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Sissejuhatuseks 

http://www.zbi.ee/talkk/html/teated.htm 

http://www.zbi.ee/talkk/html/teated.htm


Millest räägin 

2008 2016 

11,7-12% (Mets 2016) 

8 000 ha ja 6,3% 
RMK metsast või  
9206 ha ja 0,4% 
metsamaast (Mets 2016) 

(Mets 2007 : 8400 ha ja 
6,2% RMK)  

~12% metsamaast 
(Mets 2016) 

Ei tegelda, sest pole 
seaduslikku alust 



10% tüpoloogiliselt esinduslikku range 
kaitse all olevat metsa – miks? 

• Põhineb teadustöödel (Angelstam 1998, Lõhmus et al. 2004); 

• Tuleneb Metsanduse Arengukavast; 

• Põhjalikum info huvilistele: 
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsanduse-
arengukava-2011-2020/range-kaitse-tooruhm 

 

Eesmärk: säilitada metsadele looduslikult 
omane  liigiline mitmekesisus, sh eriline 
tähelepanu vanadele metsadele ning 
häiringualadele.  
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Lõhmus, A., Kohv, K., Palo, A. and Viilma, K. 2004. Loss of old-growth, and the 
minimum need for strictly protected forests in Estonia. - Ecol. Bull. 51: 401-411. 

• Mida nooremalt 
metsi raiutakse, 
seda enam peab 
ka säilitama; 
 

• Pindalaline 
lävend; 
 

•  Killustatus. 



Järjepidevus! 

Järvselja,  
mõlemad puistud:  
- naadi kkt, 
- (raie)küpsed. 
 
Väärtus elupaigana? 



Asko Lõhmus 2016 – Täistekst range kaitse töörühma kodulehel.  



Salu- ja laanemetsa kaitsealade projekt (punased alad, seisuga 27.10.2017) 

Eesti kaitsealade, hoiualade ja püsielupaikade skeemil (EELIS). 



Range kaitse – metsa ei hooldata ega 
majandata! 

• loodusreservaat, 
• looduslikud sihtkaitsevööndid, 
• hooldatavad sihtkaitsevööndid, 
• püsielupaiga sihtkaitsevööndid, 
• I kategooria kaitstavate liikide elupaigad, 
• RMK metsades ja eramaal lepingutega kaitstavad 

vääriselupaigad (VEP), 
• kavandatavad kaitsealad vastavalt planeeritud 

režiimile, 
• hoiualadel need metsaelupaigad, mille 

elupaigatüüp on nimetatud hoiuala kaitse-
eesmärgina. 



Loodusdirektiivi metsaelupaigad 

• Loodusdirektiivi Lisa I, 11 metsaelupaigatüüpi; 

• Esmane valikinventuur aastail 2000-2003; 

• Täpsustatud inventuurijuhend valmis 2010; 
http://www.envir.ee/et/loodusdirektiivi-elupaigatuubid     (Palo 2010) 

• Seire juhendid valmisid 2009 ja 2015; 
www.digar.ee/arhiiv/et/download/120120    (Liira 2009) 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/Metsaelupaikade%20seire%20metoodika.pdf 

• Seire tulemused 2013 (uued tulemused 2019):  
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=ee/eu/art17/envuc0mhq/EE_ha
bitats_reports-13917-125328.xml&conv=350&source=remote 
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Näidis Karula rahvuspargi elupaikade inventuurist (valge – ei ole 
elupaik, kollased – niiduelupaigad, sinised – sooelupaigad,                                             
muu – metsaelupaigatüübid *9010, 9050, *9080 ja *91D0 
(esinduslikkusastmed ei ole välja toodud). 



Metsaelupaigatüüpide kaitsekord 

• Rangelt kaitstavatel aladel metsa hooldamist ja 
majandamist ei toimu; 

• Piiranguvööndis ei lubata raiet nendesse 
elupaigatüüpidesse kuuluvatel eraldustel, mida 
kaitsealal pole sihtkaitsevööndis piisavalt; 

• Hoiualadel ei lubata raiet kaitse-eesmärgiks 
olevate elupaigatüüpide metsades; 

• Väljaspool kaitsealasid ei ole mingit kaitset –  
 uue FSC sertifikaadi nõuetes soovitame elupaiku  leida ja 
 säilitada juhul, kui taotlejal pole piisavalt kaitsealasid ja 
 VEP-e (kohustuslik kaitsta 10% metsamaast). 

 



Pindala? 

   u. 12% 

!? 

(Mets 2016) 



Seire – olem 2007-2012 (522 ala) 

Seirealad (r=20m, mõni tunnus 40m) on juhuvalim. 

Probleemiks algse inventuuri ebatäpsus. 

Palo, 2012. Loodusdirektiivi metsaelupaikade seisund Eestis  (2007-2012). Käsikiri. 77 lk.        

Välitööl määratud ja andmebaasis antud elupaigatüüpide kokkulangevuse osakaal
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Keskmiselt 16% ei osutunud üldse elupaigaks (29% 2180 kuni 10% 91E0  puhul), 
enamus arvutusi tehtud 427 ala ehk 82% põhjal. 



Seirevalim seireperioodil 2013-2018: seiramata jäänud alad –     , eeltöötlusel 
eemaldatud paigad –     , teised värvid - 2014-2017 välitööd, 815 ala (Palo 2017, aruanne). 



Raied? 
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ei ole raiutud on raiutud

1020 seireala (2010-2016): 70,5% riigimaal; 29,5% eramaal 

http://taurus.gg.bg.ut.ee/geouudis/geo_2017/KKP/Tamm_Keidi.pdf 
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Esinduslikkusklasside osakaal
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Seire – esinduslikkus (2007-2012) 

Palo, 2012.  

Olenevalt elupaigatüübist on heas seisundis 40-70% elupaikadest. 



Bioloogiliselt vanu puid sisaldavate puistute osakaal
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Raiemärgid (0-puuduvad; 1: vähene; 2: intensiivne)
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Seire – 
metsa 
vanus 

Palo, 2012 

„Vaatamata eeldusele, et 
kaitsealused metsad  
võiksid olla tunduvalt 
vanemad, on üle poole 
(51,8%) neist metsadest 
alles keskealised või 
nooremad. Küpsed metsad 
moodustavad pisut enam 
kui kolmandiku (35,7%).“ 
 
(Mets 2016) 



Murdunud või lamavad kõdupuud (diameeter >=25 cm) (0: ei ole; 1: üksik; 2: 

mitmed)
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Seire – 
lamapuit 

Jämeda 
lamapuiduga 
puistute 
osakaal 
elupaiga-
tüüpides 
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Kokkuvõtteks – aastal 2017... 

• ... on range kaitse all ligikaudu 12% metsamaast, 
kuid tüpoloogilist esinduslikkust pole veel 
saavutatud; 

• ... inventeeritakse jätkuvalt Loodusdirektiivi 
elupaiku, kuid toimub nende riiklik seire; SMI 
andmeil on neid ligikaudu 12% metsamaast, seire 
põhjal asuvad neist umbes 60% rangelt kaitstavail 
aladel; 

• ... on umbes 3/4 range kaitse all olevatest 
metsadest endiselt raiejälgedega ja/või  mõõduka 
keskmise vanusega (taastuvad) metsad. 



Seetõttu... 

• ...range kaitse all olevaid metsi võib analüüsida 
kasvukohatüüpide või elupaigatüüpide kaupa, 
need on suuresti samad puistud; 

• ...piiranguvööndi mets tuleb jätta 
majandamata, kuni range kaitse all olevad 
metsad on oluliselt vanemad majandatavaist; 

•  ...mida enam intensiivistub majandamine 
(pindalaliselt, mahult, madal raievanus), seda suurem 
peab olema neid mõjusid kompenseeriva 
rangelt kaitstava metsa osakaal metsamaast. 



Kus on lahendused? 

• Lõputu polariseerumine? 

• Mõistlik tsoneerimine ja planeerimine? 
 

Praeguse kaitsealade ja muudel põhjustel majandamata 
metsade võrgustiku baasil on võimalik alal hoida ja 
taastada minimaalselt jätkusuutlikuks peetavat 
tasakaalu:  

  ~ 10% range kaitse; 

       ~ 40-50% metsamaad, kus valdab püsimetsandus 
 (mikrokliima säilib) ning bioloogiliselt vanu puid ning 
 lamapuitu leidub vähemalt 20-40tm/ha; 

       ~ 40-50% tavametsandus. 



Tänan tähelepanu 
eest! 


