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Sissejuhatus

Ettekanne põhineb 3 aruande tulemustel:

• loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise 
seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi 
võrdlusväärtused

• loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise 
seisundi seire metoodika

• loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise 
seisundi hinnang

Eesmärk oli töötada välja soodsa seisundi kriteeriumid, 
välitööde ja hindamise metoodika mereliste elupaigatüüpide 
looduskaitselise seisundi hindamiseks ning viia läbi seisundi 
hinnang.



Looduskaitselise seisundi hindamine

Looduskaitselise seisundi klassid:

• soodne (favourable; FV): elupaiga levila on muutumatu 
suurusega või laienemas, elupaiga struktuur ja funktsioonid 
toimivad ning tüüpiliste liikide seisund on soodne

• ebasoodne-ebapiisav (unfavourable-inadequate; U1): 

elupaik ei ole hävimisohus; vajalik parandada kaitset

• ebasoodne-halb (unfavourable-bad; U2): elupaik on 
hävimisohus, vähemalt regionaalsel tasandil

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



Käsitletavad elupaigatüübid

Hindamiskriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused:

• mereveega üleujutatud liivamadalad (1110)

• jõgede lehtersuudmed (1130)

• mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased  laugmadalikud 
(1140)

• laiad madalad abajad ja lahed (1160)

• karid (1170)

Seiremetoodika ja seisundi hinnang:

• mereveega üleujutatud liivamadalad (1110)

• mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased  laugmadalikud 
(1140)

• karid (1170)



Loodusdirektiivi elupaigatüüpide määratlused

• EL elupaikade tõlgendamise juhend (Interpretation manual

of European Union habitats) (2013)

• Jaanus Paal (2007) Loodusdirektiivi elupaigatüüpide 
käsiraamat



Mereveega üleujutatud liivamadalad
• püsivalt vee all 

• footilises tsoonis

• liiva domineerimisega põhi

• esineb mõni tunnusliik

Pikk merihein

Mändvetikad

Infauna karbid

Kõrgemad taimed

Lahtine punavetikakooslus



Jõgede lehtersuudmed
• jõe alamjooksu osa

• riimveeline kuid tugeva magevee mõju

Eestis:

• Kasari jõe suudmeala Matsalu lahes 

• Kloostri jõe suudmeala Paldiski lahes 



Mõõnaga paljanduvad 
liivased ja mudased laugmadalikud

Kõik liivased, savised ja mudased lauged mererannad, mis 
ajuti paguveega paljanduvad.



Laiad madalad abajad ja lahed

• lahtede läbimõõt tavaliselt > 1 km ja sügavus ≤ 2 m

• KKM andmetel 36 ala



Karid

• kõva substraat domineerib

• esineb mõni tunnusliik

Põisadru Agarik

Niitjad vetikad

Tõruvähk

Rändkarp

Söödav rannakarp



Hinnatavad parameetrid

Pindala – elupaigatüübi poolt asustatud 1x1 km või 10x10 
km ruudustiku esinemisruutude pindala



• 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)



Hinnatavad parameetrid

Pindala – elupaigatüübi poolt asustatud 1x1 km või 10x10 
km ruudustiku esinemisruutude pindala



Hinnatavad parameetrid

Pindala – elupaigatüübi poolt asustatud 1x1 km või 10x10 
km ruudustiku esinemisruutude pindala

Levila – elupaigatüübi esinemise ruudustiku ümbrispolügooni  
pindala



Hinnatavad parameetrid

Pindala – elupaigatüübi poolt asustatud 1x1 km või 10x10 
km ruudustiku esinemisruutude pindala

Levila – elupaigatüübi esinemise ruudustiku ümbrispolügooni  
pindala

Struktuur ja funktsioonid – hindamine põhineb elupaiga-
tüüpilistel kriteeriumitel

Tulevikuväljavaated – eksperthinnangu abil sõltuvalt 
parameetri tegelikust seisundist, tulevikutrendist ja tulevasest 
seisundist



Levila ja pindala võrdlusväärtused

1995-2014 andmete põhjal:

• liivamadalad

• karid

2014-2015 andmete põhjal:

• laugmadalikud

Vastavalt KKM kaardikihi polügoonile:

• jõgede lehtersuudmed

• laiad madalad abajad ja lahed

Proovipunktid 1995-2014



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 
Lehtersuudmed     125 km2   108 km2   1066 km2     700 km2 
Laugmadalikud   8581 km2   341 km2 17050 km2   4500 km2 
Laiad lahed 10708 km2   495 km2 19025 km2   4500 km2 
Karid 24210 km2 1304 km2 34856 km2 15200 km2 

 



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 353km2 353 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 4700 km2 4700 km2 Soodne

Karid 36906 km2 34856 km2 Soodne 17200 km2 15200 km2 Soodne

Proovipunktid 1995-2015



Liivamadalate levik ja pindala



Liivamadalate levik ja pindala



Laugmadalike levik ja pindala



Karide levik ja pindala



Struktuuri ja funktsioonide hindamiskriteeriumid

Liivamadalad

Taimestikuvöönd, 
kõrge soolsus

Taimestikuvöönd, 
madal soolsus

Settes elavate karpide 
vöönd

Kassari lahtine 
punavetikakooslus

Laugmadalikud

Laugmadalikud

Karid

Adruvöönd, 
lainetusele avatud

Adruvöönd,
lainetusele suletud

Punavetikavöönd, 
lainetusele avatud

Punavetikavöönd,
lainetusele suletud

Rannakarbivöönd

Vastavalt elupaigatüübile, kooslusele, ökoloogilisele vööndile 
ja keskkonnatingimustele:



Mereveega üleujutatud liivamadalad

TAIMESTIKUVÖÖND
KASSARI LAHE LAHTINE 
PUNAVETIKAKOOSLUS

SETTES ELAVATE KARPIDE 
VÖÖND



Karid

ADRUVÖÖND RANNAKARBIVÖÖND

PUNAVETIKAVÖÖND



Struktuuri ja funktsioonide hindamiskriteeriumid

Liivamadalad

Taimestikuvöönd, 
kõrge soolsus

Taimestikuvöönd, 
madal soolsus

Settes elavate karpide 
vöönd

Kassari lahtine 
punavetikakooslus

Laugmadalikud

Laugmadalikud

Karid

Adruvöönd, 
lainetusele avatud

Adruvöönd,
lainetusele suletud

Punavetikavöönd, 
lainetusele avatud

Punavetikavöönd,
lainetusele suletud

Rannakarbivöönd

Vastavalt elupaigatüübile, kooslusele, ökoloogilisele vööndile 
ja keskkonnatingimustele:



Struktuuri ja funktsioonide hindamiskriteeriumid

Sagedamini rakendatavad kriteeriumid:

Põhjataimestik

• tunnusliigi esinemine või osakaal

• tüüpiliste liikide/taksonite esinemine

• dominantliigid

• oportunistlike liikide osakaal

• mitmeaastaste liikide osakaal

Põhjaloomastik

• tunnusliigi esinemine

• tundlike taksonite arv

• tüüpiliste liikide/taksonite esinemine

Sete

• H2S esinemine











Elupaigatüübi struktuuri ja funktsioonide hinnang

Liivamadalad



Elupaigatüübi struktuuri ja funktsioonide hinnang

Laugmadalikud



Elupaigatüübi struktuuri ja funktsioonide hinnang

Karid



Struktuur ja funktsioonid seire

Liivamadalad

Taimestikuvöönd

Settes elavate karpide 
vöönd

Kassari lahtine 
punavetikakooslus

Laugmadalikud

Laugmadalikud

Karid

Adruvöönd

Punavetikavöönd

Rannakarbivöönd

Seire vööndite/koosluste järgi:

• igal vööndil vähemalt 15 seireala Eesti merealal

• igal seirealal 5-7 seirejaama

Adruvöönd Punavetikavöönd Rannakarbivöönd

Karide elupaigatüübi soovitatud seirealad:



Seirejaamas registreeritavad näitajad

• substraaditüüpide katvused

• kinnitunud taimestiku üldkatvus

• taimestiku ja sessiilse loomastiku liikide katvus

• lahtise vetikamati katvus

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



Struktuuri ja funktsioonide hinnang

Liivamadalate taimestikuvöönd

Kriteeriumid:
1 − esinevad mändvetikad või kõrgemad taimed
2 − domineerivad mändvetikad või pikk merihein
3 − mitteoportunistlike liikide katvuse osakaal
4 − loomastikus esindatud teod, karbid ja mittesessiilsed vähid
5 − loomastikus esindatud teod ja mittesessilsed vähid

Jaam Soolsus 
Kriteerium 

1 
Kriteerium 

2 
Kriteerium 

3 
Kriteerium 

4 
Kriteerium 

5 
Seisund 

TV01 kõrge jah jah 100 jah  soodne 
TV05 kõrge jah jah 100 jah  soodne 
TV07 kõrge jah ei 100 jah  soodne 
TV09 kõrge jah jah 100 jah  soodne 
TV10 kõrge jah ei 100 jah  soodne 
TV12 kõrge jah ei 100 jah  soodne 
TV14 kõrge jah jah 100 jah  soodne 
TV16 kõrge jah jah 99 jah  soodne 
TV18 kõrge jah ei 100 jah  soodne 
TV19 kõrge jah ei 99 jah  soodne 
TV21 kõrge jah jah 100 jah  soodne 
TV22 kõrge jah jah 91 jah  soodne 
TV25 kõrge jah ei 100 jah  soodne 
TV24 madal jah ei 92  jah soodne 
TV26 madal jah ei 100  jah soodne 
 



Struktuuri ja funktsioonide hinnang

Liivamadalate settes esinevate karpide vöönd

Jaam 
Settes esinevad 
karbid 

Esineb keskmise või kõrge 
tundlikkusega põhjaloomastikku Seisund 

SK01 jah jah soodne 
SK03 jah jah soodne 
SK05 jah jah soodne 
SK06 jah jah soodne 
SK07 jah jah soodne 
SK08 jah jah soodne 
SK10 jah jah soodne 
SK16 jah ei ebasoodne 
SK17 jah jah soodne 
SK18 jah jah soodne 
SK19 jah jah soodne 
SK20 jah jah soodne 
SK25 jah jah soodne 
SK27 jah jah soodne 
SK28 jah jah soodne 
SK30 jah jah soodne 
HL jah jah soodne 
NPL012 jah jah soodne 
NPL386 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

soodne
Settes esinevate karpide
vöönd

95 % (18 jaama 19st)

Kassari lahe lahtine
punavetikakooslus

soodne 

soodne

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

2 Kriteeriumid:
soodne (FV): vööndite hinnang ≥90 % soodne ning Kassari koosluse hinnang soodne 
ebasoodne-ebapiisav (U1): vööndite hinnang < 90-70% ning Kassari koosluse hinnang soodne VÕI

vööndite hinnang ≥90 %  soodne ning Kassari koosluse hinnang ebasoodne
ebasoodne-halb (U2): vööndi hinnang <70% soodne ning Kassari koosluse hinnang soodne VÕI 

vööndi hinnang <90% soodne 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): <90-75% soodne
ebasoodne-halb (U2): <75% soodne

Vöönd Soodsas seisundis jaamade osakaal Koondhinnang1

Adruvöönd 95 % (18 jaama 19st)

95 % soodne
Punavetikavöönd 100 % (15 jaama 15st)

Rannakarbivöönd 91 % (10 jaama 11st)



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, tegevuskavadest ja 
kaitsemeetmetest

• Tulevast seisundit hinnatakse 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



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


