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1. Ala üldine mere-elupaikade/põhjaelustiku mitmekesisuse kirjeldus 

 
Väinamere piirkonnale iseloomulikud tingimused – madalaveelisus, pehme substraat ning 
hüdrodünaamilised tingimused – muudavad antud veekogumi äärmiselt unikaalseks. Vee 
läbipaistvus on tihti madal ning ehkki substraat on kõrgemate taimede levikuks soodne, on 
nende levik just kehvade valgustingimuste tõttu piiratud. Väinameres Kassari lahes leidub aga 
omapärane kinnitumata punavetikakooslus, mis moodustub peamiselt kahest punavetikaliigist 
– Furcellaria lumbricalis ja Coccotylus truncatus. Punavetikas F. lumbricalis ehk agarik on 
Läänemere ainsaks töönduslikult tarbitavaks vetikaliigiks - väärtuslik tooraine geelistuvate 
polüsahhariidide tootmiseks. Kassari lahes alustati agariku väljapüüki töönduslikul eesmärgil 
1966. aastal ja sellest ajast alates on pidevalt kontrollitud koosluse seisundit. 
 
Piirkonnast on viimaste aastate inventuuride põhjal leitud 47 vetika- ning taimeliiki ning 58 
suurselgrootu looma taksonit (Tabel 1-2). 
 
Loodusdirektiivi lisa I sätestab nimekirja elupaigatüüpidest, millede kaitsele peab pöörama 
erilist tähelepanu ning millede soodsa looduskaitselise seisundi tagamiseks ongi loodud 
Natura 2000 võrgustik. Elupaigatüüpide määratlemise juhendmaterjalina kasutati käesoleva 
töö teostamisel nii Loodusdirektiivi Elupaigatüüpide tõlgendamise käsiraamatut kui 2007 
aastal ilmunud “Guidelines for establishment of the Natura 2000 network in the Marine 
Environment”. Väinamere piirkonnas esinevad EL loodusdirektiivi elupaigatüüpidest 
mereveega üleujutatud liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), pagurannad 
(1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad abajad ja lahed (1160) ning karid (1170) (Tabel 
3). 
 
EU LIFE projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” välja töötatud elupaikade 
klassifikatsiooni järgi on piirkonnas esindatud 17 mere-elupaika. Neist enim on levinud 
mõõdukalt avatud pehmed põhjad kindla liigilise domineerimiseta, mõõdukalt avatud pehmed 
põhjad karpide kooslustega ning mõõdukalt avatud pehmed põhjad agariku Furcellaria 

lumbricalise kooslustega. (Tabel 4). 
 

Tabel 1. Väinamere taimeliikide nimekiri (biomassi põhiselt). 

Jrk Liik Domineerimine  Esinemissagedus  

1 Aglaothamnion roseum <0,01 0,51 
2 Ceramium tenuicorne 177,78 51,62 
3 Ceramium virgatum 0,26 8,21 
4 Ceratophyllum demersum <0,01 0,51 
5 Chaetomorpha linum 0,04 10,77 
6 Chara aspera 3,50 12,31 
7 Chara baltica 0,16 3,76 
8 Chara canescens 0,11 3,76 
9 Chara connivens 0,65 7,01 

10 Chara sp <0,01 0,34 
11 Chara tomentosa 1,07 1,20 



12 Chorda filum 0,55 8,89 
13 Cladophora glomerata 10,22 56,07 
14 Cladophora rupestris 0,04 3,59 
15 Coccotylus truncatus 3,73 35,38 
16 Cyanophyta <0,01 1,03 
17 Dictyosiphon foeniculaceus 1,00 22,91 
18 Ectocarpus siliculosus 0,02 0,68 
19 Elachista fucicola 0,22 1,37 
20 Fontinalis sp <0,01 1,03 
21 Fucus vesiculosus 35,90 20,85 
22 Furcellaria lumbricalis 19,34 48,89 
23 Leathesia difformis <0,01 0,17 
24 Lemna trisulca <0,01 0,51 
25 Myriophyllum spicatum 1,56 10,09 
26 Najas marina <0,01 1,20 
27 Percursaria percursa <0,01 0,17 
28 Pilayella littoralis 26,54 63,25 
29 Pilayella/Ectocarpus 0,18 0,51 
30 Polysiphonia fibrillosa <0,01 3,76 
31 Polysiphonia fucoides 3,00 57,44 
32 Potamogeton pectinatus 1,94 18,80 
33 Potamogeton perfoliatus 0,46 6,32 
34 Ranunculus baudotii <0,01 0,17 
35 Ranunculus circinatus <0,01 0,17 
36 Rhizoclonium riparium 0,40 5,98 
37 Rhodomela confervoides 0,02 3,25 
38 Ruppia cirrhosa <0,01 0,17 
39 Ruppia maritima 1,94 10,94 
40 Sphacelaria arctica 1,53 26,32 
41 Stictyosiphon tortilis 0,14 6,15 
42 Zannichellia palustris 0,63 12,82 
43 Zostera marina 0,87 7,86 
44 Tolypella nidifica 0,19 10,94 
45 Ulothrix sp 0,07 1,88 
46 Ulva intestinalis 0,05 6,67 
47 Urospora penicilliformis <0,01 1,20 

 
Tabel 2. Väinamere suurselgrootute nimekiri (biomassi põhiselt). 

Jrk Liik Domineerimine Esinemissagedus 

1 Alderia modesta <0,01 0,34 
2 Asellus aquaticus <0,01 3,93 
3 Balanus improvisus 0,20 7,35 
4 Bathyporeia pilosa <0,01 1,88 
5 Bithynia tentaculata 0,22 3,76 
6 Calliopius laevisculus <0,01 1,20 



7 Cerastoderma glaucum 5,49 53,33 
8 Chironomidae 0,06 48,89 
9 Coleoptera <0,01 1,54 

10 Cordylophora caspia <0,01 0,85 
11 Corophium volutator 0,01 15,21 
12 Cyanophthalma obscura <0,01 6,67 
13 Diptera <0,01 0,85 
14 Echinogammarus stoerensis <0,01 0,17 
15 Ephemeroptera <0,01 0,34 
16 Erpobdella <0,01 0,34 
17 Gammarus duebeni <0,01 0,34 
18 Gammarus juv 0,06 39,32 
19 Gammarus locusta <0,01 0,85 
20 Gammarus oceanicus 0,13 22,91 
21 Gammarus salinus 0,08 40,68 
22 Gammarus zaddachi 0,03 11,45 
23 Gammarus tigrinus 0,02 7,86 
24 Gonothyraea loveni <0,01 4,10 
25 Halicryptus spinulosus <0,01 0,34 
26 Hediste diversicolor 0,33 49,23 
27 Hirudinea sp <0,01 1,03 
28 Hydrobia sp <0,01 0,17 
29 Hydrobia ulvae 1,14 61,71 
30 Hydrobia ventrosa 0,02 6,84 
31 Idotea baltica 0,09 24,96 
32 Idotea chelipes 0,05 28,21 
33 Jaera albifrons 0,01 28,03 
34 Laomedea flexuosa <0,01 0,68 
35 Lepidoptera <0,01 1,03 
36 Leptocheirus pilosus <0,01 4,27 
37 Lymnaea sp <0,01 0,17 
38 Lymnaea stagnalis <0,01 0,17 
39 Lymnea peregra 0,36 20,17 
40 Macoma balthica 6,55 51,45 
41 Marenzelleria neglecta <0,01 0,85 
42 Melita palmata <0,01 0,17 
43 Microcoleus chthonoplastes <0,01 0,85 
44 Monoporeia affinis <0,01 1,03 
45 Monostroma balticum 0,02 1,03 
46 Mya arenaria 3,79 38,97 
47 Mytilus trossulus 12,70 47,35 
48 Neomysis integer <0,01 0,51 
49 Odonata 0,01 1,88 
50 Oligochaeta 0,04 24,79 
51 Palaemon adspersus 0,02 0,34 



52 Piscicola geometra <0,01 0,51 
53 Potamopyrgus antipodarum <0,01 0,34 
54 Praunus inermis <0,01 0,17 
55 Saduria entomon 0,05 2,74 
56 Tenellia adspersa <0,01 0,17 
57 Theodoxus fluviatilis 1,93 62,05 
58 Trichoptera <0,01 2,74 

 
Tabel 3. Väinameres esinevad Loodusdirektiivi I lisasse kantud elupaigatüübid. 

Elupaik Nimetus Pindala km
2
 % 

1110 Liivamadalad 956,75 37,61 
1130 Jõgede lehtersuudmed 93,90 3,69 
1140 Pagurannad 176,36 6,93 
1150 Rannikulõukad 18,53 0,73 
1160 Laiad madalad abajad ja lahed 103,33 4,06 
1170 Karid 44,57 1,75 

 
Tabel 4. Merepõhja elupaikade levik Väinameres (EU LIFE projekti „Merekaitsealad 
Läänemere idaosas“ merepõhja elupaikade klassifikatsiooni alusel).  

Elupaik 

 

Nimetus 

Pindala 

km
2
 % 

1 Varjatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus kooslustega 1,48 0,06 
2 Varjatud kõvad põhjad karpide kooslustega 3,76 0,15 

3 
Varjatud kõvad põhjad kindla liigilise 
domineerimiseta 

2,26 0,09 

4 Varjatud pehmed põhjad õistaimede kooslustega 249,83 9,82 
5 Varjatud pehmed põhjad mändvetika kooslustega 145,35 5,71 
6 Varjatud pehmed põhjad karpide kooslustega 303,03 11,91 

7 
Varjatud pehmed põhjad kindla liigilise 
domineerimiseta 

181,24 7,12 

8 
Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus 
kooslustega 

6,07 0,24 

9 
Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Furcellaria 

lumbricalis kooslustega 
19,20 0,75 

10 
Mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja Balanus 

improvisus kooslustega 
14,13 0,56 

11 
Mõõdukalt avatud kõvad põhjad kindla liigilise 
domineerimiseta < 20 m 

9,47 0,37 

13 
Mõõdukalt avatud pehmed põhjad Zostera marina 
kooslustega 

134,20 5,28 

14 
Mõõdukalt avatud pehmed põhjad õistaimede 
kooslustega (v.a. Zostera marina) 

105,58 4,15 

15 
Mõõdukalt avatud pehmed põhjad mändvetika 
kooslustega 

26,05 1,02 

16 
Mõõdukalt avatud pehmed põhjad Furcellaria 

lumbricalise kooslustega 
318,61 12,52 

17 
Mõõdukalt avatud pehmed põhjad karpide 
kooslustega 

395,81 15,56 

18 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad kindla liigilise 628,07 24,69 



domineerimiseta <20 m 
 
Natura elupaigad 

 

2. Alal leiduvad loodusväärtused 

  Natura väärtused 

 

1110 Mereveega üleujutatud liivamadalad 

Liivamadalad on püsivalt vee all olevad peamiselt liivast, vähesemal määral ka mudast, 
munakatest ning/või kividest koosnevad madalad/tasandikud. Kui liiv katab kõva 
substraati, klassifitseeritakse see siiski liivamadalana, juhul kui piirkonnas esinev elustik 
on sõltuv liivast, mitte aga kõvast substraadist. Sügavus, kus antud elupaik esineb, on 
hinnanguliselt harva üle 20 m. Samas, kui liivamadal toetab ka sügavamal iseloomulikku 
elustikku, on mõttekas elupaigana kaasata ka sügavamad alad. Liivamadalad võivad 
esineda koos mõõnaga paljanduvate mudaste ning liivaste laugmadalikega (1140) ning 
karidega (1170). Samuti võivad need olla osa estuaaridest (1130) või laiadest madalatest 
abajatest ning lahtedest (1160).   
 
Läänemeres on liivamadalatega seotud taimeliigid meriheinalised (Zostera spp), 
penikeelelised (Potamogeton spp), heinmudalised (Ruppia spp.), pesajas tolüpell 
(Tolypella nidifica), haneheinalised (Zannichellia spp.), mändvetikad (Chara spp.). Samas 
taimestikku ei esine mitmetel liivamadalatel. Loomadest on esindatud hulkharjasussid 
(Pygospio elegans, tavaline harjasliimukas Nereis diversicolor), karbid/limused (balti 
lamekarp Macoma baltica, liiva-uurikkarp Mya arenaria, söödav südakarp Cerastoderma 

glaucum), vähid (põhjamere garneel Crangon crangon, merikilk Saduria entomon). 
Kaladest on esile toodud lest Platchthys flesus, madunõel Nerophis ophidion, mudilad 
Pomatoschistus spp., väike tobias Ammodytes tobianus.  
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Väinameres on liivamadalad levinud suhteliselt ühtlaselt, selge domineerimine on Kassari 
lahe osas. Kogupindala on hinnanguliselt 956,75 km2, mis moodustab 37,61 % kogu alast. 
(Joonis 1, tabel 3). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Väinamere Kassari piirkonna liivamadalatel esineb unikaalne lahtise agariku kooslus, 
mida on majanduslikult ekspluateeritud 1960ndatest alates. Muudel aladel on levinud 
kõrgema taimestiku kooslused, mis pakuvad nii kaitse-, kude- kui toitumispaika 
erinevatele kaladele. 
 
Ohutegurid 
Elupaigalist väärtust mõjutavad peamiselt looduslikud tegurid – tuule tugevus ja suund 
ning sellest põhjustatud lainetus. Inimtegevusest tingitud ohud elupaigale on peamiselt 
maavarade võimalik kaevandamine merepõhjast, sadamate, laevateede ja tuuleparkide 
rajamine ning nendega kaasnevad häiringud. Samuti on võimalikuks ohuks agariku 
ülepüük. Keskkonna eutrofeerumine. Merereostus.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Kaitse vajalik. Tagamaks agariku koosluse säilumist on oluline jätkata agariku 
jätkusuutlikku majandamist – vajalik pideva seire ning püügimahu määramise jätkamine.    
Ehitus-, süvendus- ning kaadamistöid antud elupaiga Kassari lahe ning Väinamere 
keskosa piirkonnas ning selle lähialadel läbi viia ei või, kuna see rikuks mereala 



veerežiimi. Mujal vajavad merepõhja morfoloogia muutmisega seotud tegevused eelnevalt  
keskkonnamõjude hindamist. Merekeskkonna üldise eutrofeerumise vastu lokaalselt 
võidelda ei ole võimalik. Laevaliiklusega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks ning nende 
puhul (õlireostus jms) piisab üleriigiliste meetmete rakendamisest. 

 

 
Joonis 1. Väinamere uurimisalal levinud liivamadalad (1110). 
 

1130 Jõgede lehtersuudmed 

Jõgede lehtersuudmete näol on tegemist jõgede alamjooksu/suudmealaga. Erinevalt 
elupaigatüübist 1160 laiad madalad lahed, on neis rannikuabajates oluline osa mageveel. 
Jõe-ning merevee segunemine ning aeglustunud veevool tingivad peeneteralise sette 
ladestumise, sageli kujunevad välja muda- ning liivaleeted. Läänemeres esinevad 
estuaarid moodustavad selle elupaiga alamtüübi, kuna antud jõgede lehtersuudmetele on 
iseloomulik riimvesi, loodete puudumine ning madalveele omane rikkalik taimkate.  
 
Taimestikus on iseloomulikud bentilised vetikakooslused, harilik heinmuda Ruppia 

maritima, tarnad Carex spp., tähkjas vesikuusk Myriophyllum spicatum, harilik pilliroog 
Phragmites australis, penikeelelised Potamogeton spp. ning kõrkjad Scirpus spp. Eraldi 
loomaliike välja toodud ei ole. Estuaarid on toitumisalad paljudele lindudele.  
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Antud piirkonnas esineb ainus Eestis üldtunnustatud estuaar, Matsalu laht. Kogupindala 
on hinnanguliselt 93,9 km2 (3,63 % kogu alast). (Joonis 2, tabel 3) 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Tegemist on erinevate kalaliikide (nt koha, kiisk) olulise kudemisalaga. Lisaks sõltuvad 
elupaigast oluliselt mitmesugused veetaimed, selgrootud ning veelinnud. 
 
Ohutegurid 



Merereostus, eutrofeerumine. Kinnikasvamine.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivsema kaitse järgi praktiliselt puudub, piisab senise kaitsekorra tagamisest. 
Oluline tagada roolõikus ja kinnikasvamise vältimine.  
 

 
Joonis 2. Väinamere uurimisalal levinud jõgede lehtersuudmed (1130). 

 
 

1140 Mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud 

Tegemist on merede või laguunide mõõnaga paljanduvate liiva- ja mudarandadega. Kuna 
Eesti tingimustes loodeid ei esine, siis käsitletakse selle elutüübi all kõiki liivaseid, 
saviseid ja mudaseid laugeid mererandu, mis ajuti paguveega paljanduvad.  
Antud elupaigaga seotud taimeliigid on eelkõige harilik pilliroog Phragmites australis, 
meri-mugulkõrkjas Bolboschoenus maritimus, kare kaisel Schoenoplectus 

tabernaemontanii, penikeelelised Potamogeton spp., haneheinalised Zannichellia spp., 
tähk-vesikuusk Myriophyllum spicatum. Loomadest on esindatud liiva-uurikkarp Mya 

arenaria, mudatigu Lymnea peregra, harilik harjasliimukas Nereis diversicolor, 

Marenzellaria viridis.  
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Väinameres esinevad mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud paiknevad 
piki rannikut suhteliselt ühtlaselt. Kogupindala on hinnanguliselt 176,36 km2 (6,93 % 
kogu alast). (Joonis 3, Tabel 3). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik on oluline nii veetaimede, selgrootute, kalade, veelindude kui kurvitsate 
seisukohalt. Tegemist on lindude jaoks olulise peatus- ning toitumiskohaga.  
 



Ohutegurid 
Kinnikasvamine. Kuivendamine, ehitustegevus, rannajoone muutmine. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele on väike. Kohati on vajalik roo tõrjumine.  
 

 
Joonis 3. Väinamere uurimisalal levinud mõõnaga paljanduvad liivased ja mudased 
laugmadalikud (1140). 
 
1150 Rannikulõukad 

Rannikulõukad ehk laguunid on madalad, merest klibuse maasääre, luidete või harvem ka 
kaljudega täielikult või osaliselt eraldatud rannikuveekogud. Vee soolsus ja hulk võib olla 
muutlik, sõltudes sademetest, aurumistest, merevee lisandumisest tormiga jne. Taimkate 
puudub või selle moodustavad peamiselt heinmudalised Ruppia spp., penikeelelised 
Potamogeton spp, merihein Zostera marina, särjesilm Ranunculus baudotii, pesajas 
tolüpell Tolypella nidifica, mändvetikad Chara spp.  
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Rannikulõukad esinevad peamiselt Haapsalu lahe siseosas ning Käina ning Vaemla lahes, 
leidub ka Matsalu lahes. Kogupindala on hinnanguliselt 18,53 km2 (0,73 % kogu alast). 
(Joonis 4, Tabel 3). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Sellest elupaigast on oluliselt sõltuvad veetaimed, selgrootud, kalad, veelinnud; 
roostumise tõttu on nende sobivus kurvitsatele vähenenud.  
 
Ohutegurid 
Roostumine, kinnikasvamine, eutrofeerumine.  
 



Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed  
Vajadus aktiivse kaitse järgi puudub, vajalik on roo kohatine tõrjumine. 
 

 
Joonis 4. Väinamere uurimisalal levinud rannikulõukad (1150). 
 
1160 Laiad madalad abajad ja lahed 

Tegemist on elupaigaga, kus erinevalt jõgede lehtersuudmetest (1130) on magevee mõju 
üsna väike. Tavaliselt on need elupaigad merelainete otsese mõju eest varjatud, neile on 
iseloomulik põhjasetete ning kasvupinnaste ulatuslik varieeruvus, samuti bentiliste 
koosluste selgesti väljenduv vööndilisus. Viimastele on iseloomulik suur looduslik 
mitmekesisus. Mõnikord piiritletakse elupaiga levikut meriheina ning penikeelte- koosluse 
levikualaga, kuid üldiselt pole taimede levikupiir vee maksimaalse sügavuse fikseerimisel 
vajalik, kuna erinevate kooslusetüüpide puhul võib sellel olla erinev ökoloogiline 
tähendus.  
 
Taimestikus on iseloomulikud pikk merihein Zostera marina, harilik heinmuda Ruppia 

maritima, penikeeled Potamogeton spp. ning erinevad bentilised vetikad. Loomastikust 
võib esile tõsta balti lamekarbi Macoma baltica ning liiva uurikkarbi Mya arenaria 
esinemise.   
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Väinameres on antud elupaigatüübi kogupindala hinnanguliselt 103,33 km2 (4,04 % kogu 
alast). (Joonis 5, Tabel 3). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaigast on sõltuvad mitmed selgrootud, kalad, linnud.  
 
Ohutegurid 
Kuivendamine, kinnikasvamine.  



 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele on väike. Kohati vajalik roolõikus ja seeläbi kinnikasvamise 
vältimine.  
 
 

 
Joonis 5. Väinamere uurimisalal levinud laiad madalad abajad ja lahed (1160). 
 
1170 Karid 

Karid võivad olla kas bioloogilist või geoloogilist päritolu. Eestis kuuluvad siia 
elupaigatüüpi rannikumere rahnuderikkad alad või aluspõhjakivimeist 
merepõhjakõrgendikud (nn karid, rahud), mis paguvee ajal võivad ulatuda üle merepinna. 
Kõva substraadi (kalju, rahnud, munakivid) läbimõõt peaks olema üldiselt >64 cm. Lisaks 
kuuluvad selle elupaigatüübi alla sileda pealispinnaga ning astmeliselt sügavamale 
laskuvad kaljurannakud (enamasti saarte ümbruses – Vaikad, Pakrid, Osmussaar). Kui 
kõva substraati katab õhuke kiht liikuvat setet, klassifitseeritakse elupaigatüüp siiski 
karidena juhul, kui elustik on sõltuv kõvast substraadist mitte aga seda katvast settest. 
 
Elupaiga taimestik koosneb erinevatest rohe-, pruun- ning punavetikatest. Loomastikust 
on iseloomulikud karbid söödav rannakarp Mytilus trossulus ning rändkarp Dreissena 

polymorpha. Põisadru kooslustes elab hulgaliselt liikuvaid põhjaloomi – kirpvähid 
Gammarus spp., müsiid Neomysis integer, lehtsarved Idothea spp. Kalastik võib olla 
liigirikas. Tihti võib kohata lesta, emakala, kammeljat, merisiiga, nolgust. 
 

Pindala ja seisundi hinnang. 
Väinameres on karid levinud peamiselt Muhu ning Vormsi saarte rannikumeres ning 
kogupindala on hinnanguliselt 44,57 km2 (1,75 % kogu alast). (Joonis 6, Tabel 3).  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 



Elupaik on oluline hüljeste ning veelindude peatuspaigana. Atraktiivne sukeldumispaik. 
 
Ohutegurid 
Tuuleparkide rajamine. Eutrofeerumine. Merereostus.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järgi on väike. Merekeskkonna üldise eutrofeerumise vastu 
lokaalselt võidelda ei ole võimalik. Laevaliiklusega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks ning 
tegutsemiseks õnnetuse korral (õlireostus jms) piisab seadusandluses toodud meetmete 
rakendamisest. 
 

 
Joonis 6. Väinamere uurimisalal levid karid (1170).  
 
________________________________________________________________________ 

 

 

Muud kaitsekorralduslikult olulised väärtused 

 
EU LIFE projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” merepõhja elupaikade klassifikatsioon 
(Eesti rannikuvetes esinevad elupaigad). 
 



  
Joonis 7. Väinamere uurimispiirkonnas esinevad mereelupaigad (LIFE mereprojektis välja 
töötatud klassifikatsiooni järgi). 
 
 

1. Varjatud kõvad põhjad põisadru Fucus vesiculosuse kooslusega 

 
Elupaiga liigiline mitmekesisus on suur. Elupaika asustavad mitmed erinevad taime- ning 
loomaliigid. Elupaigas domineerib taimedest põisadru Fucus vesiculosus, teiste 
taimeliikide osakaal biomassis jääb alla 10%. Loomadest domineerib Theodoxus 

fluviatilis. Elupaik esineb rannikualadel, kus avatus lainetusele ning jää kulutavale 
tegevusele on suhteliselt väike. Põisadru, mis on antud elupaigatüübi võtmeliik, asustab 
erinevaid kõvu setteid – kalju, paeplaat, rahnud, kivid, munakad. Tänu aeglsemale vee 
liikumisele võib sedimentatsiooni tase ning seega pehmete setete osakaal (liiv, muda) olla 
kõrgem võrrelduna avatud piirkondadega. Väiksema mehaanilise häiringu tagajärjel 
kasvavad põisadru isendid suuremaks ning on rohkem hargnenud võrrelduna avatuma 
piirkonna isenditega. Elupaik esineb sügavustel 0,2-6 m. Madalaim soolsus, kus elupaik 
esineb, on 4 promill, üksikutel juhtudel on põisadru esinemist kirjeldatud ka soolsuselt 2 
promilli.  

 

Pindala ja seisundi hinnang. 
Väinameres  on antud elupaik levinud äärmiselt vähe, peamiselt lahe põhjaosas ning 
kogupindala on hinnanguliselt 1,48 km2 (0,06 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 3). Elupaik 
on tihedalt seotud elupaigaga nr 8 (mõõdukalt avatud kõvad põhjad põisadru 
domineerimisega).  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 



Elupaik pakub nii kaitse-, kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana ning hüljeste peatuspaigana. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, 
atraktiivne sukeldumispaik. 

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. Ehitustegevusega (sadamate, tuuleparkide 
rajamine) kaasneb eelkõige koosluse lühiajaline häiring ning loodusliku substraadi kadu. 
Süvendus- ning kaadamistöödega võib kaasneda peenteralise sette kandumine elupaika, 
mis põhjustab häiringuid koolsuse funktisoneerimises. Eutrofeerumine mõjutab elupaika 
eelkõige kaudselt – niitjate vetikate massvohamisega halvenevad elupaiga võtmeliigi 
põisadru jaoks eelkõige valgustingimused ning tekib ruumikonkurents. Õlireostuse puhul 
kannatab eelkõige adruga seotud elustik.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järgi puudub. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 

 

2. Varjatud kõvad põhjad karpide ning tõruvähi kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on suhteliselt väike. Elupaigas domineerivad söödav 
rannakarp Mytilus edulis ning tõruvähk Balanus improvisus. Peamine kodominant on 
agarik F. lumbricalis, mõnel juhul ka erinevad rohe- ning pruunvetikad ning kõrgemad 
taimed. Elupaik esineb rannikualadel, kus avatus lainetusele ning jää kulutavale 
tegevusele on suhteliselt väike. Karbid ning tõruvähid koloniseerivad peamiselt kõvu 
substraate - kalju, paeplaat, rahnud, kivid, munakad. Tänu aeglsemale vee liikumisele võib 
sedimentatsiooni tase ning seega pehmete setete osakaal (liiv, muda) olla kõrgem 
võrrelduna avatud piirkondadega. Elupaik esineb sügavustel 1-20m. Madalaim soolsus, 
kus elupaika esineb, on 2 promilli.  

 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud äärmiselt vähe, kogupindala on hinnanguliselt 3,76 
km2 (0,15 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub toitumispaika erinevatele kaladele ning veelindudele. Kõrge rekreatsiooni-
line väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed.  
Vajadus aktiivse kaitse järgi puudub. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 
 

 
3. Varjatud kõvad põhjad kindla liigilise domineerimiseta 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on suhteliselt väike, kindel liigiline domineerimine 
puudub. Sageliesinevateks liikideks on põisadru Fucus vesiculosus, agarik Furcellaria 

lumbricalis ning niitjad vetikad. Elupaik esineb rannikualadel, kus avatus lainetusele ning 
jää kulutavale tegevusele on suhteliselt väike. Settena domineerivad paeplaat, rahnud, 
kivid. Tänu aeglsemale vee liikumisele võib sedimentatsiooni tase ning seega pehmete 



setete osakaal (liiv, muda) olla kõrgem võrrelduna avatud piirkondadega. Elupaik esineb 
sügavustel 1-20 m. Madalaim soolsus, kus elupaika esineb on 1 promilli juures.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud äärmiselt vähe, kogupindala on hinnanguliselt 2,26 
km2 (0,09 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub toitumispaika erinevatele kaladele ning veelindudele. Madalatel sügavustel 
on alal kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, kuid üldiselt pole elupaik antud piirkonnas ohustatud.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. 
 

4. Varjatud pehmed põhjad õistaimede kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on suhteliselt kõrge. Lisaks kõrgematele taimedele on 
suhteliselt kõrge biomassiga esindatud ka põisadru Fucus vesiculosus ning niitjad vetikad. 
Selgrootute biomassid on madalad, peamiselt domineerivad gastropoodid ning karbid. 
Elupaik esineb rannikualadel, kus avatus lainetusele ning jää kulutavale tegevusele on 
suhteliselt väike. Settena domineerivad liiv, savi ning muda. Elupaik esineb sügavustel 
0,2-8 m. Madalaim soolsus, kus elupaika esineb, on 1 promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud peamiselt Hiiumaa kagurannikul, Vormsi 
lõunarannikul ning Haapsalu lahes. Kogupindala on hinnanguliselt 249,83 km2 (9,82 % 
kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse-, kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, süvendamine, kaadamine, eutrofeerumine, õlireostus. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele väike. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 
 
5. Varjatud pehmed põhjad mändvetika kooslustega 

Elupaiga taimestikuline mitmekesisus on suhteliselt suur, samas kui loomastikuline on 
pigem madal. Elupaigas domineerivad mändvetikad, suhteliselt kõrge biomassiga on 
esindatud ka põisadru Fucus vesiculosus. Loomastikus domineerivad peamiselt teod ning 
karbid. Elupaik esineb rannikualadel, kus avatus lainetusele ning jää kulutavale tegevusele 
on suhteliselt väike. Settena domineerivad savi, mudane liiv või muda. Elupaik esineb 
sügavustel 0-4 m, soolsustel 0-7 promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 



Väinameres on antud elupaik levinud vähe, peamiselt erinevates lahesoppides ning 
kogupindala on hinnanguliselt 145,35 km2 (5,71 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaigaga on seotud mitmed selgrootud, elupaik pakub nii kaitse-, kude- kui 
toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline veelindude toitumisalana. Atraktiivne 
snorgeldamispaik.  

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, süvendamine, kaadamine, eutrofeerumine, õlireostus.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub.  

 

6. Varjatud pehmed põhjad karpide kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on keskpärane. Taimestiku biomassid on madalad, 
domineerivateks on põisadru Fucus vesiculosus, agarik Furcellaria lumbricalis nind 
niitjad vetikad. Selgrootute hulgas on enim esindatud erinevad karbid. Elupaik esineb 
rannikualadel, kus avatus lainetusele ning jää kulutavale tegevusele on suhteliselt väike. 
Settena domineerivad peamiselt liiv ning savi. Elupaik esineb sügavustel 0-20 m. 
Madalaim soolsus, kus elupaika esineb, on umbes 3 promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud peamiselt lahe lääneosas ning kogupindala on 
hinnanguliselt 303,03 km2 (11,91 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana.  

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, süvendamine, kaadamine, eutrofeerumine, õlireostus. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele väike. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 
 
7. Varjatud pehmed põhjad kindla liigilise domineerimiseta 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on suur. Kõrgete biomassidega on esindatud nii põisadru 
Fucus vesiculosus, agarik Furcellaria lumbricalis, kõrgemad taimed kui/või niitjad 
vetikad. Selgrootutest on enim levinud söödav rannakarp Mytilus trossulus ning Palaemon 

adspersus. Elupaik esineb rannikualadel, kus avatus lainetusele ning jää kulutavale 
tegevusele on suhteliselt väike. Pehmed setted liiv ning savi on domineerivad, kõva sette 
osakaal varieerub. Elupaik esineb sügavustel 0-20 m. Madalaim soolsus, kus elupaika 
esineb, on 0 promilli juures.  
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Väinameres on antud elupaik levinud peamiselt erinevates siselahtedes ning lahesoppides, 
kogupindala on hinnanguliselt 181,24 km2 (7,12 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 



Elupaik pakub nii kaitse-, kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana.  

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, süvendamine, kaadamine, õlireostus, eutrofeerumine. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 
 

8. Mõõdukalt avatud kõvad põhjad põisadru Fucus vesiculosus kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on suur. Domineerivateks liikideks on põisadru F. 

vesiculosus ning söödav rannakarp Mytilus  trossulus. Teiste liikide osakaal 
kogubiomassis ei ületa 10%. Elupaik esineb rannikualadel, mis on avatud lainetusele ning 
jää kulutavale tegevusele. Põisadru, mis on antud elupaigatüübi võtmeliik, asustab 
erinevaid kõvu setteid – kalju, paeplaat, rahnud, kivid, munakad. Elupaik esineb 
sügavustel 0,2-10 m. Madalaim soolsus, kus elupaik esineb, on 4 promill, üksikutel 
juhtudel on põisadru esinemist kirjeldatud ka soolsuselt 2 promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik vähelevinud, kogupindala on hinnanguliselt 6,07 km2 (0,24 
% kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse-, kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. Ehitustegevusega (sadamate, tuuleparkide 
rajamine) kaasneb eelkõige koosluse lühiajaline häiring ning loodusliku substraadi kadu. 
Süvendus- ning kaadamistöödega võib kaasneda peenteralise sette kandumine elupaika, 
mis põhjustab häiringuid koolsuse funktisoneerimises. Eutrofeerumine mõjutab elupaika 
eelkõige kaudselt – niitjate vetikate massvohamisega halvenevad elupaiga võtmeliigi 
põisadru jaoks eelkõige valgustingimused ning tekib ruumikonkurents. Õlireostuse puhul 
kannatab eelkõige adruga seotud elustik.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele väike. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 
 
9. Mõõdukalt avatud kõvad põhjad agariku Furcellaria lumbricalis kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on väike. Domineerib punavetikas F. lumbricalis ning 
loomadest söödav rannakarp Mytilus trossulus. Kodominandiks on põisadru F. 

vesiculosus, teiste liikide osakaal jääb alla 10% kogubiomassist. Elupaik esineb 
rannikualadel, mis on avatud lainetusele ning jää kulutavale tegevusele. Settena on 
levinud rahnud ning kivid. Elupaik esineb sügavustel 4-15 m, madalaimal soolsusel 4 
promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik vähelevinud, kogupindala on hinnanguliselt 19,2 km2 (0,75 
% kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 



 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
erinevatele selgrootutele. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus, peensette kandumine elupaika. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele väike. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 

 
10. Mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja tõruvähi Balanus improvisus 

kooslustega 

Elupaiga taimestiku liigiline mitmekesisus on väike, loomastikuline mitmekesisus aga 
suur. Peamiselt domineerivad roheline niitjas vetikas, söödav rannakarp M. trossulus ja 
tõruvähk B. improvisus. Kodominantideks on agarik F. lumbricalis ning niitjad 
pruunvetikad. Elupaik esineb rannikualadel, mis on avatud lainetusele ning jää kulutavale 
tegevusele. Settena on levinud paeplaat, rahnud ning kivid. Elupaik esineb sügavustel 0,2-
20 m, madalaimal soolsusel 2 promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik vähelevinud, kogupindala on hinnanguliselt 14,13 km2 (0,56 
% kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. 
 

11. Mõõdukalt avatud kõvad põhjad kindla liigilise domineerimiseta < 20 m 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on keskpärane. Dominantliike ei esine, sagedamini 
leiduvateks liikideks on põisadru F. vesiculosus ning niitjad vetikad. Loomastikust on 
iseloomulikud erinevad karbid. Elupaik esineb rannikualadel, mis on avatud lainetusele 
ning jää kulutavale tegevusele ning kus mitmeaastaste taimede ning karpide massiline 
levik pole tugeva mehaanilise häirituse tõttu võimalik. Sete varieerub paeplaadist klibuni. 
Elupaik esineb sügavustel 0-20 m.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud peamiselt uuritud ala põhja- ning kaguosas ning 
kogupindala on hinnanguliselt 9,47 km2 (0,37 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). 
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 

 



Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. 

 

13. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad Zostera marina kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on keskpärane. Domineerib pikk merihein Zostera marina 
koos niitjate pruunvetikatega. Selgrootute biomassid on suhteliselt madalad, elupaigale on 
iseloomulikud erinevad karbid. Elupaik esineb rannikualadel, mis on avatud lainetusele 
ning jää kulutavale tegevusele. Elupaiga võtmeliigina vaadeldav merihein suudab 
koloniseerida pehmeid setteid, milleks on peamiselt liiv, lisaks võib vähesel määral 
esineda muda, savi, kruusa. Tänu aeglsemale vee liikumisele võib sedimentatsiooni tase 
ning seega pehmete setete osakaal (muda) olla kõrgem võrrelduna avatud piirkondadega. 
Elupaik esineb sügavustel 1,5-8 m, madalaimal soolsusel 4-5 promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud hajusalt ning kogupindala on hinnanguliselt 134,2 
km2 (5,28 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4).  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik.  

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. Elupaik on enim mõjutatud mere üldisest 
eutrofeerumisest, valgustingimuste halvenemine ning niitjate vetikate vohamine tingib 
elupaiga alumise sügavusleviku vähenemise. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele väike. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. Merekeskkonna üldise eutrofeerumise vastu 
lokaalselt võidelda ei ole võimalik. 
 

14. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad õistaimede kooslustega (v.a. Zostera marina) 

Elupaiga taimestikuline mitmekesisus on suur, loomastiku mitmekesisus keskpärane. 
Lisaks mitmetele kõrgematele taimedele on elupaigale iseloomulikud ka mändvetikad 
ning setete heterogeensuse tõttu ka põisadru Fucus vesiculosus. Loomastiku biomassid on 
suhteliselt madalad, iseloomulik on erinevate karpide esinemine. Elupaik esineb 
rannikualadel, mis on mõõdukalt avatud lainetusele ning jää kulutavale tegevusele. 
Settena domineerivad liiv, savi ning kruus. Elupaik esineb sügavusel 2-6 m, madalaim 
soolsus on 1-2 promilli juures.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud hajusalt, kogupindala on hinnanguliselt 105,58 km2 
(4,15 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4).  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana. Kõrge rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik.  

 



Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. 
 
15. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad mändvetika kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on suhteliselt madal. Erinevate mändvetikaliikide osakaal 
on kõrge, elupaigale on iseloomulik ka kõrgemate taimede esinemine. Loomastiku 
biomassid on madalad, peamiselt on esindatud erinevad karbid. Elupaik esineb 
rannikualadel, mis on avatud lainetusele ning jää kulutavale tegevusele. Settena esinevad 
peamiselt liiv, savi ning munakad. Elupaik on levinud sügavustel 0,2-5 m, madalaim 
soolsus on 1 promilli juures.  
 

Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud vähe ning kogupindala on hinnanguliselt 26,05 km2 
(1,02 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4).  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning selgrootutele 
ning on oluline veelindude toitumisalana. Mändvetikate kooslustel on oluline roll vee 
läbipaistvuse tagamisel stabiliseerides setet ning vähendades zoo- ning fütaplanktoni 
osakaalu, samuti akumuleerivad nad toitaineid settes.   
 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus, süvendamine. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. 

 

16. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad agariku Furcellaria lumbricalise kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on väike. Elupaiga võtmeliik on agarik Furcellaria 

lumbricalis ning kodominandiks Coccotylus truncates, mis moodustavad merepõhjale 
kuni 30 cm paksuse lahtise vetikamati. Agariku ning C. truncatese biomassi suhe on 
peamiselt 70/30. Teiste liikide osakaal biomassis jääb enamasti alla 5%. Loomastikust on 
levinuim söödav rannakarp Mytilus trossulus. Elupaik esineb alal, mis on avatud 
lainetusele. Settena esinevad liiv ning savi. Elupaik on levinud sügavustel (3)5-9m, 
soolsusel 6 promilli. 
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud ulatuslikult Kassari lahe piirkonnas, kogupindala on 
hinnanguliselt 318,61 km2 (12,52 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4).  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Tegemist on väärtusliku osaga Väinamere ökosüsteemist, mis pakub nii kaitse- kude- kui 
toitumispaika erinevatele kaladele (räim) ning samuti selgrootutele, mis muidu poleks 
võimelised setet koloniseerima. Tegemist on maailmas  unikaalse kooslusega, Läänemeres 
esinenud sarnased kooslused on kadunud peamiselt ülepüügi tõttu. Agarikust toodetakse 
agarit ning majanduslikult on Eestis antud elupaika ekspluateeritud aastast 1960. 
 
Ohutegurid 



Ülepüük, süvendamine, ehitustegevus, eutrofeerumine, reostus. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Kaitse vajalik. Oluline pideva seire ning aastaste püügimahtude kehtestamise jätkamine. 
Ehitus-, süvendus- ning kaadamistöid antud elupaigas ning selle lähipiirkonnas läbi viia ei 
või, kuna see rikuks mereala veerežiimi. Merekeskkonna üldise eutrofeerumise vastu 
lokaalselt võidelda ei ole võimalik.  
 

 

17. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad karpide kooslustega 

Elupaiga liigiline mitmekesisus on suhteliselt kõrge. Taimestiku biomassid on madalad. 
Loomastiku biomassid on kõrged ning domineerivad erinevad karbid. Elupaik esineb 
rannikualadel, mis on mõõdukalt avatud lainetusele ning jää kulutavale tegevusele. 
Settena domineerivad liiv ning savi. Elupaik esineb sügavusel 0-20 m, soolsuspiiriks on 2 
promilli.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik levinud hajusalt, kogupindala on hinnanguliselt 395,81 km2 
(15,56 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). Väinamere eripära tõttu jääb enamus elupaigast 
madalamale kui 10m.  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub peamiselt toitumispaika erinevatele kaladele ning samuti on oluline 
veelindude toitumisalana.  

 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. 
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. Merepõhja morfoloogia muutmisega seotud 
tegevused (süvendamine, kaevandamine, kaadamine jms) vajavad eelnevalt 
keskkonnamõjude hindamist. 

 

18. Mõõdukalt avatud pehmed põhjad kindla liigilise domineerimiseta  

Elupaiga taimestikuline mitmekesisus on keskpärane, loomastikuline mitmekesisus aga 
suhteliselt kõrge. Selged dominantliigid puuduvad, taimestikust on iseloomulikumad 
põisadru Fucus vesiculosus ning erinevad niitjad vetikad, kuid nende biomassid on 
väikesed. Loomastikust on iseloomulikumad erinevad kõhtjalgsed ning karbid. Elupaik 
esineb sügavusvahemikus 0-20 m.  
 
Pindala ja seisundi hinnang 
Väinameres on antud elupaik domineeriv, kogupindala on hinnanguliselt 628,07 km2 
(24,69 % kogu alast) (Joonis 7, Tabel 4). Väinamere eripära tõttu jääb enamus elupaigast 
madalamale kui 10m.  
 
Sotsiaalmajanduslik väärtus 
Elupaik pakub peamiselt toitumispaika erinevatele kaladele ning samuti on oluline 
veelindude toitumisalana. 
 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, eutrofeerumine, õlireostus. 



 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele puudub. Merepõhja morfoloogia muutmisega seotud 
tegevused (süvendamine, kaevandamine, kaadamine jms) vajavad eelnevalt 
keskkonnamõjude hindamist. 

 


