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ERIALASÕNASTIK
1. ALTPOOLT TULEV ALGATUS (BOTTOM-UP)
Säästva arengu strateegia, mis väljendab soovi lahendada probleeme kohapeal
demokraatlikel alustel, kodanikualgatuse korras ja üldsuse osalemisel, alustades nn
rohujuuretasandist või seda vähemalt kaasates.
2. ARENG
Majanduslike ja sotsiaalsete muutuste kulg, millel senimaani puudub ühene ja lihtne
määratlus. Traditsiooniliselt on arenguks peetud riigi majanduskasvu.
3. EKSPEDITSIOON
Matk eriülesande täitmiseks (näit tutvumine uue matkarajooniga; matkamarsruudi
väljatöötamine jne), ka eriülesannet täitev matkarühm
4. EKSTREEMMATK
Keerukas matk, mis toimub ohu ja riski piiril
5. ELURIKKUS (LOODUSE MITMEKESISUS, BIOLOOGILINE MITMEKESISUS,
ELUSTIKU MITMEKESISUS)
Loodus kõigis oma eluvormides, hõlmates nii geneetilist, liigilist kui ka elupaikade ja
ökosüsteemide mitmekesisust.
6. ELUVIIS (ELULAAD)
Igapäevase elu korralduse viis (riietumine, elukoht, tarbimisharjumused) ja valikud, mis
on tihti omased kindlale sotsiaalsele rühmale, vanusele või isikutüübile. Oluline
tarbimisharjumuste muutmise arvestamisel.
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7. HUVIRÜHM
 Teadvustatud ühiste huvide nimel tegutsev ühendus (nt mittetulundusühendus,
liikumine, katusorganisatsioon või võrgustik);
 Inimesed või organisatsioonid, kelle huvid mõnes küsimuses ühtivad. Samas
tähenduses on kasutatud ka terminit sidusgrupp ehk sidusrühm
8. JALGRATTAMATKAMINE
Matkaliik, kus matkaja liikumisvahendiks on jalgratas ja matk toimub peamiselt mööda
üldkasutatavaid teid ning radu
9. JALGSIMATKAMINE
Matkaliik, kus matkaja liigub jalgsi loodusmaastikul
10. JUURDEPÄÄSU-PÕHIMÕTTED
Keskkonnainfo

kättesaadavus,

üldsuse

osalemine

otsustamises

ning

juurdepääs

õigusemõistmisele.
11. JÄTKUSUUTLIK
Jätkusuutlik ehk säästev areng (arengu kohta, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise
kooskõlas keskkonna taluvusvõimega).
12. JÄTKUSUUTLIKKUS
Dünaamiline seisund, milleni viib jätkusuutlik ehk säästev areng. Kuigi jätkusuutlikulyt
kasutatakse tihti ka säästva arengu sünonüümina, on arvatud, et areng viitab paljuski
kasvule, mis ei saa olla säästev, seetõttu eelistatakse kasutada sõna jätkusuutlikkus.
13. KAITSEALA
Inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse,
kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitsealad jagunevad Eestis eri
kaitsekorraga vöönditeks: loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.
Kaitsealade tüübid on rahvuspark, looduskaitseala ja maastikukaitseala (looduspark).
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14. KESKKOND
 Kogum elus ja eluta looduse tegureid, mis mõjutavad biosüsteemi, milles see
eksisteerib; kitsamas tähenduses (loodusteadustes) ka elukeskkond, sama mis aineline
keskkon d ehk meedium (nt õhk, vesi, muld), milles organism elab.
 Sotsiaalteadustes füüsiliste ja sotsiaalsete tingimuste, elementide ja nähtuste kogum,
mis subjekti mõjutab ja millele on tema tegevus suunatud. Tinglikult jagatakse
keskkond

looduslikuks

ja

tehiskeskkonnaks,

sotsiaalseks

ja

füüsiliseks,

kontseptuaalseks ja kultuurikeskkonnaks.
15. KESKKONNAHARIDUS
Ühiskonnas

käibivate

looduskasutusse,

üldökoloogiasse

ja

keskkonnaga

seotud

humanitaarharidusse puutuvate teadmiste, oskuste ja hoiakute ning väärtuste süsteemne
edastamine.
16. KESKKONNAKAITSE
Praktiliste meetmete süsteem, mis rakendab loodus- ja ühiskonnateaduste uurimistulemusi
ühiskonna majanduse ja kultuuri edendamiseks. Koosneb ühiskonna, organisatsioonide ja
üksikisikute tegevusest, mille abil kaitstakse nii inimese vahetut elukeskkonda kui ka
loodust tervikuna inimtegevuse negatiivse mõju eest elujõulisekeskkonna säilitamiseks.
Keskkonnakaitse meetmed kujundatakse keskkonnapoliitika abil.
17. KESKKONNATEADLIKKUS
Inimeste faktilised teadmised keskkonnaseisundist ja keskkonnamurest; inimese ja
keskkonna vahelise suhte ja mõju mõistmine ning valmisolek neid oma tegevuses
arvestada.
18. KOGUKOND
Enamasti territoriaalselt määratletud inimeste kooslus, keda ühendavad näiteks ajalugu,
sugulussidemed, ühistegevus, ühesugused väärtused ja eluviis. Tavaliselt moodustavad
kogukonna lähestikku elavad inimesed (naabruskond), ent kogukond võib olla ka suurem
hulk inimesi, kel on midagi ühist, näiteks rahvus, ideoloogia, huvid.
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19. KOHALIK ARENG
Majanduslik ja sotsiaalne ning looduskasutuse ja looduskaitsega seotud edenemine
kogukonnas, mis on määratletud kindla, enamasti ühe kohaliku omavalitsuse või muu
väiksema haldusalaga.
20. KOMBINEERITUD MATK
Matkamoodus, kus matkajad kasutavad ühe matka käigus matkamarsruudi läbimisel
erinevaid liikumise viise ( jalgsi + vesi , jalgsi + jalgratas, jalgsi + speleo jne.)
21. KOOLIMATK
Õppeasutuse poolt korraldatav matk, millest osavõtjad on valdavalt kooliõpilased ja
matkarühma koosseisu kuulub pedagoog.
22. LAAGRIPAIK
Koht matkal, kus puhatakse või paigaldatakse telgid
23. LOODUSE ÕPPERADA
Looduses märgistatud, vaatluspunktide ning kättesaadava informatsiooniga varustatud
matkarada
24. LOODUSKAITSE
looduskeskkonna, elurikkuse (sh liikide, elupaikade, looduskaitsealade) ja loodusvarade
jätkusuutlikkuse tagamine, nende hooldamine ja taastamine.
25. LOODUSMÄLESTIS
Erilise teadusliku, kultuuriloolise või esteetilise väärtusega, inimtegevuse tagajärjel ohtu
sattunud eluta või eluslooduse objekt. Eestis on loodusmälestised näiteks Saaremaa
robirohi, kotkad, põlispuud, suuremad rändrahnud, paljandid; enamik loodusmälestisi on
võetud Eestis looduskaitse alla.
26. LOODUSTURISM
Inimtegevusest suhteliselt puutumatute alade külastamine, kus tsivilisatsioonist tüdinud
turist saab jälgida loodust ja (või) kohalike inimeste elu. Loodusturismi vasturääkivus on
seotud nendesamade puutumatute aladega, mis võivad ülemäärase külastatavuse korral
kaotada oma senised väärtused.
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27. MAAILMAPÄRAND
Loodus- ja kultuuripärand, mille UNESCO on määratlenud kümne kriteeriumi abil.
Tänapäeval ei eristata kaitse mõistes enam kitsalt looduspärandit, mille kaitse vajadus
tugineb maastike esteetiliste ja vaateliste väärtuste hindamisele, mis on ideeliselt vanem
kui elurikkuse mõiste ja mis väljendus esialgu rahvusparkide loomises, kultuuripärandist,
mida määratletakse eelkõige kui kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega
rahvuslikku rikkust – monumente, ehitisi, ehitiste rühmi, alasid.
28. MAASTIK
Geograafia põhimõisteid, ent tänapäeval levinud ka humanitaar- ja sotsiaalteadustes.
Kirjeldab inimese tajutavat inimese ja looduse vahelistes suhetes tekkinud tervikut, mis on
rohkem kui selle osade summa.
29. MAASTIKUARHITEKTUUR
Rakenduskunstiala, arhitektuuri ja maastikuplaneerimise piirvaldkond, mis tegeleb
maastiku kujundamisega inimesele funktsionaalselt, ökoloogiliselt, tervishoiuliselt ja
esteetiliselt sobivaks elupaigaks, arvestades ökoloogiliste protsesside ja maastike vahelisi
seoseid ning geoloogilisi, majanduslikke, klimaatilisi ja kultuurilisi tegureid.
30. MAISTU (KULTUURMAASTIK)
Piirkond, mis kestva inimtegevuse mõjul on muutunud, kultuuristatud. Sõna võttis
kasutusele geograaf Jaan Rumma soome maasto eeskujul, et rõhutada eelkõige inimese
osalust maastiku kujundamisel ja sellisena sobib tänapäeval asendama terminit maastik,
kui käsitletakse seoseid looduskaitse ja kultuuriuuringutega.
31. MATK
Puhkeotstarbeline või sportlik rännak looduses
32. MATKALIIK
tunnus, mis iseloomustab matkaja liikumisviisi. Eristatakse järgmisi matkaliike: auto-,
jalgratta- , jalgsi-, moto-, mägi-, speleo-, suusa- ja veematkamine
33. MATKARADA
Looduses märgistatud või kaardile kantud ja täiendava informatsiooniga varustatud
matkatee või looduse õpperada
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34. PARTNERLUS
Kahe või mitme ühenduse või asutuse ühine töö, kusjuures ükski osaline ei võta vastu
otsuseid ühepoolselt. Koostöö eesmärgid, tegevuskava ja vahendid otsustatakse koos;
partnerlus on rohkem kui lihtsalt konsulteerimine. Avaliku ja erasektori partnerlus
tähendab avaliku võimu ning mittetulundusühenduse ja/või ettevõtte koostööd.
35. PÄRANDMAASTIK
Mingi piirkonna jaoks iseloomulikuks peetav maastik, mis on tekkinud inimese ja looduse
kaua kestnud ühistegevusel ja seetõttu eriti liigirohke. Eestis näiteks ranna-, luha- ja
puisniidud (poollooduslikud kooslused).
36. RAHVUSPARK
Riiklik

kaitseala

looduse,

maastike,

kultuuripärandi

ning

tasakaalustatud

keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.
37. REGIONAALARENG
Geograafilise piirkonna või riigi territooriumi määratletud osa arenemine või edenemine.
Traditsiooniliselt mõistetakse regionaalarengu all majanduslikku edenemist (kasvu), mis
viib moderniseerumisele ja industrialiseerumisele. Säästva arengu kontekstis püütakse
regionaalarengut käsitleda terviklikult, kaasates peale majandusarengu inim- ja
keskkonnaarengu aspektid.
38. SUUSAMATKAMINE
Matkaliik, kus matkaja liigub suuskadel lumega kaetud loodusmaastikul
39. SÄÄSTEV PÕLLUMAJANDUS
Põllumajandustootmine, mis kindlustab pikaajalise tootlikkuse, millega ei kaasne olulist
kahjulikku

keskkonnamõju

ja

mis

tagab

maaomanikele

ning

tööjõule

teiste

majandussektoritega võrreldes samaväärse elukvaliteedi.
40. SÄÄSTEV TURISM
Paikkonna looduse ja sotsiaalse taluvusega arvestav turism. Turism on maailma üks
olulisemaid kommertstegevusi, mis võib soodustada piirkonna majandusarengut, ent sellel
on sageli negatiivne mõju kohalikule eluviisile ja keskkonnale nii reisimisest tuleneva
saastekoormuse kui kohaliku keskkonna muutmise mõttes ning võib viia kohaliku
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turismiobjekti atraktiivsuse kadumiseni. Säästva turismi puhul kasutatakse kohalikke
(kohapeal olemasolevaid või loodavaid) vahendeid turismi negatiivse keskkonnamõju
vähendamiseks ja paiga eripära säilitamiseks.
41. SÄÄSTVA ARENGU HARIDUS
Teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab teadvustada
looduse, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna seoseid ja järgida säästva arengu
põhimõtteid.
42. TARBIMISHARJUMUSTE MUUTMINE
Tarbimise vähendamise, toodete kordus- ja taaskasutuse ning tarbijateadlikkusest lähtuv
keskkonnahoidlike toodete ja teenuste eelistamise strateegia.
43. UNESCO MAAILMAPÄRANDI KAITSE KONVENTSIOON
1972. aastal Pariisis vastu võetud maailma erilise loodus- ja kultuuripärandi kaitse
korraldamise meede, et tagada nende säilimine tulevastele põlvedele. Konventsiooniga on
liitunud 182 riiki
44. VÄÄRTUS (VÄÄRTUSHINNANG)
Sotsiaalteadustes käsitletav üldisem ja püsivam kvaliteet, mida tajutakse soovitavana ja
millega õigustatakse suhtumist ning käitumist; väärtused võivad olla tajutud ka inimeste
tegevuse kõige üldisemate eesmärkidena. Avalduvad sotsiaalsetes normides ja
ettekirjutustes ning tõekspidamistes ja eesmärkides, mille kaudu neid ka mõõdetakse.
45. ÕPPEMATK
Matka eriliik, mille käigus matkajad omandavad matkainstruktori juhendamisel praktilisi
matkakogemusi
46. ÖKOLOOGILINE KASVATUS
Üksikisikute ja sotsiaalsete rühmade harimine jätkusuutliku looduskasutuse ja teadliku
keskkonnakaitse vaimus ning asjaomaste väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine
keskkonnateadvuses.
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47. ÖKOTURISM
Turismikorralduse viis, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike
elanike heaolu.
48. ÜLDSUSE OSALEMINE (AVALIKKUSE OSALEMINE)
Kodanike osalemine iseenda või huvirühma nimel avalike asjade otsustusprotsessis.
Osalemine poliitikakujundamises ja otsuste tegemisel ei toimu ainult valimiste perioodil,
sest nii huvirühmade kui üksikisikute jaoks võib valimistevaheline aeg olla palju olulisem
ja tõhusam poliitiliste otsuste ja õigusloome mõjutamiseks. Üldsuse aktiivne osalemine
keskkonna ja arenguga seotud tegevusplaanide koostamisel ja rakendamisel kohalikul,
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on säästva arendamise peamisi taotlusi.
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