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MAES – Mapping and Assessment of Ecosystem Services

http://www.esmeralda-project.eu/
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MAES – Mapping and Assessment of Ecosystem Services

http://www.esmeralda-project.eu/

ESMERALDA MAES barometer
March 2019

Level of implementation of MAES December 2018: 70% EU wide
(Full implementation = all countries score 25)

http://www.esmeralda-project.eu/
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Eesti ökosüsteemiteenuste valdkonna seosed siin ja maailmas

• MAES – Mapping and Assessment of Ecosystem Services, Euroopa Komisjoni töörühm

• IPBES – the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

• ESP – Ecosystem Services Partnership

• BISE – Biodiversity Information System for Europe, 

https://biodiversity.europa.eu/maes/maes_countries

Eestiga seotud projekte

• KIP INCA – Knowledge Innovation Project on Integrated System for Natural Capital and Ecosystem 

Services Accounting 

• MAIA – Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting

• ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking

• GRETA – Green infrastructure: Enhancing biodiversity and ecosystem services for territorial development

• EnRoute – Enhancing Resilience Of Urban Ecosystems through Green Infrastructure 

• LIFE Viva Grass – rohumaade ÖST Baltikumis

• LIFE UrbanStorm – linnaökosüsteemid ja looduspõhised lahendused, 

• LIFE IP Viru CleanEst – Viru vesikonna parendamine, sh ÖST hindamine, kaardistamine, arvesse 

võtmine, 

• EUROSTATi ökosüsteemiteenuste arvepidamise väljatöötamisega seotud Statistikaameti projekt,

• IRENES – exchanging knowledge and experiences for Integrating RENewable energy and Ecosystem 

Services in territorial environmental and energy policies

• ELME

https://biodiversity.europa.eu/maes/maes_countries


ELME projekt
„Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutusega seostatud seisundi 
hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud 
töövahendid“ 

3 põhiteemat:

1. LOODUSE HÜVED 
(ÖKOSÜSTEEMITEENUSED)

2. UUDSED ELURIKKUSE 
SEIREMEETODID

3. ELME ELURIKKUSE 
PORTAAL, 

sh LOODUSVEEB

http://www.keskkonnaagentuur.ee/elme

Töövahendid elurikkuse seisundi

• hindamiseks,

• prognoosimiseks,

• andmete kättesaadavuse 

tagamiseks.

Kontakt:  projekti juht Madli Linder 

madli.linder@envir.ee, 53345379

Rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti riik

Elluviija: Keskkonnaagentuur

Rakendusasutus: Keskkonnaministeerium

http://www.keskkonnaagentuur.ee/elme


ELMEs – elurikkuse seisundi 
hindamine ja prognoosimine, 
sh 
ÖKOSÜSTEEMITEENUSTE

• tegevuskava

• üleriigiline kaardistamine ja 
hindamine

• rakendusuuringud ja 
juhendid

ROHEVÕRGUSTIKU 
analüüs ja planeerimisjuhend 

(valminud 2018, koostaja OÜ Hendrikson & Ko)

ÖKOSÜSTEEMITEENUSTE TEGEVUSKAVA
(valminud 2018, koostaja Tartu Ülikool)

ÖKOSÜSTEEMIDE JA TEENUSTE HINDAMINE 
JA KAARDISTAMINE: 

• üleriigiline töö; kokku 5 ökosüsteemitüüpi: 
niit, mets, soo, põld + meri (koostöös 
Rahandusministeeriumiga);

• ÖST arvestavate riiklike arvepidamise 
kontode loomine (Statistikaameti 
juhtimisel);

• järgnevad tegevused (olenevad eelmiste 
tööde tulemustest)
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Ökosüsteemiteenuste hindamise ja 
kaardistamise tegevuskava

• Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut ja RAKE 2018

• Kirjanduse ülevaated

• Soovituslikud tegevused, ajakava ja tegevuste rahalise kulu 
hinnangud

• Ökosüsteemiteenuste prioriseering

• Sisend järgnevatesse töödesse



Ökosüsteemiteenuste prioriseering tegevuskavast

Eestile potentsiaalselt olulised teenused prioriseeriti, jagades need iga ökosüsteemitüübi 
puhul kolme kategooriasse:

• A – teenused, mida on Eestis vaja kindlasti hinnata ja kaardistada;

• B – teenused, mida on soovitav kaardistada, aga mille puhul on reaalselt kaardistamist ilmselt 
keeruline teostada (nt andmete probleemid jms);

• C – teenused, mida võib hinnata/kaardistada, kuid ilmselt on eeldatav nõudlus marginaalne jms.

Hindamise põhikriteeriumid:

• kas ökosüsteem pakub teenust;

• kas (antud) ökosüsteemi poolt pakutavale (antud) teenusele on arvestatav nõudlus.

Hindamise lisakriteeriumid:

• teenuse eeldatav sotsiaalmajanduslik olulisus/väärtus;

• teenuse hindamiseks ja kaardistamiseks vajalike andmete kvaliteet ja kättesaadavus;

• teenuse olulisus seoses kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse teemadega.

https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/eestis-esmat2htsate-ost-
prioriteetsus_tulemuste-tabel.pdf

https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/eestis-esmat2htsate-ost-prioriteetsus_tulemuste-tabel.pdf


Rohevõrgustik 
(1)

• OÜ Hendrikson & Ko 2018

• Maakonna- ja üldplaneeringutes 
määratletud rohevõrgustiku ruumiline ja 
juriidiline analüüs

• Ruumiandmebaas

• Terminoloogia ühtlustamine

• Rohevõrgustik üldjoontes toimib

• Mets on üleesindatud

• Tingimused peavad selgemad olema

• Linnades „niidistik“

• Planeerimisjuhend KOVidele

• Kaasamiskoosolekud, koolitused

• Eesrindlik Eesti

Joonise allikas: Crossman, N.D., Bernard, F., Egoh, B., Kalaba, F., Lee, N., and 

Moolenaar, S. (2016) The role of ecological restoration and rehabilitation in 

production landscapes: An enhanced approach to sustainable development. 

Working paper for the UNCCD Global Land Outlook.



Töö käigus pandi paika terminoloogia (näited)

• Rohelise võrgustiku ruumielemendid
• erineva tähtsusega (riiklik, maakondlik, kohalik) tugialad – enamasti loodus- või keskkonnakaitseliselt väärtustatud 

alad (kaitsealad, hoiualad, VEP-id, loodusdirektiivi elupaigad jne) või kõrge elurikkuse või olulisi 
ökosüsteemiteenuseid pakkuvad alad, 

• Mõistete „tugiala“, „tuumikala“ ja „tuumala“ kasutamine planeeringutes, õigusaktides, planeerimise 
juhendmaterjalides jne on olnud ebajärjekindel. Eelmises rohevõrgustiku määratlemise metoodikas (Sepp, 
Jagomägi, 2002) soovitati kasutada „tugiala“ mõistet. Arvestades ka maastikuökoloogia maastikumeetrika 
alustega ja Euroopa Keskkonnaameti juhendmaterjalidega, soovitame kasutada mõistet „tugiala“, mis 
koosneb tuumalast (külgnevate ökosüsteemide mõju madal) ja äärealast.

• Neid ühendavad (rohe)koridorid, mille eesmärk on tagada rohevõrgustiku sidusus, kaasa aidata tugialade kõrge 
elurikkuse säilimisele, vähendada elupaikade hävimise ja killustumise mõju elustikule ning pakkuda olulisi 
ökosüsteemiteenuseid. Koridorid on tugialadega võrreldes vähem massiivsed ja kompaktsed ning ajas kiiremini 
muutuvad või muudetavad.

• Rohetaristu ehk roheline infrastruktuur – looduslike ja poollooduslike alade ja muude 
keskkonnaelementide strateegiliselt kavandatud, ruumiliselt, funktsionaalselt ja ökoloogiliselt 
sidus ning erinevatel hierarhilistel tasanditel koos toimiv võrgustik, mis on loodud ja mida 
hallatakse selleks, et pakkuda mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid. Rohetaristu osa on ka 
ökosüsteemide elustikku ja teenuseid toetavad tehnilised rajatised (ökoduktid, rohekatused, 
roheseinad jne).

Rohevõrgustik (2)



Väljavõtted ELME 

rohevõrgustiku 

tööst

Rohe-
võrgustik 
(3)



• Rohevõrgustiku planeerimisel tuleb langetada 
nii metoodilisi kui ka planeeringulisi otsuseid, 
arvestades kohalikke, sh nn maalise ja 
linliku/linnalähedase rohevõrgustiku eripärasid 
ja vajadusi 

• nn maalistes piirkonnades on ennekõike oluline 
elurikkus;

• linnalistes piirkondades lisandub rekreatsiooni ja 
reguleerivate ökosüsteemiteenuste olulisus

• ELME raames tellitud rohevõrgustiku 
planeerimisjuhend on koos üldplaneeringu 
koostamise nõustikuga (2018) üleval RaMi
planeerimise ajaveebis

„Niidistik“. 

Foto: Riina 

Kotter

• Juhend koos kõigi lisamaterjalidega: 

https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/keskkonnaagentuuri-

tellimusel-valminud-rohevorgustiku-planeerimisjuhend

• RaMi planeerimise ajaveebis: https://planeerimine.ee/seadus-ja-

juhendid/rohevorgustiku-juhend/

Rohevõrgustik (4)

https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/keskkonnaagentuuri-tellimusel-valminud-rohevorgustiku-planeerimisjuhend
https://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/rohevorgustiku-juhend/


Ökosüsteemide ja nende teenuste 
üleriigiline ruumiline hindamine ja 
kaardistamine
• Ökosüsteemide seisundi ja ökosüsteemiteenuste 

pakkumise baastasemete hindamine ja kaardistamine ning 
omavahel seostamine. 

• Seni ei ole ühegi ökosüsteemitüübi seisundeid ja teenuste 
tasemeid üleriigiliselt täielikult hinnatud.

• 2014–2015 on valminud mere ja siseveekogude 
ökosüsteemiteenuste hindamise ja kaardistamise metoodika. 

• 4 maismaaökosüsteemi (mets, niit, põld, soo) + meri. 

ELURIKKUS ÖKOSÜSTEEMI SEISUND
LOODUSE HÜVED 

(ÖKOSÜSTEEMITEENUSED)
INIMESE HEAOLU



Nelja maismaaökosüsteemi ja nende 
teenuste hindamine ja kaardistamine

• Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool

• Riigihange (sh turu-uuring) >10 kuu

• Leping sõlmitud 2018 lõpus, kestus kokku 20 kuud

• Seminarid huvigruppidele + lõpptulemuse tutvustamine avalikkusele

Üldist

Eesmärk
• Töötada välja kahel tasemel (riigi tase ja pilootalad) ja Eesti oludes sobivaim metoodika nelja ÖSi

(metsad, sood, niidud, põllumajanduslikud ÖSid)

o seisundi ja väljavalitud ÖSTide pakkumise baastasemete fikseerimiseks (s.o töötatakse 
välja hindamise ja kaardistamise metoodika ning hinnatakse ja kaardistatakse selle alusel 
baastasemed),

o seisundi ja ÖST pakkumise seostamiseks,

o seisundi muutustega seotud ÖST pakkumise muutuste hindamiseks.

ELURIKKUS ÖKOSÜSTEEMI SEISUND
LOODUSE HÜVED 

(ÖKOSÜSTEEMITEENUSED)
INIMESE HEAOLU



Mereökosüsteemi teenused

• Käimas on Eesti riikliku mereala planeeringu koostamine (RaMi juhtimisel)

• ELME raames 

• töötatakse välja valitud mere ÖST pakkumise hindamise meetodid ja 
arvutuseeskirjad, 

• modelleeritakse/kaardistatakse valitud ÖSTid merealal;

• kahe teenuse rahaline hindamine;

• hinnatakse ja kaardistatakse ka ÖST pakkumist mõjutavate valitud keskkonnategurite 
survet;

• tulemuseks on valitud mere-ÖST ruumiandmed (1×1 km võrgustikus) selle kohta, kus
ÖST esinevad ja milline on igas ruumipunktis nende pakkumine (numbriline 
väärtushinnang) ehk teenuste arvuliste näitajate kaardid ja kaardikihid, mida saab 
majandusliku mõju hindamise mudelis kasutada sisendmaterjalina;

• töö on valmimas.

• Läänemere pilootprojekt!



Ökosüsteemiteenuste (ÖST) temaatika väljakutsed 

ja ohud

• ÖST + ökosüsteemi seisund + roheline võrgustik + 

looduspõhised lahendused + ÖST kontod 

• Üksikutele looduse komponendile püütakse anda 

hinnalipikut tervikut arvestamata

• ÖSTidest tehakse eraomand ilma tervikut 

kaitsmata ja planeerimata

• Riik hakkab ÖSTidega kauplema ettevõtluse 

reeglite järgi, unustades tasakaalu

• Riik peab hoidma ÖSTide mitmekesisust ning 

seadma selged nõudeid teenustega kauplemisele, 

kui sinnani jõutakse

Ökosüsteemide või nende komponentide

• puhverdusvõime – võime kahjutustada saasteaineid ja 

tasandada muid välismõjusid, muutmata oma olekut, seisundit 

ja talitust;

• taluvuspiir – süsteemi tingimuste kombinatsioon, mille edasisel 

muutumisel ebasoovitavas suunas ei suuda süsteem või selle 

komponendid enam ilma välise abita taastuda; 

• isetaastumisvõime – võime süsteemi häirimisel selle või selle 

komponentide taluvuspiirini, ilma inimtegevuse abita taastuda. 

Joonise allikas: kohandatud Braat & ten Brink 

(2008) järgi. (Joonis 4, lk 9 Euroopa Komisjoni 

väljaanne nr 11, May 2015: Science for

Environment Policy. In-depth report. Ecosystem 

Services and Biodiversity)



Introduction

TARGET 2/ ACTION 5

“By 2014 MS will map and 
assess the state of ecosystems 
and their services in their 
national territory”



ECOSYSTEM SERVICES MAPPING

WHY?



1. The provision of ecosystem services is a process of a spatial 
nature

WHY MAPPING?



Introduction

WHY MAPPING?

1. The provision of ecosystem services is a process of a spatial nature



1. The provision of ecosystem services is a process of a spatial 
nature

2. The ecosystems functions and processes that are responsible 
for the production of ecosystem services vary greatly in time 
and space

WHY MAPPING?



SOIL

Biomass

Storage, filtration and transformation of nutrients

Carbon storage

Water purification

Flood regulation





1. The provision of ecosystem services is a process of a spatial 
nature

2. The ecosystems functions and processes that are responsible 
for the production of ecosystem services vary greatly in time 
and space and are scale dependent

3. The drivers of change which affect and modify ecosystems 
functions and processes show a strong spatial variation

WHY MAPPING?



Introduction



Introduction



We need to know this spatial basis as 
precisely as possible, in order to achieve 

reliable assessment



MAPS ARE MEANS, 

NOT ENDS



Conceptual framework

Prior to methods and tools

Systematizes steps towards 
MAES

Agreed and tested

Integrated Ecosystem Service Assessment (H2020 – ESMERALDA)

Common Assessment Framework (MAES report - JRC)

A framework for MAES



●

●

●
● ●
● ●

● Project baseline

●

● ●

Condition and ES quantification

●

● ●

Condition and ES mapping & assessment



Workplan

Stage A – preparation activities
December 2018 – Project starts
March 2019 – available databases/datasets are defined, ES classification and ES borders 
are agreed

Stage B – selection of indicators
April 2019- I public seminar
May 2019 – List of ESS with indicators is created, ES basemaps are ready, methodology 
of ES condition evaluation, pilot areas are confirmed
Oct 2019 – mid report presented to KAUR

Stage C – evaluation and mapping
December 2019 – ES condition maps and ESS maps are ready
June 2020 – II public seminar
May 2020 – methodology for evaluating change of ES supply
July 2020 – final report presented to KAUR
September 2020 – III public seminar



Current project phase

The base map provides the geographic 
reference to the ES data, informing the user 
on location while simultaneously providing a 
sense of the actual map scale.

The key element for an ES basemap is the 
choice of geographic units, determined 
thematically, that will be later on linked to 
the supply of ES

Project status



> Base layer: ETAK

> Updated with multiple sources: e.g. PRIA, 
PLK, Metsaregister, etc.

> The combination of different data sources 
overlayed on top of ETAK allows for a 
complete and more accurate representation 
of the ecosystems under study

Consolidated basemap

ETAK

Forest

Wetlands

Agricultural

Grasslands

Base Map



Artificial landcover excluded from analysis

Consolidated basemap

ETAK

Forest

Wetlands

Agricultural

Grasslands

Artificial ETAK
Include:
- E_404_maaalused_a
O Muu hoone, garaaz, kelder
- E_403_rajatised_a
o Katusealune, muu rajatis
o Kasvuhoone
- E_401_hooned_a
o Elu- või ühiskondlik hoone
o Kõrval- või tootmishoone
o Vare
o Vundament
- E_505_teeasjad_a
o Sild või viaduct
- E_501_teed_a
o Teeala
- E_301_inimalad_kattuvad_a
o Kalmistu
o Karjäär
o Prügila
- E_302_oued_a
o Eraõu
o Tootmisõu
- E_301_inimalad_a
o Haljasala
o Jäätmaa
o Spordikompleks

Urban Atlas (Copernicus)
All, excluding
13400: Land without current use
2xxxx: Agri. land
3xxxx: Forest
4000: Wetlands
5xxxx: Water

Base Map – Excluded areas



Grasslands- BASEMAP

Keskkonnaregistri kaardikiht – ainult kaitsealadel 
KOKKU 12964 kirjet, 77 400 ha, sellest 11000 kirjet hilisemad kui 2010
PKÜ inventuuride kiht – piirkonniti väherepresentatiivne, palju vaatlusi vanemad kui 2002, hiliseimad 
aastast 2014. KOKKU 13283 kirjet, 87 244 ha
NATURA 2000 elupaikade kiht – pidevalt, kuid aeglaselt täpsustuv, 
KOKKU 22513 kirjet, 13 2347 ha, neist 4146 kirjet hilisemad kui 2010



Grasslands- BASEMAP

4030 nõmmeniit Euroopa kuivad nõmme

5130 kadastik
hariliku kadaka (Juniperus communis) kooslused nõmmedel või karbonaatse mullaga 
rohumaadel (kadastikud)

6210 lubjarikas aruniit
Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud  
karbonaatsel mullal

6210*
lubjarikas aruniit, 
orhideerohke

Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud
karbonaatsel mullal (olulised käpaliste kasvukohad)

6270* lubjavaene aruniit Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad

6280* loopealne põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud

6410 sinihelmikaniit
sinihelmikaniidud (Molinia caeruleae-kooslused) karbonaatsel või turvastunud mullal 
või savisetete

6430 servaniit niiskuslembesed serva-kõrgrohustud tasandikel ja mäestikes alpiinse vööndini

6450 lamminiit põhjamaised lamminiidud

6510 viljakas aruniit
aas-rebasesaba Alopecurus pratensis ja ürt-punanupuga Sanguisorba officinalis
madalikuniidud

6530* puisniit Fennoskandia puisniidud

7230 soostunud niit aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad madalsood

9070 puiskarjamaa Fennoskandia puiskarjamaad
+ kultuurniidud



Grasslands- BASEMAP



Grasslands- BASEMAP

Seisundiklass Indikaator Sisendid

A Heas seisus ajaloolised niidud (üldine looduskaitseline seisund A, 
kui on hinnatud hiljem kui 2010 VÕI olnud järjepidevalt
hooldatud vähemalt viimase 5 aasta jooksul). Ei ole võsastunud, 
puude-põõsaste katvus iseloomulik.

LK seisundi hinnangud
Info hooldustoetuste kohta
Ajalooline kaardikiht (Laasimer 1965)

B Keskmises seisus ajaloolised niidud (üldine LK seisund B, kui on 
hinnatud hiljem kui 2010 VÕI hooldus on alanud vähem kui 4 
aastat tagasi). Laiguti võivad olla võsastunud. 

LK seisundi hinnangud
Info hooldustoetuste kohta
Ajalooline kaardikiht (Laasimer 1965)
LIDAR info

C Kehvas seisus ajaloolised niidud (ei ole hooldust, pole LK 
hinnangut või see on C ja madalam), valdavalt võsastunud

LK seisundi hinnangud
LIDAR info
Ajalooline kaardikiht (Laasimer 1965)

D Alternatiivsed niiduelupaigad (teeservad, aiad jm), pikaajalised
püsirohumaad ning hiljuti rajatud püsirohumaad kus on 
kasutatud mitmekesist (liblikõielistega) seemnesegusid

Põhikaart
PRIA põllukultuuride kiht



Agricultural land - BASEMAP

Base data/year: PRIA 2018



Agricultural land - CONDITION

Adopt the HNV framework developed by Kikas
et al. (2018)

> 15 spatial indicators (5 per group):

- Low farming intensity
- Nature conservation
- Landscape diversity

> Spatial information is aggregated at the grid 
level to allow for overlay, analysis and spatial 
statistics



Wetlands - BASEMAP

• Peamised 
alusandmed

•Mullastikukaart 1:10000

•ETAK, 1:10000

•maaparandussüsteemid 
1:10000

• teiste ÖS piirid

• soode inventuur, 
jääksoode inventuur jt.

Mullastikukaart 1:10 000

turvasmullad

Sood

Soode klassifitseerimine EL loodusdirektiivi rühmadesse 
(ja vastavustabelite järgi täiendavalt ETKK, EUNIS)

lammisood madalsood siirdesood rabad

Ülekatete eemaldamine metsa-, niidu- põllumajandus- ja muu ÖS-ga



Wetlands - CONDITION



Forest - BASEMAP

1. Clearcut areas not recorded in the map 
(outdated registry)

2. Missing data for certain areas

3. Unmapped areas

4. Reclassification into thematic classes 
(coniferous, deciduous, mixed)

Base data Metsaregister, but…
Arumetsad (mineral soil, thickness of peat layer <30 
cm)

LoA Loometsad (Alvar forests)

NoA Nõmmemetsad (Heath forests)

PaA Palumetsad (Mesotrophic forests)

LaA Laanemetsad (Mesoeutrophic forests)

SaA Salumetsad (Nemoral forests)

SoA Soovikumetsad (Herb-rich forests on gley soil)

RbA Rabastuvad metsad (Sphagnum paludified forests)

Soometsad (mineral soil, thickness of peat layer >30 
cm)

RoS Rohusoometsad (Grass swamp forests)

SaS Samblasoometsad (Bog moss forests)

KdS Kõdusoometsad (Drained peatland forests)

10 site type groups



Updated with satellite (sentinel+landsat) and LiDAR

Forest basemap



Updated with satellite (sentinel+landsat) and LiDAR

Forest basemap



Missing data: elements with no attributes

?
?

?

?

Forest basemap



Missing (unmapped) forest patches

Forest basemap



Replace missing information with remotely sensed data

Forest basemap



> Direct/ primary data
Primary data is collected from direct field observations. Primary data can be directly used 
for ES mapping and assessment, but also to validate/calibrate results from proxie and 
models  
EXAMPLE: Forest inventories, LUCAS sampling grid

> Proxies
Proxy methods are derived from indirect measurements which deliver a biophysical 
value. Proxies are used when direct data is not available.
EXAMPLE: NDVI to estimate net primary productivity

> Modelling
Models rely on the explicit representation of ecological and physical processes that 
determine the functioning of ecosystems. Models also allow for the assessment of 
scenarios of change
EXAMPLE: Habitat suitability models, pollination potential models

Methods for ES mapping (Three methods for a flexible approach)



Metsade seisundiklassid (tööversioon)
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A: Kontrollitud looduskaitseväärtustega metsad
looduslik SKV, range PEP, loodusreservaat, Loodusdirektiivi 
metsaelupaik hoiualal, inventeeritud VEP, Natura ala hinnanguga 
A ja B 
B: Tõenäoliselt looduskaitseväärtustega metsad
VEP päring, Natura C ja D, hiljutised põlengualad?
C: Nõrgema majandusmõjuga metsad
Järjepideval metsamaal valmivad ja küpsed metsad, (puistu!)
D: Tugevama majandusmõjuga metsad
Mittejärjepideval metsamaal, latimetsad, viljaka  kasvukoha 
puhtmännikud, võõrpuuliikide puistud, (puhtkuusikud?)
E: Raiesmikud ja raiejärgsed noorendikud 
Lage ala, noorendik, selguseta ala (?)
F) Hiljuti  metsastunud alad
Mis aastast täpne kaart?

Veel 
seiundiindikaatoreid?
Kõdupuit!
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• Joachim Maes

Joachim Maes





29.4 echoes/m2
Mücke jt 2013 Can.J.Rem.Sens.



Metsade rühmad:

• Kasvukohatüübirühmad
• Puistu: okas-leht sega ja puhtpuistud



Mustikas

Lõhmus ja Remm 2017 FORECORemm jt 2018 Baltic Forestry

• prognoos kasvukohatüübist, puistu vanusest ja 
tihedusest

• lihtne keskmine ilma varieeruvuseta?

Vester 2015 
MSc EMÜ



Söögiseened: prognoosikaart

Andmed:
Лугинина, Е.А., Егошина, Т.Л., 2013. Урожайность съедобных грибов в подзоне средней тайги 
Кировской области… Российской академии наук 15.
Kalamees, K., Vaasma, M. 1980. Eesti seenevarud… ELUS Aastaraamat. 
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Söögiseened

Tomao jt 2017 Is silviculture able to 
enhance wild forest mushroom…FORECO

vanusrinnaspindala
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Eesti metsade hüved, mida oskame kaardistada

Toiduteenus (marjad, seened, ulukid)

Kliimateenus (mullasüsinik)

Tooraine (puit)

Elupaikade pakkumine

Turism ja vaba aeg

Puiduvaru 

sortimentide 

kaupa.

ÖS populaarsus 

matkaradade 

rajamiseks.

Ulukite leviku 
prognoosikaart 
seireandmetest

Kõlli jt 2004 Organic carbon… Bal For

Lang jt 2004 Construction of 
tree… Forestry Studies
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Kultuurilised teenused

(CICES 2018)

Kultuurilised teenused Indikaatoreid

Rekreatsioon Tüüpilised puhke- ja matkakohad

Teadusväärtus Kontrollalad (looduslik), innovatsioonialad

Hariduslik väärtus Looduskaitse talgute kohad, õuesõpe?

Kohaidentiteet ja pärimus Igaüheõigus, kohalike töö, kohapärimus

Kunstiline inspiratsioon Müstilisus, vaheldusrikkus, ligipääsetavus

Sümbolite pakkumine Sümbol-liikide elupaigamudelid

Religioosne tähtsus Looduslike pühapaikade asukohad

Meelelahutuslik Filmivõtete kohad

Olemasolu väärtus Ohustatud liikide elupaigad

Pärand Loodusreservaadid, …
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Tulemas arutelu koos sotsiaalteadlastega Helen 
Sooväli-Sepping
Timo Maran



LiDAR: Potential applications and previous experiences

Correlate LiDAR metrics with proxies for condition and services:

- Biodiversity
- Shrub encroachment
- Microclimate regulation
- Biomass in forest
- Water retention
- …

LiDAR for mapping ecosystem condition and services



LiDAR: Potential applications and previous experiences



Projects related to the MAES process

> H2020 ESMERALDA

> LIFE Viva Grass

> (Upcoming) Interreg Europe IRENES (exchanging knowledge and 

experiences for Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in 

territorial environmental and energy policies)

- Academic partner: EMÜ

- Institutional partner KAUR


