulikud lähenemised:

• Bioenergia tootmine suurtel aladel

• Liigirikaste ökosüsteemide hävitamine bioenergia tootmiseks
o Looduslikud elupaigad -> monokultuursed kasvandused 

o Metsapuidu subsideerimine taastuvenergiana ("väheväärtuslik puit" ja "madala 
kvaliteediga puit")

• Puude istutamine ajalooliselt avatud aladele - suur oht liigirikkusele!
o Puud ei sobi märgaladele, niitudele jt avatud elupaikadesse

o "Istutame miljard puud!" või "Hüvitame puuistutamisega oma jalajälje" on 
kampaaniad valedel alustel

o Ühe käega kuivendame, teisega rekonstrueerime kuivendussüsteeme

"Väheväärtuslik puistu"

"Madala kvaliteediga puit"

"Väheväärtuslik põllumaa"

Palju parem: 
1. Kaitseme olemasolevaid elupaikasid
2. Taastame kahjustunud ökosüsteeme ja 
maastikke



Näiteid hiljuti metsastatud aladest

2022 kevad 2022 suvi
Loe ka: Helm 2021. Kas puuistutamine saab olla 
kliimalahendus? Vikerkaar



2012

19671967

20152012 1967

Kaar, E. 1961 Looalad ja nende kasutamine 



Prangel, E., Kasari, L., Neuenkamp, L., Noreika, N., Karise, R., Marja, R. et al. (2022) Afforestation and abandonment 
of semi-natural grasslands lead to biodiversity loss and a decline in ecosystem services and functions. JAE, in press

Avatud alade metsastamine: kahandab 
elurikkust ja looduse hüvede pakkumist

VAATA 
ELISABETH 
PRANGELI 
POSTRIT 
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Svenning 2020, Pörtner et al. 2021, IPCC and IPBES, Dinerstein et al. 2020

• looduse taastamine on väga pakiline 
• vajadus maastike kasutus ümber mõtestada 

• kuidas tagada kõikjal maastikes elurikkuse ja looduse hüvede integreerimine maakasutusse 
ja igasse otsusetegemisse?

• kuidas tagada piisava pindalaga loodusmaastike säilimine ja looduslike funktsioonide 
taastumine - tuumikalad?

• kuidas tagada sidusus ja rohevõrgustike toimimine, rohekoridorid?

• vajadus tagada 20% maismaa taastamine ja vähemalt 30% maismaa- ja mere 
kaitse. Kuidas seda hästi, õiglaselt ja kõigile kasutoovalt korraldada?

• kuidas soodustada sünergiaid ja vältida lõivsuhteid kliima- ja elurikkuse kaitseks 
tehtavate tegevuste vahel?

• kuidas olla sealjuures kliimamuutustega kohanev ja sotsiaalselt adaptiivne?
• kuidas tagada finantsid ja käivitada finantsilised motivaatorid?
• nihkuv baastase - teavitustöö ja teadustöö
• suur vajadus asjakohaste mõõdikute ja seire järgi! 

IGAÜHE KAASAMINE,
ÜHINE EESMÄRK, 
ÜHINE ARUSAAM 
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Svenning 2020, Pörtner et al. 2021, IPCC and IPBES, Tedske et al. 2019

• loodus on meie tugevaim liitlane. 
• potentsiaalselt suured ühised kasud inimestele, kliimale ja loodusele
• looduse taastamine ja maastike loodussõbralikum kasutus ning seotud 

finantsmehhanismid -> tihedam kontakt maaga, loodusega ja rohkem võimalusi 
maal elavatele inimestele. 

• ruumiline planeerimine -> head maastikud inimestele ja elurikkusele
• teadmised, tahe, kogemused
• sotsiaalne valmisolek, igaühe looduskaitse - nihutame seda baastaset!
• loeb see, mis tegelikult juhtub, mitte paber ega lubadused

Võimalused: 21. sajand on looduse taastamise ja 
taastumise sajand



Ökoloogilise taastamise ühingu Euroopa konverents

Tartu, 25-30.08.2024



IPBES 2019 ja Pereira et al. 2020, People and Nature. Creating desirable futures for nature: The Nature Futures Framework. Mary Brake, Reflection Graphics; Dave Leigh, Emphasise Ltd.; Pepper Lindgren-
Streicher, Pepper Curry Design

Looduse iseväärtus
Ruum looduslike protsesside segamatuks toimimiseks

Elurikkad ja kliimamuutustele 
vastupidavad linnad

Toidutootmine koos looduse hüvedega

Loodus ja kultuur
Inimesed koos loodusega 

Loodus inimese 
hüvanguks

Looduse hüved - rikkad jagatud maastikud

Mitmekülgne metsakasutus

Kaitsealad ja reservaadid

Looduslike protsesside ja elupaikade taastamine

Loodushoidlikud kliimalahendused

Pärandniidud

Väärtused ja väärtusruum

Mitmekülgsete hea elu 
visioonide aktsepteerimine

Teadlikkus ja haridus

Tarbimise ja jäätmete vähendamine

Õiglane ja kaasav lähenemine maastike kasutuses

Looduse hüvede võrdse kättesaadavuse 
tagamine

VUNDAMENT: Sektoriülene koostöö  / Ennetav tegutsemine / Paindlik otsustamine muutlikus kontekstis 
/ Keskkonnaseadused ja nende rakendamine / Motivatsioon ja võimestamine

Hea antropotseen: hoovad

Pärandkultuur


