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Käsitletavad elupaigatüübid

• mereveega üleujutatud liivamadalad 
(1110)

• mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased  
laugmadalikud (1140)

• karid (1170)



Hindamismaatriks

FV – soodne võrdlusväärtus
FRR – soodne võrdluslevila
FRA – soodne võrdluspindala



Levila ja pindala

• levila/pindala suurus võrreldes soodsa 
võrdluslevila/pindala suurusega

• arengutrend tulevikuväljavaadete 
hindamiseks

Hindamise võimalused:

1) olemasolevate andmete ja eksperthinnangu 
põhjal

2) leiukohtade korduvkülastuste põhjal 



Levila ja pindala

Olemasolevate andmete põhjal:

• levikukaardid vastavalt andmebaasi 
andmetele

• uute andmete lisandumine lünklik ja juhuslik

• trendid eksperthinnangu abil ainult 
suundadena (paranev/halvenev/stabiilne)

• hinnangud 1x1 km ruudustiku põhjal, 

lisaks 10x10 km ruudustikuga levikukaardid



Levila ja pindala

Leiukohtade korduvkülastuste põhjal:

• muutused arvväärtustega seireruutude 
korduvkülastuste põhjal

• võimalik tuvastada levila/pindala 
vähenemist

• hinnangud 10x10 km ruudustiku põhjal



Levila ja pindala seire

• kokku 199 ruutu

• muu seire 82 ruutu

• katmata 117 ruutu

• aastas ca 20 ruutu



Levila ja pindala soodsad 
võrdlusväärtused

Elupaigatüüp 
Soodne 

võrdluslevila 
1x1 km  

Soodne 
võrdluspindala 

1x1 km 

Soodne 
võrdluslevila 

10x10 km 

Soodne 
võrdluspindala 

10x10 km 

Liivamadalad 20823 km2 1007 km2 30964 km2 12300 km2 
Laugmadalikud   8581 km2   341 km2 17050 km2   4500 km2 
Karid 24210 km2 1304 km2 34856 km2 15200 km2 

 



Struktuur ja funktsioonid
Hindamine vööndite/koosluste järgi:

• mereveega üleujutatud liivamadalad
– taimestikuvöönd (kõrge/madal soolsus) 

– settes elavate karpide vöönd 

– Kassari lahe lahtine punavetikakooslus

• mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased  
laugmadalikud ehk pagurannad 

• karid 
– adruvöönd (lainetusele avatud/suletud) 

– punavetikavöönd (lainetusele avatud/suletud) 

– rannakarbivöönd



Seirealad

• Igal elupaigatüübi vööndil 13 –16 seireala

• Igas seirealas 5 – 7 seirejaama



Seirejaamas registreeritavad näitajad

• substraaditüüpide katvused

• kinnitunud taimestiku üldkatvus

• taimestiku ja sessiilse loomastiku liikide 
katvus

• lahtise vetikamati katvus

• valitud esinduslikus seirejaamas liikide 
biomass ja arvukus (v.a. laugmadalikud)



Liivamadalate seirealad
Taimestikuvöönd

Settes elavate karpide vöönd

Kassari punavetikakooslus



Laugmadalike seirealad



Karide seirealad
Adruvöönd Punavetikavöönd

Rannakarbivöönd



Liivamadalate koondhinnangu põhimõtted

Vöönd Seirejaam/ala Hinnang

Soodsas 
seisundis 
jaamade 
osakaal

Vööndite/
koosluse hinnang

Koondhinnang

Taimestiku-
vöönd

Jaam TV1
Jaam TV2
…
Jaam TV15

Soodne
Soodne
…
Soodne

100 % 
(13 jaama 13st)

97 % soodne

Kriteeriumid:
Soodne (FV): ≥90 % 
soodne 
Ebasoodne-eba-piisav 
(U1):
≥75 % ja <90 %
Ebasoodne-halb (U2): 
<75%

Soodne

Kriteeriumid:
Soodne (FV): vööndi hinnang 
≥90 % soodne; Kassari 
koosluse hinnang soodne 
Ebasoodne-ebapiisav (U1):
vööndi hinnang 90-95 % ja 
Kassari koosluse hinnang 
ebasoodne
Ebasoodne-halb (U2):
vööndi hinnang <90% ning 
Kassari koosluse hinnang 
ebasoodne

Settes
esinevad
karbid

Jaam SK1
Jaam SK2
…
Jaam SK15

Soodne
Ebasoodne
…
Soodne

93 % 
(14 jaama 15st)

Kassari lahe
lahtine puna-
vetikakooslus

Püsi-
võrgustiku
jaamad

Soodne

Soodne Soodne



Laugmadalike koondhinnangu põhimõtted

Seireala Hinnang
Soodsas seisundis 

alade osakaal
Koondhinnang

PAG1
PAG2
PAG3
PAG4
PAG5
PAG6
PAG7
PAG8
PAG9
PAG10

Soodne
Soodne
Ebasoodne
Soodne
Soodne
Soodne
Soodne
Soodne
Soodne
Soodne

90 % (9 jaama 10st)

90 % soodne

Kriteeriumid:
Soodne (FV): ≥90 % soodne 
Ebasoodne-ebapiisav (U1):
≥75 % ja <90 %
Ebasoodne-halb (U2): <75%



Karide koondhinnangu põhimõtted

Vöönd Seirejaam Hinnang
Soodsas seisundis 

jaamade osakaal
Koondhinnang

Adruvöönd Jaam F1
Jaam F2
…
Jaam F15

Soodne
Soodne
…
Soodne

94 % 
(16 jaama 17st) 92 % soodne

Kriteeriumid:
Soodne (FV): ≥90 % soodne 
Ebasoodne-ebapiisav (U1):
≥75 % ja <90 %
Ebasoodne-halb (U2):
<75%

Punavetikavöönd Jaam P1
Jaam P2
…
Jaam P15

Soodne
Soodne
…
Soodne

93 % 
(14 jaama 15st)

Rannakarbivöönd Jaam RK1
Jaam RK2
…
Jaam RK15

Soodne
Ebasoodne
…
Soodne

90 % 
(9 jaama 10st)



Tulevikuväljavaated

1 sõltub kas tulevane seisund on või ei ole kahe järgmise aruandlustsükli (12 aasta) jooksul eeldatavalt alla ebasoodsa-halva künnise
2 sõltub kas tulevane seisund kahe järgmise aruandlustsükli (12 aasta) jooksul soodsa võrdlusväärtusega (FRV) võrdne, üle või alla 
selle või isegi alla "ebasoodsa-halva" künnise
3 sõltub kas tulevane seisund ületab kahe järgmise aruandlustsükli (12 aasta) jooksul soodsa võrdlusväärtuse või ebasoodsa-halva 
künnise

• Tulevikutrend sõltub ohtudest, tegevus-
kavadest ja kaitsemeetmetest

• Tulevast seisundit saab hinnata soodsa 
võrdlusväärtuse suhtes

Parameetri tegelik 
seisund

Tulevikutrend Tulevane seisund Väljavaated

=FRV/üle FRV + (paranev) > (üle FRV) Hea
=FRV/üle FRV = (stabiilne) =/> (=/üle FRV) Hea
=FRV − (halvenev) </<< (alla FRV) Halb1 Väga halb1

Üle FRV − (halvenev) >/=/</<< (üle/=/alla FRV) Hea2 Halb2 Väga halb2

Alla FRV + (paranev) >/=/< (üle/=/alla FRV) Halb3 Halb3 Väga halb3

Alla FRV = (stabiilne) < (alla FRV) Halb1 Väga halb1

Alla FRV − (halvenev) < (alla FRV) Halb1 Väga halb1

Teadmata +/−/=/X x (teadmata) teadmata
Alla/=/üle FRV x (teadmata) x (teadmata) teadmata



Levila ja pindala hinnang

Elupaigatüüp
Levila
1x1 km

Soodne
võrdluslevila

1x1 km 
Seisund

Pindala
1x1 km

Soodne
võrdluspindala

1x1 km
Seisund

Liivamadalad 20823 km2 20823 km2 Soodne 1173 km2 1007 km2 Soodne

Laugmadalikud 8581 km2 8581 km2 Soodne 341km2 341 km2 Soodne

Karid 26582 km2 24210 km2 Soodne 1704km2 1304 km2 Soodne

Elupaigatüüp
Levila

10x10 km

Soodne
võrdluslevila

10x10 km 
Seisund

Pindala
10x10 km

Soodne
võrdluspindala

10x10 km
Seisund

Liivamadalad 30964 km2 30964 km2 Soodne 13400 km2 12300 km2 Soodne

Laugmadalikud 17050 km2 17050 km2 Soodne 4500 km2 4500 km2 Soodne

Karid 36906 km2 34856 km2 Soodne 17200 km2 15200 km2 Soodne



Struktuuri ja funktsioonide hinnang: 
liivamadalate taimestikuvööndi seirejaamad

Jaam Soolsus

Esinevad
mändvetikad
ja kõrgemad
taimed

Domineerivad
mändvetikad
või pikk
merihein

Domineerivad
mändvetikad

Mitte-
oportunistlike
taimeliikide
katvuse
osakaal

Loomastikus
esindatud teod, 
karbid ja mitte-
sessiilsed vähid

Loomastikus 
esindatud 
teod ja mitte-
sessilsed 
vähid

Seirejaama
seisund

TV01_4 kõrge jah jah 100 jah soodne
TV05_3 kõrge jah jah 100 jah soodne
TV07_4 kõrge jah ei 100 jah soodne
TV09_5 kõrge jah jah 100 jah soodne
TV10_1 kõrge jah ei 100 jah soodne
TV12_5 kõrge jah ei 100 jah soodne
TV14_5 kõrge jah jah 100 jah soodne
TV16_2 kõrge jah jah 99 jah soodne
TV18_4 kõrge jah ei 100 jah soodne
TV19_3 kõrge jah ei 99 jah soodne
TV21_1 kõrge jah jah 100 jah soodne
TV22_2 kõrge jah jah 91 jah soodne
TV25_2 kõrge jah ei 100 jah soodne
TV24_4 madal jah ei 92 jah soodne
TV26_5 madal jah ei 100 jah soodne



Struktuuri ja funktsioonide hinnang: 
liivamadalate settes esinevate karpide 

vööndi seirejaamad

Jaam
Settes esinevad

karbid
Esineb keskmise või kõrge

tundlikkusega põhjaloomastikku
Seirejaama seisund

SK01_1 jah jah soodne
SK03_2 jah jah soodne
SK05_1 jah jah soodne
SK06_5 jah jah soodne
SK07_5 jah jah soodne
SK08_1 jah jah soodne
SK10_5 jah jah soodne
SK16_1 jah ei ebasoodne
SK17_1 jah jah soodne
SK18_4 jah jah soodne
SK19_1 jah jah soodne
SK20_2 jah jah soodne
SK30_5 jah jah soodne
38 jah jah soodne
HL jah jah soodne
NPL012 jah jah soodne
NPL186 jah jah soodne
NPL386 jah jah soodne
ROO495 jah jah soodne



Liivamadalate struktuuri ja funktsioonide 
parameetri koondhinnang

Vöönd
Soodsas seisundis 

jaamade osakaal
Vööndite/

koosluse hinnang1
Koondhinnang2

Taimestikuvöönd 100 % (15 jaama 15st)
98%, soodne

soodneSettes esinevate
karpide vöönd

95 % (18 jaama 19st)

Kassari lahe lahtine
punavetikakooslus

soodne 
soodne

1 Kriteeriumid:
soodne (FV): ≥90 % soodne 
ebasoodne-ebapiisav (U1): ≥75 % ja <90 %
ebasoodne-halb (U2): <75%

2 Kriteeriumid:
soodne (FV): vööndi hinnang ≥90 % soodne ning Kassari koosluse hinnang soodne 
ebasoodne-ebapiisav (U1): vööndi hinnang 90-95 % ja Kassari koosluse hinnang ebasoodne
ebasoodne-halb (U2): vööndi hinnang <90% ning Kassari koosluse hinnang ebasoodne



Laugmadalike struktuuri ja funktsioonide 
parameetri koondhinnang

Soodsas seisundis 
alade osakaal

Koondhinnang1

93 % (14 jaama 15st) soodne

1 Kriteeriumid:
soodne (FV): ≥90 % soodne 
ebasoodne-ebapiisav (U1): ≥75 % ja <90 %
ebasoodne-halb (U2): <75%

Jaam
Lausaline

kaldaveetaimestiku
vöönd

Lahtise
vetikamati

katvus

Mändvetikate ja 
valitud kõrgemate 

taimede katvus
H2S settes Seirejaama seisund

PAG025 ei 30 20 jah soodne
PAG032 ei 10 95 jah soodne
PAG018 ei 10 10 ei soodne
PAG068 ei 10 30 ei soodne
PAG044 ei 0 50 jah soodne
PAG048 ei 15 95 jah soodne
PAG009 ei 10 20 ei soodne
PAG108 ei 20 75 ei soodne
PAG119 ei 0 30 ei soodne
PAG095 ei 5 90 jah soodne
PAG082 ei 15 60 jah soodne
PAG001 ei 60 90 jah ebasoodne
PAG058 ei 30 70 jah soodne
PAG062 ei 0 60 ei soodne
PAG124 ei 0 55 ei soodne



Karide struktuuri ja funktsioonide 
parameetri koondhinnang

1 Kriteeriumid:
soodne (FV): ≥90 % soodne 
ebasoodne-ebapiisav (U1): ≥75 % ja <90 %
ebasoodne-halb (U2): <75%

Vöönd
Soodsas seisundis jaamade 

osakaal
Koondhinnang1

Adruvöönd 95 % (18 jaama 19st)

95 % soodnePunavetikavöönd 100 % (15 jaama 15st)

Rannakarbivöönd 91 % (10 jaama 11st)



Tulevikuväljavaadete hinnang

FRV- soodne võrdlusväärtus
FCS - soodne loodukaitseline seisund

Elupaigatüüp Parameeter
Parameetri tegelik 

seisund
Tulevikutrend Tulevane seisund Väljavaated

Liivamadalad Levila =FRV = (stabiilne) =FRV hea

Pindala >FRV = (stabiilne) =FRV hea

Struktuur ja funktsioonid FCS = (stabiilne) FCS hea

Tulevikuväljavaated soodsad

Laugmadalikud Levila =FRV = (stabiilne) =FRV hea

Pindala =FRV = (stabiilne) =FRV hea

Struktuur ja funktsioonid FCS = (stabiilne) FCS hea

Tulevikuväljavaated soodsad

Karid Levila >FRV = (stabiilne) =FRV hea

Pindala >FRV = (stabiilne) =FRV hea

Struktuur ja funktsioonid FCS = (stabiilne) FCS hea

Tulevikuväljavaated soodsad



Üldhinnang

FV – soodne seisundiklass
FRR – soodne võrdluslevila
FRA – soodne võrdluspindala



Üldhinnang

Elupaigatüüp Parameeter Parameetri seisund Parameetri hinnang Üldhinnang

Liivamadalad Levila =FRV soodne

soodne
Pindala >FRV soodne

Struktuur ja funktsioonid FCS (98%+Kassari) soodne

Tulevikuväljavaated kõik head soodne

Laugmadalikud Levila =FRV soodne

soodne
Pindala =FRV soodne

Struktuur ja funktsioonid FCS (93%) soodne

Tulevikuväljavaated kõik head soodne

Karid Levila >FRV soodne

soodne
Pindala >FRV soodne

Struktuur ja funktsioonid FCS (95%) soodne

Tulevikuväljavaated kõik head soodne

FRV – soodne võrdlusväärtus
FCS – soodne looduskaitseline seisund


