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Kokkuvõte

Keskkonnaülevaade on väljaanne, mis räägib Eesti keskkonnaseisundist ja keskkonnale avaldata-
vast survest. 
Raamat algab sotsiaalmajandusliku ülevaatega. Teine peatükk käsitleb meie tähtsamaid loodusva-
rasid metsast muldkatteni. Edasised peatükid annavad ülevaate meie ilmastikust ja kliimast ning 
selgitatakse, millised on kliimamuutuse ilmingud Eestis. Peale selle antakse ülevaade jäätmema-
jandusest, õhukvaliteedist, maakasutuse muutustest ja linnaökoloogiast ning looduslikust 
mitmekesisusest. Teema „keskkond ja tervis” vaatleb eri aspektide kaudu inimese tervise ja 
keskkonna vahelisi seoseid. Viimase teemana kirjeldatakse vahendeid, mida kasutatakse ümbrit-
seva keskkonna korraldamiseks. 
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Abstract

The Estonian Environmental Review is a publication about state of environment and pressures 
exerted on environment. Book starts with the socioeconomic overview. Second chapter gives 
information about most important Estonian natural resources from forest to soil. 
Next chapters give an overview about our weather and climate and describe how climate change is 
occuring in Estonia. Overview also contains following topics: waste management, air quality, land 
use and urban ecology and natural diversity. Subject “environment and health” observes linkages 
between environment and health trough different aspects. Last section is dedicated to environ-
mental management tools.
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