
LOODUSDIREKTIIVI MERELISTE 
ELUPAIGATÜÜPIDE LOODUSKAITSELISE 
SEISUNDI HINDAMISE KRITEERIUMID JA 

SOODSA SEISUNDI VÕRDLUSVÄÄRTUSED

Kristjan Herkül, Kaire Torn, Georg Martin, Katarina Oganjan
TÜ Eesti Mereinstituut

Teostatud projekti „Eesti merealade loodusväärtuste 
inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“ raames



Sissejuhatus

• Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (edaspidi 
„loodusdirektiiv“)

• Elupaigatüübi või liigi soodne looduskaitseline seisund 
määratletakse nelja parameetri kaudu (artikkel 1):

– levila

– pindala

– struktuur ja funktsioonid („kvaliteet“)

– tulevikuväljavaated



• Looduskaitselise seisundi klassid:

– soodne (favourable; FV)

– ebasoodne-ebapiisav (unfavourable-inadequate; U1)

– ebasoodne-halb (unfavourable-bad; U2)

• Seisundi kindlakstegemiseks on vaja kehtestada 
parameetritele künnisväärtused – soodsa seisundi 
võrdlusväärtused (favourable reference value; FRV).



• Loodusdirektiivi definitsiooni järgi on loodusliku 
elupaigatüübi looduskaitseline seisund soodne, kui:

– selle looduslik levila ja alad, mida ta selle levila piires 
hõlmab, on muutumatu suurusega või laienemas ja

– selle pikaajaliseks püsimiseks vajalik eriomane 
struktuur ja funktsioonid toimivad ning tõenäoliselt 
toimivad ka prognoosimisulatusse jäävas tulevikus ja

– selle tüüpiliste liikide looduskaitseline seisund on 
soodne, nagu on määratletud loodusdirektiivi artikli 1 
punktis (i).



• Töö eesmärk: määratleda viie merelise elupaigatüübi 
soodsa seisundi kriteeriumid ja võrdlusväärtused Eesti 
merealal:

– veealused liivamadalad (1110, edaspidi “liivamadalad”),

– jõgede lehtersuudmed (1130),

– mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased 
laugmadalikud (1140, “laugmadalikud”),

– laiad madalad abajad ja lahed (1160),

– karid (1170).



Loodusdirektiivi elupaigatüüpide määratlused

• EL elupaikade tõlgendamise juhend (Interpretation manual 

of European Union habitats) (2013)

• Jaanus Paal (2007) Loodusdirektiivi elupaigatüüpide 
käsiraamat



• EL ja Paali juhendmaterjalides elupaigatüübid defineeritud 
üldsõnaliselt, praktiliseks kasutuseks vajalik täpsem 
kirjeldus.

• Aruandes toodud praktilised definitsioonid, probleemid ja 
vajadused edasiseks definitsioonide arendamiseks.



Kriteeriumite määramise metoodika

Levila ja pindala

• 2014. aasta lõpu seisuga oli merepõhja elupaikade kaarte 
toodetud 12446 km2 kohta, mis moodustab ligikaudu 34 % 
kogu Eesti merealast (majandusvööndi piirini)

• Tegemist on uuringualade polügoonide summaarse 
pindalaga. Teadmised merepõhja elustiku kohta pärinevad 
ainult proovipunktidest, kus on teostatud mõõtmisi.





• Eesti merepõhja elupaikade kohta puuduvad

– ajaloolised levikuandmed

– teaduslikult põhjendatud alus minimaalse jätkusuutliku 
levila ja pidala arvväätuse määramiseks

• Sellisel juhul on lubatud kasutada loodusdirektiivi 
jõustumise aegseid pindalasid või kasutada hetkel 
olemasolevaid pindalasid – soodsad võrdlusväärtused 
seatud 2014. a. lõpu seisuga.

Evans & Arvela 2011 



• Art. 17 lähtuvas raporteerimises levila ja pindala 10×10 km 
ruudustikus. Väiksematel riikidel lubatud andmed esitada ka 
5×5 km või 1×1 km ruudustikus (Evans & Arvela 2011)



• Geomorfoloogiliste üksustena käsitlevate elupaigatüüpide 
puhul (laiad madalad abajad ja lahed, jõgede 
lehtersuudmed) on mõistlik pindalana kasutada lahe 
tegelikku polügooni, mitte ruudustikupõhist hindamist.

• Karide ja liivamadalate leviku hindamisel kasutati TÜ Eesti 
Mereinstituudi põhjaelustiku andmebaasist pärinevaid 
biomassi ja katvuse andmeid alates 1995. aastast.

• Laugmadalike levikut seni hinnatud ainult kaudselt GIS 
analüüsi abil. NEMA raames spetsiaalsed välitööd.







Leviku ruudud Leviku ulatus

Leviku ulatus, eemaldatud üleni maismaale 
ja väljapoole Eesti mereala jäävad ruudud

• 10 × 10 km
• 1 × 1 km



Struktuur ja funktsioonid (“kvaliteet”)

• Koondati teadmised erinevatest indeksitest ja muudest 
mõõdikutest (edaspidi „kriteeriumid“), mis võiksid olla 
sobilikud elupaiga kvaliteedi hindamiseks.

• Arvutati statistikud (min, max, keskm, erinevad protsentiilid) 
elupaigatüüpide ja nende alamvööndite kaupa.

• Valiti kriteeriumid, mis osutusid sobilikuks nii oma 
ökoloogilise sobivuse, jaotuse omaduste kui ka praktilise 
kasutatavuse seisukohalt.

• Võrdluväärtuste sobivust hinnati võrreldes tänapäevaseid ja 
ajaloolisi andmeid (1950-60ndad), paremas ja halvemas 
seisundis merealasid, tuginedes kirjanduse allikatele või 
põhinedes ekspertteadmistele.



• Põhjataimestiku kriteeriumid:

– Shannoni indeks

– taimeliikide arv

– mitteoportunistlike liikide osakaal 
üldbiomassist/katvusest

– mitmeaastaste liikide osakaal üldbiomassist/katvusest

– võtmeliikide osakaal üldbiomassist/katvusest

– mändvetikate osakaal

– üldkatvus

– põisadru katvus

– punavetikate osakaal taimestiku summaarsest katvusest 

– pehmele põhjale iseloomulike liikide tundlikkus 



• Põhjaloomastiku kriteeriumid:

– funktsionaalrühmade arv

– tundlike liikide arv ja osakaal

– loomaliikide arv

– Shannoni indeks

– tüüpiliste taksonoomiliste või funktsionaalsete rühmade 
olemasolu



Elupaigatüüpide tsoneerimine

• Loodusdirektiivi elupaigatüübid on defineeritud üsna 
laiapiiriliselt ning mitemete elupaigatüüpide, eriti karide ja 
liivamadalate, puhul esineb koosluste varieerumine 
erinevatel keskkonnagradientidel

– sügavus

– soolsus

– avatus lainetusele

y = 4.838x - 3.8885

R2 = 0.5508
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• Liivamadalad

– taimestikuvöönd, kõrge soolsus

– taimestikuvöönd, madal soolsus

– settes elavate karpide vöönd

– Kassari lahe lahtine punavetikakooslus

• Karid

– adruvöönd, avatud

– adruvöönd, suletud

– punavetikavöönd, avatud

– punavetikavöönd, suletud

– rannakarbivöönd



Kriteeriumid ja võrdlusväärtused

Levila ja pindala

• Karidel, liivamadalatel, laugmadalikel 1×1 km ja 10×10 km 
ruudustikus

• Lehtersuudmetel ja laiadel lahtedel tegelik polügooni 
pindala



• Liivamadalad 1×1 / 10×10 km ruudustikus

– soodne võrdluslevila 20823 / 30964 km2

– soodne võrdluspindala 1007 / 12300 km2



• Jõgede lehtersuudmed

– soodne võrdluslevila ja pindala 94 km2



• Laiad madalad abajad ja lahed

– soodne võrdluslevila 3617 km2

– soodne võrdluspindala 160 km2



• Karid 1×1 / 10×10 km ruudustikus

– soodne võrdluslevila 24210 / 34856 km2

– soodne võrdluspindala 1304 / 15200 km2



• Laugmadalikud 1×1 / 10×10 km ruudustikus

– soodne võrdluslevila 8581 / 17050 km2

– soodne võrdluspindala 341 / 4500 km2



Struktuur ja funktsioonid

MEREVEEGA ÜLEUJUTATUD LIIVAMADALAD (1110)
TAIMESTIKUVÖÖND, KÕRGE SOOLSUS

Domineerivad kas 
mändvetikad või pikk 

merihein

SOODNE

Kõrgemad taimed ja 
mändvetikad puuduvad

Kõrgemad taimed või  
mändvetikad esinevad

EBASOODNE Domineerivad muud 
kõrgemad taimed v.a. pikk 

merihein

• Mitteoportunislike 
taimeliikide katvuse 
osakaal ≥ 55 %

• Loomastikus esindatud 
teod, karbid ja 
mittesessiilsed vähid

JAH SOODNE

EI EBASOODNE
















