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Tegevus 1

Tegevuse nimetus: Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide soodsa
seisundi kriteeriumite määramine ja seisundi baastaseme tuvastamine.

Tegevuse kirjeldus: Tuginedes rahvusvahelisele kogemusele (EL liikmesriigid, 
Norra, Austraalia, USA) ning kasutades olemasolevaid andmeid Eestis
määratud mereliste elupaigatüüpide seisundi ja leviku kohta koostatakse
ettepanek soodsa seisundi kriteeriumite loendi kohta.

Toimumise aeg: 06.2014-01.2015

Väljund: Eesti rannikumere mereliste elupaigatüüpide soodsa seisundi
kriteeriumite kirjeldus, seisundi hindamise süsteemi ettepanek.



Tegevus 1.1. Mereliste elupaigatüüpide seisundi
tasemete kirjelduste ja kvantitatiivsete määrangute

loomine.

• Kasutades
olemasolevaid andmeid
määratakse
elupaigatüüpidele
iseloomulikud
keskkonna ja 
bioloogilised tunnused
suuremate merealade
kaupa läbi statistilise
meetodite kasutamise.

• Kehtestatakse lubatud
kõrvalekalded
tüüptingimustest
seisundi klassifikatsiooni
tarbeks.



• Kuidas on mereliste elupaikade soodne seiund
määratletud teistes riikides (EU, Norrra, US, Australia)?

• Millised on mereeleupaikade seisundi klassifisteerimise
meetodid ja protseduurid teistes riikides?

• Milliseid elupaika määravatest keskkonna või
bioloogilistest tunnustest kasutatakse seisundi
klassifisteerimisel? 

• Millised on mereliste elupaikade seisundi hindamise
strateegiad mujal?

• Milliseid elupaigaklassifikatsioone kasutatakse
(Läänemere äärsed riigid, Euroopa, USA, Austraalia)?

Tegevus 1.2 – tähtsamad teemad.



Tegevus 2

Tegevuse nimetus: Loodusdirektiivi elupaigatüüpide inventeerimine
väljaspool territoriaalmerd ja seni inventeerimata Natura 2000 aladel.

Tegevuse kirjeldus: Vastavalt väljatöötatud metoodikale viikase läbi
Loodusdirektiivi mereliste elupaikade inventuurid selleks sobivates
piirkondades väljaspool territoriaalmerd Eesti majandusvööndis ning seni
inventeerimata mereliste Natura 2000 võrgustiku aladel (Pärnu laht, 
Läänemere avaosa, Liivi laht).

Toimumise aeg: 06.2014-01.2016

Väljund: Mereliste loodusdirektiivi elupaigatüüpide levikukaardid väljaspool
Eesti territoriaalmerd. Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide leviku
kirjeldus ja kaardid seni inventeerimata Natura 2000 aladel. Täidetud
andmebaasid.



Pindala

Kokku:  36500 km2

EEZ:  11300 km2

Territoriaalmeri ja 
sisemeri: 25200 km2

Keskmine sügavus

EEZ: 81 m

Territoriaalmeri: 30 m

Eesti merealad.



Eesti mereala sügavusjaotus.



Veidi üle 9000 km2

Enamik
territoriaalmeres

EEZ pole kaetud
(vähem kui 1%)

Eelnevate inventuuridega kaetud alad 2005-2012



Merealad, kus
viiakse läbi
inventuurid projekti
käigus (sinine – alad
majandusvööndis; 
oranž – seni
inventuuridega
katmata Natura
2000 alad). 

Elupaikade leviku
modelleerimine
viikase läbi kogu
majandusvööndi
ulatuses. 

LD lisa I elupaigatüüpide inventuurid Eesti majandusvööndis ja 
seni inventeerimata NATURA 2000 aladel.



Varasemad modelleerimised majandusvööndis.

Karid

Liivamadalad

Herkül 2011



Tegevus 4

Tegevuse nimetus: Seire ja aruandlusmetoodikate väljatöötamine ning
katsetamine loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide jaoks..

Tegevuse kirjeldus: Seiremetoodika ettepaneku väljatöötamine ja 
kooskõlastamine pädevate asutuste esindajatega ning muude 
huvigruppidega. Selleks analüüsitakse mujal maailmas ja Euroopas 
väljakujunenud praktikaid ning olemasolevat teaduslikku informatsiooni. 
Koostatakse seiremetoodika ettepanek. Seiremetoodikat katsetatakse 
kolmel pilootalal eesmärgiga katta kõik huvialused elupaigatüübid 
suuremate Eestiga piirnevate Läänemere alambasseinide kaupa (Soome 
laht, Läänemere avaosa, Väinameri ja Liivi laht)

Toimumise aeg: 01.2015-03.2016

Väljund: Koostatakse mereliste elupaikade seisundi seire metoodika ning
selle katsetamise tulemusel huvialuste elupaigatüüpide seisundi hinnangud
suuremate alambasseinide kaupa.



Eesti mereala on jagatud
kolme suuremasse
ossa/basseini. 
Igas alapiirkonnas
valitakse kolm elupaiga
esinemise kohta ja 
viikase läbi elupaikade
bioloogiliste ja 
fääsikaliste omaduste
seire. 
Elupaikade
seisundihinnagud
antakse vastavalt
tegevuses 1 välja
töötatud kriteeriumitele. 

Kavandatud tegevused mereelupaikade seisundi seireks.


