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Uurimisteema

Metsaökosüsteemi seisundi kirjeldamine
ja hindamine riiklike seirete põhjal.

Väljavalitud indikaatorite seotus metsamajandusega
ja -elupaikadega või näitavad metsade tervislikku
seisundit.

Ainult riiklikud pikaajaliste seirete andmed.

2018. a. valmis metsanduse arengukava alusuuring.
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Valitud valdkonnad:
1) metsaressurss statistilise metsainventuuri alusel;
2) metsatervis; 
3) ökoloogilised näitajad.

Uuringuks sobivate indikaatorite valik (iga grupi kohta 2-7 indikaatorit,
soovitavalt üle-eestiline andmestik ja võimalusel 20 aastane riiklik
seire).

Indikaatorite seisundi kirjeldus ja lünkade väljatoomine.

Kava
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Üldhinnang

Eesti metsade ökoloogilise seisundi saab hinnata halvast kuni heani.
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Üldhinnang
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Päevaliblikad, 30 liiki

Linnud, 60 liiki

Hunt, pruunkaru, ilves

Ulukid, 4 liiki

11 loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpi
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Metsaressurssi indikaatorid
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Raie pindala aastas 

Raiemaht aastas

Metsamaa pindala

• Leht- ja okaspuupuistute pindalaline muutus.

• Metsade vanuselise jaotuse (20 aastane vahemik) muutus.

• Eraldi okas- ja lehtpuupuistud. Vanusegrupid: 1-20 aastat, 21-40, 41-60, 61-80,
>81 aasta vanused puistud.

• Puuliigiline (liikide arv) jaotus aegreana. Eraldi grupid 1 liik, 1-3, 4-5, 6+ liiki.

• Surnud puidu tagavara (eraldi püstine ja lamav surnud puit).
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Metsatervise indikaatorid

• Männi ja kuuse okkakadu.

• Puude mehaanilised vigastused (kuusk, mänd).

• Männi võrsevähitaolised kahjustused.

Saastekoormused aastas: Ca2+ (kaltsium, leeliselised sademed), SO4-S 

(sulfaatne väävel, happelised sademed) ja üldlämmastik: avamaa ja võra eraldi.
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Ökoloogilised indikaatorid

• Kaunis kuldkinga leiukohad (lühike aegrida).

• Maismaalimused (väike valim).

• Päevaliblikad: metsaliikide liigirikkus, isendite arv.

• Lindude arvukuse muutus: kokku 14 indikaatorit.

• Ulukid: põdra populatsiooni suurus; jäljeindeksid: metsnugis; orav ja valgejänes; 
suurkiskjate pesakondade arv.

• Loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide seisund.
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Seisundi hinnang
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Indikaatori muutus uuritud ajaperioodil.
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Tulemused: metsaressurss
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p=0,04 p=0,08

Harvendusraie pindala Lageraie pindala Raiemaht
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Tulemused: metsaressurss
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Okaspuupuistute pindala                              Lehtpuupuistute pindala Metsamaa pindala

p=0,2 p=0,01 p=0,01

p<0,001

Kasvava metsa hulk
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Tulemused: metsaressurss
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Okaspuupuistud, vanuseline jaotus
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Tulemused: metsaressurss

Lehtpuupuistud, vanuseline jaotus
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Puidu hind ja turunõudlus
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Tulemused: metsatervis
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Terveks hinnatud puude hulk Nõrga kahjustusega Terveks hinnatud puude hulk Nõrga kahjustusega

Mänd Kuusk

Esimese astme metsaseire vaatluspunktides okkakadu 0–10 % ja 11-25% mändide 
ja kuuskede protsent aastatel 1988–2017.
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Tulemused: metsatervis
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Puude mehaanilised vigastused:

Männi võrsevähitaolised 
kahjustused

<10% ~15%

Mänd Kuusk
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Metsatervis
Kaltsiumi sadenemine (leeliselised sademed)
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Sulfaatse väävli sadenemine (happelised sademed)

6 seireala alusel

Võra                                                      Avamaa

Võra                                                             Avamaa
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Päevaliblikad

30 liblikaliiki, kes on seotud metsaelupaigaga.

Liigirikkus Isendite arv
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7-14 seireala alusel



Eesti metsavaru ja raiemahu värsked, 
2018. aasta andmed

Linnud
Metsalindude koondindeks       Paiksed liigid       Lähirändsed*
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Kaugrändsed Vanade metsade  liigid       Noorte metsade liigid
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Linnud ja ilmastiku näitajad

19/30

Metsalindude indeks vs keskmine temperatuur pesitsusajal;
positiivsete temperatuuride summa;
negatiivsete temperatuuride summa;
kevade alguskuupäev.

Aasta mõju alati tugevam.

Põldtsiitsitaja kehamassid aastatel 2014 vs 2015.
Kaldapääsukese pesitsusedukus aastatel 2017 vs 2018.

Foto: Liis Keerberg
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Suureskaalaline uuring

sh. Eesti riikliku seire andmed
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Ulukid

Põdra populatsiooni suurus                  Orava jäljeindeks
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Metsnugise jäljeindeks                       Suurkiskjad
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Ulukid

Suurkiskjad Hunt
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Pruunkaru Ilves
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Ulukid

Valgejänese küttimisandmed Valgejänese jäljeindeks
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Loodusdirektiivi metsaelupaigatüübid
Elupaigatüüpide seisundi üldhinnangud kolmel aruandeperioodil.
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Osade metsaelupaigatüüpide seisund ei ole paranenud.

Ebapiisav – seisund ei ole halb ega hea (vastavalt metoodikale).
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Üldhinnang

Eesti metsade ökoloogilise seisundi saab hinnata halvast kuni heani.
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Lüngad

Detailsete asukohapõhiste uuringute vajadus (sh põhjus-tagajärg seosed). Seire näitab eelkõige
seisundit/muutuse suunda.

Uued uuringud teiste põhjuste (kliimamuutused jne), väljaselgitamiseks, mis on mõjutanud
indikaatorite suundumusi.

Uued võimalikud seired või uuringud: muld, vee kvaliteet, samblad, kõdupuidu mardikad,
torikseened (metsanduse arengukava alusuuring).

Aegridade pikkus…

Uurimisküsimuste täpsus.

Metsandude arengukava alusuuringus väljatoodud lüngad.

Riiklikult ohustatud liikidega tegelemise võimekus.
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Tulevik

Keskkonnaagentuuri seiresüsteemi edasiarendus.

Uuringute teostamine Keskkonnaagentuuri poolt (valdavalt seireasutus).

Seireandmete kättesaadavuse parandamine (EELIS, KESE, metsaregister).

„ELME“ projekt (ökosüsteemiteenused, rohevõrgustiku toimimine).
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Kokkuvõtteks

Esmane koondülevaade metsaökosüsteemi komponentide seisundist riiklike seirete põhjal.

Hinnang metsaökosüsteemi seisundile.
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Indikaatorid

Indikaatoreid seire(te) põhjal Kasutatud indikaatorid

Statistiline metsainventuur ~100 15

Metsatervis ~100 9

Liblikad 30 liiki 2 

Linnud 60 liiki 14 

Ulukid ~40 5

Metsaelupaigatüübid 11 tüüpi 1
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Tänuavaldused

Aat Sarv

Allan Sims

Endla Asi 

Enn Pärt 

Heino Õunap 

Meelis Leivits

Piret Kiristaja

Ragne Oja

Rauno Veeroja

Vladislav Apuhtin
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kesasilmik
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Lisa (surnud puit)
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Lisa (puuliigiline jaotus)



’

Tänan!


