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Lühikokkuvõte 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärk oli uurida 14 erineva rannaniidu taimestiku liigilise 

koosseisu muutusi erineva majandamise tingimustes. Uurimisvaldkonnale lahenduse 

leidmiseks anti töös ülevaade rannaniitude levikust, sealsetest loomadest ja taimedest. 

Peamine eesmärk oli iseloomustada uuritavat 14 rannaniitu, mille põhjal teostati uurimus 

taimestiku liigilise koosseisu muutustest.  Käsitletavate rannaniitude taimestiku 

parameetrid pärinevad 2005. ja 2015. aasta välitööde andmetest.  

 

Esimene uurimisülesanne nägi ette võrrelda 2005. aasta ja 2015. aasta taimestiku liigilise 

koosseisu muutusi erineva majandamise tingimustes. Majandamine, vastavalt 

majandamisajaloole, jagunes kolmeks- pidevalt hooldatud, enne 2005. aastat taastatud ja 

pärast 2005. aastat taastatud rannaniidud. Tulemustest selgus, et 10. aasta majandamise 

käigus on keskmine taimestiku kõrgus vähenenud (pilliroo arvelt), kuid vaatamata sellele 

ei ole suudetud pilliroo levikut jätkuvalt peatada. Mitmekesisust hinnati Shannoni H ja E 

indeksi põhjal. Selgus, et 10 aastaga on indeks tõusnud ligi kaks korda, kuid tulemusele 

ei leitud antud analüüside põhjal vastust. Samuti selgus rannaniitudele iseloomulike 

liikide arvukuse suurenemise ja vähenemise põhjused. 

 

Teine ülesanne sisaldas 2015. aasta 14 rannaniidu omavahelist võrdlust taimkatte 

parameetrite põhjal, millest järeldus suuremate rannaniitude kõrgem liigirikkus. 

Keskmistatud tulemuste põhjal hinnati paremini hooldatud niidud. Kolmas ülesanne 

sisaldas autori poolset subjektiivset hinnangut taastamisele ja hooldamisele. Hinnangust 

selgus, et majandamata alasid 2015. aastal enam pole. Lisaks määrati Kavaru ja Haeska 

II rannaniit pidevalt hooldatud alaks. Sellegipoolest vajab rannaniitude hooldamine 

suuremat intensiivsust tulevikus.  
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Short summery 

 

The aim of this thesis was to compare the species compositon of vegetation in 14 coastal 

meadows by different management regimes. This thesis provides overview of coastal 

meadow spread and their flora and fauna. The main aim was to characterize the 14 coastal 

meadows used to analyze the changes in vegetation composition. Vegetation properities 

used for analyzis are from fieldwork data gathered in 2005 and 2015. 

 

First research task was to compare changes in vegetation composition in 2005 and 2015 

by different management regimes. Management regimes can be divided by three: 

continiously managed, restored before year 2005 and restored after year 2005.  Results 

indicated that in ten year management time, the average height of vegetation has 

decreased, but spread of Phragmites australis has not been stopped. For diversity 

Shannon H and E indices were used. Results indicated that in ten years time, indices 

doubled, but specific reason could not be defined by analysis methods used in this thesis. 

Reasons for characteristic coastal meadow vegetation species increase and decrease also 

appeared. 

 

Second research task was to analyze and compare 14 coastal meadows by using year 2015 

vegetation properities, which explained higher species richness in bigger coastal 

meadows. Better managed coastal meadows were evaluated by average parameters (table 

3). Third research task contained thesis authors subjective evaluation to coastal meadow 

management and recovery. Evaluation indicated that as per year 2015 there are no 

unmanaged areas. Moreover coastal meadows in Kavaru and Haeska II were evaluated as 

continiously managed. Nonetheless coastal meadow management needs more intensity in 

future. 
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SISSEJUHATUS 

 

Rannaniidud on kasutusel olnud karja- või heinamaana sadu aastaid (Lotman 2011). 

Eestis on viimase 50. aasta jooksul sotsiaalsete ja majanduslike põhjuste tõttu langenud 

suur osa pidevalt majandatud rannaniite kasutusest välja (Joyce 2013). Niidud hakkasid 

roostuma ning järk-järgult langes bioloogiline mitmekesisus, mistõttu ei olnud sobivaid 

elupaiku enam lindudel, kahepaiksetel ja putukatel (Kuresoo & Mägi 2004, Rannap 

2009). Taimedest vähenes haruldaste liikide arv ning rannaniitudele iseloomulik madal 

taimestik asendus kõrgekasvulise roostikuga. Kõrge looduskaitselise väärtuse tõttu 

määrati rannaniidud EL Loodusdirektiivi esmatähtsate koosluste hulka ning seetõttu asuti 

toetama taastamist ja hooldamist (Paal 2007). 

 

Rannaniite on Eestis taastatud juba ligi 20 aastat. Samas Riigikontrolli auditist järeldub, 

et tegevus ei ole olnud sihipärane ja jätkusuutlik (Riigikontroll... 2015). Samuti ei ole 

mitmete projektipõhiste taastamistööde puhul hinnatud kvaliteeti (PLK.. 2014). Peamiselt 

hinnatakse visuaalselt või ollakse keskendunud linnuliikide ja kahepaiksete ehk 

sihtliikide arvukuse järgi rannaniitude taastamise edukust hindama (Lotman 2011, PLK... 

2014). Kahjuks edulugu pole sellega ette näidata. Vähe on teadustöid, mis hindaks 

taimestiku taastumist ning selle põhjal määratleks koosluse taastumise. 

 

Antud töö keskendub hindama hooldusmõjusid taimestikule ja kooslusele tervikuna. Töö 

kirjanduslik ülevaade kirjeldab rannaniitu kui elupaika, tutvustab taimekooslusi ja taimi. 

Lisaks sisaldab ülevaadet rannaniitude taastamise ja hooldamise kohta ning sealjuures 

vajalike terminite seletusi. Uuring sisaldab 14 rannaniidu tutvustust ning praegust 

seisundit, mille põhjal võrreldi taimestiku liigilise koosseisu muutusi 10 aasta 

majandamise tulemusel. Lisaks analüüsiti taimestiku parameetrite põhjal praegust 

rannaniitude seisundit ning arutleti mõjude tagamaade üle.  
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Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade rannaniitude taimestiku liigilise koosseisu 

muutustest erineva majandamise tingimustes. 

 

Uurimisülesanded: 

 

1) Võrrelda taimestiku liigilise koosseisu muutusi 10. aasta majandamise tingimustes 

2) Analüüsida 2015. aasta taimkatte parameetrite põhjal 14 erinevat rannaniitu omavahel  

3) Anda hinnang kümne aasta taastamise ja hooldamise tulemustest 
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1. RANNANIIT 

 

1.1 Rannaniitude iseloomustus ja levik 

 

Rannaniit on poollooduslik kooslus, mille iseloomulikud tunnused on madal ja lauge 

rannik, perioodiliselt üleujutatud alad (soolase veega), halofiilsed taimed (soolalembesed 

taimed), avamaastik (Hellström 2010, Lotman 2011). Poollooduslikud kooslused ehk 

pärandkooslused on tekkinud inimese ja looduse koosmõjul, kus  maastikuhoolduse 

(karjatamise, niitmise või kulupõletamise) teel on kujunenud sajandite jooksul omaette 

koosluse tüüp (Kukk 2004). Lisaks inimmõjule lisab häiringuid ka loodus, mõjutades 

tuulte, üleujutuste või jääliikumise kaudu  (Lotman 2011). Eestis enim levinud 

poollooduslik koosluse tüüp, mida hooldatakse on rannaniit (Keskkonnaagentuur...2014, 

Lotman 2011, PLK...2013). Hooldatud rannaniitudel kasvavad madalakasvulised taimed- 

rannikas (Glaux maritima), randristik (Trifolium fragiferum), rand-teeleht (Plantago 

maritima), rand-õisluht (Triglochin maritimum), soomusalss (Eleocharis uniglumis). 

Soolase rannikuvee tõttu kasvavad madalamates vööndites halofiilsed taimed nagu harilik 

soolarohi (Salicornia europaea), rand-soodahein (Suaeda maritima), rand-kesakann 

(Sagina maritima), hall soolmalts (Halimione pedunculata) (Lotman & Lepik 2005, 

Moora et al. 2007, Paal 2007). Hooldamata aladel võib levida domineerivalt pilliroog 

(Phargmites australis) ja meri- mugulkõrkjas (Bulboshoenus maritimus) (Lotman & 

Lepik 2005). Kõrgematel ja kaugematel aladel, kuhu soolane vesi satub harva (suuremate 

üleujutuste korral), kasvab nii madalama astme vööndi taimi kui ka liike, mis taluvad 

vähest soolsust. Liikidest punane aruhein (Festuca rubra), erinevad tarnad, käpalised, 

sügisene seanupp (Leontoddon autuminialis), hanijalg (Potentilla anserina), valge 

kastehein (Agrostis stolonifera), põld- piimaohakas (Sonchus arvensis) jt. (Laasimer 

1965, Lotman & Lepik 2005). Rannaniitudel on kokku leitud 390 liiki taimi (Lotman 

2011), millest paarkümmend on kaitse all. Nende hulgas mitmed haruldased käpalised- 

soohiilakas (Liparis loeselii), harilik muguljuur (Herminium monorchis), kahelehine 

käokeel (Platanthera bifolia), kahkjaspunane sõrmkäp (Dactylorhiza incarnata), balti 
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sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), soo-

neiuvaip (Epipactis palustris), emaputk (Angelica palustris), sile kardhein 

(Ceratophyllum submersum), niidu-kuremõõk (Gladiolus imbricatus), ahtalehine 

ängelhein (Thalictrum lucidum), küürlemmel (Lemna gibba), villane katkujuur (Petasites 

spurius) jt. (Kukk 2015).  

 

Taimestik omakorda on loonud elupaiga erinevatele lindudele, selgrootutele, 

kahepaiksetele (Kuresoo 2004, Rannap et al. 2007). Heas korras rannaniidu kooslus on 

tänapäeval küllaltki haruldaseks muutnud. Nimelt leidub Läänemere rannaniite peamiselt 

Eesti, Rootsi, Soome ning Taani rannikuil, kuid majanduslike ning sotsiaalsete tegurite 

tõttu on niidud jäänud viimastel aastakümnetel kasutusest välja. See on omakorda viinud 

koosluste kinnikasvamisele ning bioloogilise mitmekesisuse langusele (Joyce 2013). 

Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika ning Eesti riigi looduskaitselise strateegia üks 

eesmärke on toetada poollooduslike koosluste jätkuvat taastamist ja hooldust. Sihiks on 

säilitada haruldased liigid nii meil kui ka mujal Euroopas ning läbi traditsioonilise 

maakasutuse tõsta bioloogilist mitmekesisust (T.Talvi & T.Talvi 2012). 

 

Eestis levinud mõiste „rannaniit“ on pärandina ajaloost kaasa tulnud. Lisaks rannaniidu 

terminile on käibel veel maateaduslik sünonüüm „rannikuniit“. Kasutusel on veel mõisted 

„rannarohumaa ja rannakarjamaa“, mis vastavalt majandusviisile on omaks saanud (Paal 

2007, Viire 2012). Euroopa Liidu Loodusdirektiivi I lisa järgi nimetatakse Eestile 

omaseid niite Läänemere kesk- ja põhjaosa rannaniitudeks ning Natura 2000 

elupaigatüüpide alusel on märgistatud koodiga 1630*. Tärn selle juures lisab niidu 

esmatähtsate elupaikade hulka (Euroopa Liidu direktiiv... 1992). 

 

Jaanus Paali „Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon“ järgi on võimalik 

rannaniitudelt leida kaks taimede kasvukohatüüpi: ajuveeranna kasvukohatüüp ning 

pritsmevööndi kasvukohatüüp (Paal 1997). Seega erinevaid meetodeid ja 

klassifikatsioone on mitmeid, kuid antud töös käsitletakse rannaniitu peamiselt kui 

elupaika, mille koosseisu võib lisaks kuuluda mitmeid Natura 2000 elupaiku (soolakud, 

mereveega üleujutatud liivamadalad, rannikulõukad, ühe aastase taimestikuga esmased 

rannavallid, püsi- rohttaimestikuga kivirannad, püsi- rohttaimestikuga rannavallid, 
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sinihelmika niidud, mudased ja liivased laugmadalikud) (Kukk ja Sammul 2006, Paal 

2007). 

 

Rannaniidud on ilmestanud Eesti rannikut sajandeid. Hiilgeajaks peetakse 19. sajandi 

lõppu, kui rannaniitudel karjatati peamiselt loomi ja niideti heina. Nõukogude ajal 

intensiivistus põllumajandus ja rannaniitude kasutamine ei olnud enam nii päevakajaline. 

Seetõttu järk-järgult loobuti traditsioonilisest maakasutusest, mis 20. sajandi I pooleni oli 

üks peamisi meetodeid (Joyce 2013). See omakorda viis niidukoosluste mitmekesisuse 

alla ning domineerima hakkas kaldavööndis pilliroog ning maa poolt peale tungima võsa 

ja puittaimed. Roostike levimisele lisas hoogu eutrofeerumine, mis oli tingitud 

nõukogude ajal kasutusel olnud väetistest (Lotman 2011). Sellest perioodist alates ning 

kuni 1994. aastani, kui valmis Matsalu kaitsekorralduskava, vähenes kasutavate 

rannaniitude hulk pidevalt. Suureks arenguhüppeks hooldamisel/taastamisel võib pidada 

pärast Euroopa Liiduga liitumist, mil käivitus rahastus LIFE Nature fondilt (A.Lotman 

2004). 

 

Niitude madalseis jäi 5100 hektari peale (Natura 2000) ja hakkas tõusma 2007. aasta 

paiku (Kose 2010) ning 2013. aasta andmete põhjal on hoolduses 9180 hektarit 

(PLK...2013), mis siiski jääb tugevalt alla 1960. aastate 29 000 hektarile (Luhamaa et al. 

2001).   

 

 

1.2 Elustik 

 

1.2.1 Loomad 

 

Rannaniidud on elupaigaks mitmetele kahepaiksetele ja roomajatele. Viimase seast 

tuntuim ja levinuim on harilik nastik (Natrix natrix), kes elutseb kõrgema taimestikuga 

aladel ning toitub väiksematest selgrootutest ning kahepaiksetest (Pappel & Rannap 

2006). Mitmed kahepaiksed nagu harilik kärnkonn (Bufo bufo), rohukonn (Rana 

temporaria), rabakonn (Rana arvalis) on tuntud rannaniitude liigid, kuid siiski enim 



11 

 

tähelepanu on köitnud kõre ehk juttselg kärnkonn (Bufo calamita) (Lilleleht & Kuresoo 

2004). Rannaniit on kõre peamine elupaik Eestis, kuid degradeerumise ning vähese 

hoolduse tõttu on elupaik muutunud kõrele ebasobivaks, mille tagajärjel on arvukus 

langenud 1930–2000 aastani 67% (Rannap et al. 2007) ning 2004. aastal on leitud Eestis 

vaid 14 kõre kudemispaika (Rannap 2009). Juttselg kärnkonn on I kaitsekategooria 

kaitsealune liik, mille säilimiseks on kinnitatud kaitsekorralduskava, mis kinnitab 

rannaniitude hoolduse olulisust, sest kõre on pioneerliik, kelle elupaika iseloomustab 

avatus, madal murusus ning võimalus mudasse või liiva sisse kaevuda. Oluline on veel 

rannikulõugaste või lombikeste olemasolu, kus kullesed areneda saavad (Rannap et al. 

2007).  

 

Oluliseks elu- ja rändepaigaks on rannaniidud lindudele. Rändemarsruudil kasutavad 

haned ja lagled niite puhke- ning toitumispaigana. Levinumad pesitsejad on randtiir 

(Sterna paradisaea), jõgitiir (Sterna hirundo), väiketiir (Sterna albifrons), punajalg-tilder 

(Tringa totanus), soorüdi (Calidris alpina), mustaba vigle (Limosa limosa) (Puurmann & 

Ratas 1998). Rannaniitudel ei ela palju linnuliike, kuid oluline elupaik on see kahlajatele. 

Niidurüdi (Calidris alpina schinzii), kes kuulub I kaitsekategooria kaitsealuste liikide 

hulka ning kelle arvukus hinnati Sven Onno poolt veel 1960.aastatel ligi 1500 paarile, on 

2007.a langenud umbes 200 haudepaarini (Erit et al. 2010). Peamiseks arvukuse languse 

põhjuseks on elupaikade kadumine, traditsioonilise maakasutuse puudumine. Nimelt ei 

leidu rannaniitude kinni kasvamise ja majandamise lõppedes niidurüdile sobivat 

avamaastikku, kuhu lind, 5-15 cm kõrgusesse taimestikku, pesa saaks teha (Throup 2005). 

Lisaks rüdile kuulub Euroopa Liidu linnudirektiivi I lisasse tutkas (Philomachus pugnax), 

kes pesitseb peamiselt ranna- ja luhaniitudel (Mägi & Pehlak 2008). Rannaniitudel 

pesitsevad veel kahlajatest mustsaba-vigle (Limosa limosa), liivatüll (Charadrius 

hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), suurkoovitaja (Numenius arquata) (Kuresoo 

2004).  

 

 

1.2.2 Taimed 
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Parema ettekujutuse saamiseks ja lihtsamaks mõistmiseks on rannaniitude taimestikku 

klassifitseeritud ja kirjeldatud väiksemate kooslusetüüpidena. Eestis olulisemad taimkatte 

klassifitseerimise või taimekooosluste jagunemisi puudutav info leidub aastatel 1931 ja 

1933 avaldatud Teodor Lippmaa toestes. Tema poolt koostatud süsteem sai aluseks Eesti 

taimkatte klassifikatsioonile ning sellele järgnes tema õpilase Liivia Laasimeri teos „Eesti 

NSV taimkate“. Laasimer jaotas taimekooslused seeriaks, seejärel assotsiatsioonide 

rühmaks ning lõpuks assotsiatsioonideks (Laasimer 1965). 1975. aastal ilmus Haide-Ene 

Rebassoo poolt rannaniitude taimestike uurimistöö, mis analüüsis 96 erinevat prooviala 

Põhja- ja Lääne-Eestis. Prooviruute oli kokku 3483 (Rebassoo 1975). Viis aastat hiljem 

ilmus veel Krall et al. 1980 koostatud klassifikatsioon, mis jagas rannaniidud päris-

rannarohumaadeks ja soostunud rannarohumaaks. Eraldi käsitletakse roostikke, mis 

kuuluvad rannaniitude hulka (Krall et al. 1980). Uusim klassifikatsioon on antud välja 

1997. aastal Jaanus Paali poolt, mis võttis kokku eelnevate autorite tööd, kohandas need 

tänapäeva konteksti, muutes klassifikatsiooni käepärasemaks laiemale kasutusringile. 

Järgnev peatükk on kokkuvõtlik ülevaade Jaanus Paali Eesti taimkatte kasvukohatüüpide 

klassifikatsioonist, kuhu lisatud eespool mainitud autorite täiendused. Paali 

klassifikatsioon jaotab rannaniidud kahte tüübirühma. 

 

Saliinne kasvukohatüüp 

 

Saliinses vööndis olevad kooslused asuvad enamasti neutraalse reaktsiooniga muldadel. 

Kliburandadel leeliseline. Piirkond asub üleujutusalas ning seega on levinud sooldunud 

ranniku-gleimullad või sooldunud ranniku turvastunud mullad (Laasimer 1965, Paal 

1997).  

 

1) Soomusalasi kooslus (Eleocharetum uniglumis) on levinud peamiselt savikatel 

rannikumuldadel, mis on tihti üle ujutatud. Taimeliike on vähe ning peamiselt levivad 

soomusalss (Eleocharis uniglumis), rand-õisluht (Trigloching maritimum), rannikas 

(Glaux maritima), pilliroog (Phragmites australis), valge kastehein (Agrostis stolonifera) 

(Krall et al. 1980, Paal 1997). Antud koosluse sees eristatakse mulla ning taimestiku 

esinemise ja kauguse põhjal rannikust eraldi kolme alamkooslust- soomuslasi, valge 

kasteheina ja põhjatarna alamkooslust. Neist liigirikkaim on soomuslasi kooslus. Järgneb 
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valge kasteheina kooslus, milles teatakse kuni 29 liiki. Viimane on kaheksa liigiga 

põhjatarna alamkooslus, mida võib leida üksikutes kohtades Põhja-Eesti saartel 

(Rebassoo 1975).  

2) Randastri – rand-õisluha kooslus (Astero – Triglochinetum maritimi). Levinud savisel 

karbonaatsel lubjakivil, mis on tihti üle ujutatud (Paal 1997). Liigivaene kooslus, mida 

iseloomustavad lihakad ja halofiilsed taimed (Laasimer 1965). Taimeliikidest levib 

peamiselt randaster (Aster tripolium), kuid leidub ka rand-õisluha (Triglochin maritima) 

domineerimist. Kooslus on vähe levinud ning ei oma põllumajanduslikku väärtust. Lisaks 

leidub eelnevalt nimetatud taimedele rannikast (Glaux maritima), rand-teelehte (Plantago 

maritima), meri-nadaheina (Puccinellia maritima), randkamarast (Odontites verna subs. 

litoralis), linalehist maasappi (Centaurium littorale), tõmmu soonerohtu (Blysmus rufus) 

(Krall et al. 1980, Paal 1997). Koosluselt on leitud kokku 21 erinevat liiki (Roosaluste 

2004). 

3) Meri-nadaheina kooslus (Puccinellietum maritimae) asub niiskel ranniku gleimullal, 

mis tihti on üleujutatud. Peamiselt saartel leviv kooslus on liigivaene ning levivateks 

liikideks, mille järgi kooslust ära tunda, on meri-nadahein (Puccinellia maritima) või 

laiuv nadahein (Puccinellia distans subsp. distans = P. distans). Leidub veel rand- 

nadaheina (Puccinellia distans subsp. borealis = P. capillaris) ja hall soolmaltsa 

(Halimione pedunculata). Levinud pioneerkooslus, mis ei kannata inimtegevust (Paal 

1997, Rebassoo 1975). 

4) Rand-sõlmheina kooslus (Sperularietum marinae). Leidub Lääne-Eestis, peamiselt 

saartel. Esineb märjal saviliivasel või liivsavisel ranniku gleimullal, harvem klibul või 

liival. Kooslus on tundlik muutustele ning seetõttu võib leida teda ainult karjatatud aladel, 

veepiiri lähedal (Roosalsute 2004). Taimeliikidest enim kohtab rand-sõlmheina (Spergula 

marina) või laiuv nadaheina (Puccinella distans subsp. distans) (Paal 1997). 

 

5) Merihumuri – liiv-vareskaera kooslus (Honckenyo- Leymetum arenarii). Põhja-Eesti 

ja Lääne-Eesti ranniku-gleimullal. Tüüpiline pioneerkooslus, mille tunneb ära merihumur 

(Honckenya peploides) ja liiv-vareskaera (Leymus arenarius) levikust. Lisaks levib rand- 

luidekaer (Ammophila arenaria), rand-seahernes (Lathyrus japonicus subsp. maritimus 
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= L. maritimus)  ning rand-orasheina (Elymus farctus= Elytrigia junceiformis) (Paal 

1997). 

 

6) Rand-ogamalts – liiv-merisinepi kooslus (Cakilo- Salsoletum). Saartel leviv kooslus, 

mis kasvab mereheitelisel ranniku gleimullal, harva kiviklibul. Peamiselt kasvab liiv-

merisinep (Cakile maritima), kuid karakterliigina esineb rand-ogamaltsa (Salsola kali). 

Liigivaene kooslus, kus leivad nitrofiilsed taimed (Paal 1997, Rebasoo 1975). 

7) Hariliku soolarohu kooslus (Saliconietum europaeae). Levinud peamiselt Lääne-Eesti 

saartel, kus levivad ranniku gleimullad. Asub üleujutusalas, kus muld on küllastunud 

kloriididega (Paal 1997). Tegemist on kooslusega, kus suudavad ainult halofüüdid vastu 

pidada. Suvel mulla kuivamisega ning sooldunud ja pragunenud mullast saavad taimed 

kasvama hakata (Rebassoo 2004). Peamised liigid on harilik soolarohi (Salicornia 

europaea), rand-soodahein (Suaeda maritima), hall-soolmalts (Halimione pedunculata), 

valge kastehein (Agrostis stolonifera) (Paal 1997).  

8) Rannika–tudeloa kooslus (Junco-Glauxetum). Tegemist nn saliinse vööndi kõige 

laialdasema levikuga kooslusega. Rähksel saviliival või liivsavisel ranniku-gleimullal, 

mis on tihti üleujutatud, võib kasvada kuni 100 soontaimeliiki (Paal 1997, Rebassoo 

2004). Sõltuv karjatamisest ning teatud astmes võib asenduda dominantliigiks rannikas. 

Rebassoo on jaganud koosluse veel kaheksaks alamliigiks, kus teatud taimeliik võib 

domineerida või tugevalt esil olla. Sealt tulenevalt ka alamkoosluse nimetus. Lisaks 

koosluse nimetaimedele, on alamskooslusteks rand-teelehe (Plantaginetosum 

maritimae), randtarna (Caricetosum extensae), klibutarn (Caricetosum glareosae), valge 

kasteheina (Agrostitetosum stononiferae), punase aruheina (Festucetosum rubrae) ning 

punase aruheina – hariliku tarna alamkooslus (Festuco rubrae – Caricetum nigrae) 

(Rebassoo 1975). 

9) Lünktarna kooslus (Caricetum distichae). Asub turvastunud muldadel, tihti võib neid 

leida laguuni setetel. Paal on paigutanud koosluse veel saliinsesse vööndisse, kuid Krall 

ja Rebassoo klassifitseerivad juba suprasaliinsee vööndina, mis asub mereveest kaugemal 

(Krall et al. 1980, Paal 1997, Rebasso 1975). Dominantliik on lünktarn (Carex disticha). 
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Tavalisemad liigid on veel hanijalg (Potentilla anserina), niit- kõrveköömen (Cidium 

dubium), soomadar (Galium palustre), pilliroog (Phragmites australis) (Paal 1997). 

10) Hariliku orasheina kooslus (Elytrigietum repentis). Ranniku gleimullal, mis on tihti 

üleujutatud ning adru tõttu levivad lämmastikulembesed taimed. Leitud on 52 erinevat 

liiki, milles domineerivad harilik orashein (Elymus repens) ja hanijalg (Potentilla 

anserina). Lisaks eelnevatele liikidele võib leida roomavat maranit (Potentilla reptans), 

põldohakat (Cirsium arvense), pajuvaaki (Inula salicina), rand-kikkaputke (Angelica 

archangelica), kärnoblikat (Rumex crispus) (Paal 1997). 

11) Rand-kesakanni – taani merisalati kooslus (Cochleario- Saginetum). Eesti haruldane 

taimekooslus, mida on leitud Vaika saartelt, kus taani merisalt (Cochlearia danica) 

kasvab dolomiitkivi lõhedes. Liigid on soola ja lämmastikulembesed ning ei talu 

inimmõju. Lisaks kasvab kooslusel rand-kesakanni (Sagina maritima), mille järgi on 

võimalik kooslust ära tunda. Mõlemad taimed asuvad oma areaali kõige läänepoolsemas 

osas (Rebassoo 1975). Lisaks kahele haruldasele taimele, võib leida kaasliikidena 

tavalisemaid rannaniidu taimi nagu randkress (Lepidium latifolium) ja rannikas (Glaux 

maritima) (Paal 1997). 

 

 

Suprasaliine kasvukohatüüp 

 

Asub sisemaa pool ning ei ole mereveest nii palju mõjutatud. Leidub nii soolalembeseid  

kui ka niidutaimestiku taimi.  

 

1) Punase aruheina kooslus (Festucetum rubrae). Kooslus levib ranniku glei-liivmullal. 

Asub kõrgemal ja kuivemal alal, mis on vähem mõjutatud mereveest, kui saliinse 

koosluse tüübid. Selles piirkonnas ei levi enam nii rohkelt soolalembesed taimed, nagu 

rand-õisluht (Triglochin maritima), tuderluga (Juncus gerardii), rand-ristik (Trifolium 

fragiferum). Leidub enamasti soolavabade muldade taimi nagu punane aruhein (Festuca 

rubra), suur robirohi (Rhinanthus angustifolius), kibe tulikas (Ranunculus acris), harilik 

hiirehernes (Vicia cracca) ja ka taimi, mis võivad taluda teatud soolasisaldust mullas, 

näiteks harilik nõiahammas (Lotus corniculatus). Nitrofiilsetest taimedest on hanijalg 
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(Potentilla anserina) ja harilik soolarohi (Salicornia europaea). Seega on tegemist laia 

ökoloogilise amplituudiga kooslusega, kus on võimalik leida kuni 180 erinevat liiki taimi.  

 

2) Roog-aruheina kooslus (Festuceutum arundinaceae). Esineb ranniku-glei-, 

saviliivmullal. Eelistab kiviseid muldi, kuid leidub ka liivmuldadel (Paal 1997). 

Domineerib roog-aruhein (Festuca arundinacea), mille kaasliigid võivad olla punane 

aruhein (Festuca rubra), valge kastehein (Agrostis stolonifera), harilik orashein (Elymus 

repens) ning mereheite tõttu esineb ka nitrofiilseid ehk lämmastikulembeseid taimi nagu  

hanijalg (Potentilla anserina). Pideva majandamise korral kooslus muutub ning võib üle 

minna punase aruheina koosluseks (Paal 1997, Rebassoo 1975). 

 

3) Kõrge raikaeriku kooslus (Arrhenatheretum elatii). Laia ökoloogilise amplituudiga 

kooslus. Levib klibusel, liivasel mullal. Koosneb nitrofiilsetest taimedest. Lisaks 

dominantsele koosluse nimeliigile, kasvab veel hobumadar (Galium verum), põldmurakas 

(Rubus caesius), harilik orashein (Elymus repens), harilik käokannus (Linaria vulgaris) 

(Paal 1997). 

 

4) Sinihelmika – asparherne kooslus (Tetragonolobo – Molinietum). Taimedest levivad 

peamiselt kaltsiumilembesed taimed, mis kasvavad gleistunud rendsiinal. Järgneb 

tuderoloa kooslusele ning on vähese mere mõjuga (Krall et al. 1980). Domineerib 

sinihelmikas (Molinia caerulea), mis võib vahelduda asperhernega (Tetragonolobus 

maritimus). Lisaks sügisene seanupp (Leontodon autuminalis), hanijalg (Potentilla 

anserina), rand-teeleht (Plantago maritima), suur-robirohi (Rhinanthus angustifolius), 

kukesaba (Lythrum salicaria), arujumikas (Centaurea jacea), pajuvaak (Inula salicina), 

hirsstarn (Carex panicea), ojatarn (Carex viridula), vesihaljas tarn (Carex flacca), lubikas 

(Sesleria caerulea) ning punane aruhein (Festuca rubra) (Paal 1997).  

 

5) Hirsstarna – hariliku tarna kooslus (Caricetum nigrae- paniceae). Koosluse liigid 

kasvavad ranniku turvastunud muldadel, mis tormide tõttu võivad olla üleujutatud. 

Domineerivalt on esindatud kaks liiki- hirsstarn (Carex panicea) ja harilik tarn (Carex 

nigra), kuid lisaks neile leidub kahekohalist tarna (Carex dioica), varsakapja (Carex 

panicea), valget kasteheina (Agrostis stolonifera), soomadarat (Galium palustre), 
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hanijalga (Potentilla anserina), aaslina (Linum catharcticum), põldmünti (Mentha 

arvensis), suurt robirohtu (Rhinanthus angustifolius), mõru vahulille (Polygala 

amarella), valget ristikut (Trifolium repens), soomuslassi (Eleocharis uniglumis), tõmmu 

soonerohtu (Blysmus rufus) (Paal 1997). 

 

6) Hariliku tarna – luht-kastevarre kooslus (Deschampsio- Caricetum nigrae). Erineb 

eelmisest kooslusest peamiselt luht-kastevarre (Deschampsia cespitosa) rohke esinemises 

poolest ning lisaks liikidele, mida eelmises koosluses polnud, ojamõõl (Geum rivale), 

aasristik (Trifolium pratense), lõhnav maarjahein (Anthoxanthum odoratum), linalehina 

maasapp (Centaurium littorale), tuderluga (Juncus gerardii), tõmmu soonerohi (Blysmus 

rufus), rand-teeleht (Plantago maritima) (Paal 2007). 

 

 

7) Randmaltsa kooslus (Atriplicetum latifolii- litoralis). Laialt levinud kooslus Lääne-

Eesti rannikul ning saartel. Taimestik kasvab nii liivasel kui ka klibusel ranniku gleimullal 

ning tihti moodustub iseloomulik kooslus adruvallidele. Taimed on lämmastikulembesed 

ning seetõttu kasvab rohkelt maltsasid: randmalts (Atriplex litoralis), odalehine malts 

(Atriplex prostrata), noolehine malts (Atriplex calotheca), varajane malts (Atriplex 

praecox). Lisaks maltsale leidub koirohtu (Artemisia absinthium), rand-kesalille 

(Matricia maritima). Kokku on leitud 73 liiki (Paal 1997, Rebassoo 1975). 

 

8) Merikapsa kooslus (Crambetum maritimae). Enamasti Lääne-Eesti saarte kiviklibul, 

kruusasel pinnal. Kooslus on liigivaene ning peamiselt levib merikapsas (Crambe 

maritima) (Rebassoo 1975). Lisaks dominant- ja karakakterliigile levib kooslusel harilik 

metsvits (Solanum dulcamara), käokannus (Linaria vulgaris), randkress (Lepidium 

latifolium), hanijalg (Potentilla anserina) (Paal 1997). 

 

9) Randkressi kooslus (Lepidietum latifolii). Leiukohad on Lääne- ja Edela-Eestis ning 

Väinamere saartel. Levinud klibusel, veeriselisel või ranniku-gleimullal. Koosluse 

nimetaim on enim levinud ning selle järgi ka leitav. Lisaks kasvab hanijalga (Potentilla 

anserina), rand-kesalille (Matricaria maritima), käokannust (Linaria vulgaris), põld-

piimaohakat (Sonchus arvensis) ning meripuju (Artemisia maritima) (Paal 1997). 
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10) Mustja rebasesaba kooslus (Alopecuretum arundinacei). Levib rähksel gleistunud  

rendsiinal või ranniku-gleimullal (Paal 1997). Taimestik on nitrofiilne ning tihti võib 

leiduda kajakakolooniate juures, sõnnikul kasvamas. Karakter- ning dominantliik mustjas 

rebasesaba (Alopecurus arundinaceus) (Krall et al. 1980).  

 

11) Lubika – maokeele kooslus (Ophiglisso – Seslerietum) Asub ranniku glei või 

turvastunud mullal. Karakterliik on maokeel (Ophioglossum vulgatum). Dominantideks 

võib olla lubikas (Sesleria caerulea) ja harilik lõhnhein (Hieochloe odorata). Lisaks liigid 

nagu emaputk (Angelicia palustris), harilik tarn (Carex nigra), hirsstarn (Carex panicea), 

soomusall (Eleocharis uniglumis), lodumadar (Galium uliginosium) soomadar (Galium 

palustre), aaslina (Linum catharticum), käbihein (Prunella vulgaris). Kaltsifiilne ehk 

lubjalembene kooslus (Paal 1997, 2007). 

 

 

1.3 Rannaniitude majandamine 

 

20. sajandi intensiivistunud põllumajandus viis järk-järgult traditsioonilise 

põllumajanduse vähenemiseni. Kadus karjatamine poollooduslikelt kooslustelt ning alad 

hakkasid degradeeruma. Suureks ohuks oli niitude kuivendamine ja põllustamine 

(Lotman 2004). Seetõttu hakkas rannaniitudel vohama pilliroog ning toimus võsastumine. 

See omakorda viis bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele. Vähenes lindude, 

kahepaiksete ja taimede arvukus (Kuresoo 2004). Kuni 1991. aastani, mil lagunes 

Nõukogude Liit, vähenes väärtuslike rannaniitude pindala pidevalt. Koos Eesti Vabariigi 

sünniga hakati ka maid erastama. Tekkisid küll uued maaomanikud, kuid see ei toonud 

kaasa soovitud muutusi. 1996. aastal asuti riigifondide abiga Matsalu rannaniite taastama, 

kuid suuremad taastamistööd algasid Euroopa Liiduga liitumise järgselt (Lotman 2011). 

LIFE Nature fond rahastas projektitaotlusi poollooduslike koosluste taastamiseks (Kose 

2010). Täna toimub samuti rahastamine Euroopa Liidu fondidest ning riigi eelarvelisest 

toetusest suurim ressurss läks just rannaniitudele. On loodud mitmeid taastamis- ja 

hooldusjuhendeid, rahastamine toimub reglementeeritud korra alusel ning protsessi 
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kontrollib Keskkonnaamet (A.Lotman 2004). Järgnevalt ülevaade taastamis- ja 

hooldusprotsessidest Eestis. 

 

Poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise ideestik sai alguse eelkõige EL 

Linnudirektiivist, millega peeti oluliseks lindude elupaikade kaitset. Seejärel loodi 1992. 

aastal Loodusdirektiiv, mis pani aluse Natura 2000 hoiualade võrgustiku loomisele 

(Keskkonnaministeerium). Nagu eelnevalt mainitud, said taasiseseisvunud Eesti 

hooldustööd alguse Matsalu rannaniitude hooldusest, mida 1996. aastal riigi eelarvest 

rahastati. Eestis algas ulatuslikum rannaniitude taastamine ja hooldamine projektiga 

„Rannaniitude kaitse korraldamine Eestis“, mille puhul taodeldi raha LIFE Nature 

looduskaitsefondilt. Seeläbi toetati 16 rannaniidu kaitse tegevust kokku 1572 hektaril 

(R.Rannap & V. Rannap 2005). Toetusi maksti välja hektaripõhiliselt. Maahooldustoetust 

maksis Eesti riik läbi Keskkonnaministeeriumi. 2004. aastal lisandusid Euroopa Liidu 

rahastatavad põllumajandustoetused, mis toetasid  põllumajandust pindalatoetusena, 

ebasoodsate piirkondade toetusena ja keskkonnahoidlike majandamisviiside toetusena. 

2001. aastal töötati välja Eesti ühtne niitude kaitsekorraldussüsteem (T.Talvi & T.Talvi 

2012). 

 

 

1.3.1 Taastamine 

 

Rannaniitude taastamine on tegevus, mis loob soodsa seisundi hoolduseks. Maaelu 

arengukava raames ei ole rannaniitude taastamine enam esmase prioriteetsusega ning 

rohkem keskendutakse hoolduse kvaliteedi tõstmisele (PLK.. 2013), kuid vaatamata 

sellele on vajalik teada põhitõdesid taastamisest.  

Laias laastus on taastamine pilliroo, kulu ja võsa eemaldamine Alustada tuleks ala 

hindamisega ning teada rannaniidu potentsiaali, mis liigid seal elavad või kasvavad ja 

millised on tehnilised võimalused niidu taastamiseks (Lotman & Lepik 2001,Sammul & 

Jürgen 2004). Taastada tuleks niite, millel on looduskaitseline väärtus (Howell et al. 

2012, Lotman 2011). Hea niit on olnud kasutusest väljas võimalikult vähe aega ning 

taastatav ala on võimalikult suur. Naabrusse võiks jääda mõni teine poollooduslik 

kooslus, et oleks võimalik liikide levik (Pärtel et al. 1996, Sammul & Jürgnes 2004). On 
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teada, et 40-aastat hooldamata niitu on võimalik 10 aastaga saada rahuldavasse seisu, kuid 

see nõuab suurt pingutust (Joyce 2013). Heaks valikuks taastamisel peetakse mitte 

rohkem kui 20-aastase inimtegevusest vältimatu ning puudest veel suuremaosa 

puutumatute niitude hooldust (Joyce 2013, Sammul & Jürgens 2004). Kulu eemaldamise 

mõte seisneb taimede konkurentsi muutuses. Loomuliku suktsessiooni meelevallas 

rannaniit kasvab konkurentsitaluvate liikide poolt täis. Peamiselt kattub pillirooga, hiljem 

võsastub ning asendub metsaga (Berg 2012, Joyce 2013, Lotman 2011). Väheneb madala 

taimestiku levik ning väheneb bioloogiline mitmekesisus (Burnside 2007).  

 

Levinuim taastamise meetod on niitmine või karjatamine. Raietööd on vajalikud, kui alale 

on levinud puittaimed. Sobilik aeg raietöödeks oleks varakevad või hilissügis (Jürgens & 

Sammul 2004). Pilliroo eemaldamisel tuleks valikut kaaluda vastavalt võimalustele. 

Võimalus on ala üleni niita või osaliselt kombineerida karjatamisega (Lotman 2011). 

Vastavalt võimekusele on kasutatud pilliroo purustamist spetsiaalse niidukiga või tehnika 

puudumisel varasemalt põletatud, meeles tuleb pidada, et tuli võib ohustada elustikku 

(Howell 2011, Lotman 2011, Lotman & Lepik 2005). Taastamistööde hulka kuuluvad 

veel kulupõletus, aedade ehitus, prügi koristus, veerežiimi taastamine. Pärast 

taastamistööde lõppu peab järgnema hooldus.  

 

Eestis toetatakse taastamistöid läbi loodushoiu toetuse (RT I, 12.01.2011, 12). Lisaks  on 

võimalik tegevuste läbiviimiseks luua projekt. Rannaniitude puhul oli võimalik Natura 

2000 kaitsekorralduskulude kaasrahastamiseks küsida toetust LIFE Nature fonidilt 2001–

2004 ning 2007–2013 Life + fondilt. Lisaks toetas ER(D) F, mille projekte menetles KIK. 

Ligi 80 % taastatud ja säilitatud niitudest on rahastuse saanud just nendest fondidest (Kose 

2010). 

 

 

1.3.2 Hooldamine 

 

Rannaniitudel on lubatud ainult niitmine juhtudel, kui see on vajalik liigikaitse eesmärgist 

või on võimalik niidult heina koguda (MAK). Ainult karjatamine siiski ei pruugi anda nii 

kiiret tulemust, kui kombineerida seda niitmisega (PLK...2014). Samas on teada, et ainult 
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niitmisega ei pruugi 5. aasta jooksul piisavat tulemust saada (Berg, Joyce, Burnside 

2011), sest pilliroo juurestik on väga vastupidav ning toitaineid neis võib jätkuda kuni 7. 

aastaks (Lotman 2011). Seega karjatamise ja niitmise kaudu on võimalik reguleerida 

taimkatte kasvu,  luua soodsaid võimalusi seemnete levikuks ning paremaid 

idanemistingimusi madalakasvulistele ja haruldastele taimedele. 

 

Karjatamisega võib alustada 10.–15. juunist, sest siis on enamik linnupoegi koorunud 

(Lotman & Lepik 2005). Soovitatav karjatamise pikkus aastas on 130–140 päeva ning 

oluline oleks karjatada võimalikult kaua just sügise poole, sest seda parem tulemus on 

madalamurususes kevadel (Lotman 2011). Karjatamiskoormus on loomade arv 

pinnaühikul. Eestis on määratud karjatamiskoormuse vahemik 0.4–1.6 lü/ha kohta (RT I, 

12.01.2011, 12). Karjatamist võib kombineerida erinevate loomadega, kes loovad 

mosaiiksust taimestikus. Peamiselt kasutatakse veiseid ja lambaid. Harvemini hobuseid 

(Lotman 2011) Keelatud on väetamine, külvamine, kuivendamine, loomadele lisasööda 

andmine ning antibiootikumidega ravimine (RT I, 12.01.2011, 12) 

 

Alates 2007. aastast ei maksa riik eelarvest tulenevat hooldustoetust, vaid see tuleb 

Euroopa Liidu rahastusest. Eesmärgid poollooduslike koosluste hooldamisele määrab 

Maaelu arengukava, mille on kinnitanud keskkonna- ja põllumajandusministri määrus 

(2015 kehtiv maaeluministri poolt) ning töid kavandab riigimaadel RMK ja eramaadel 

KKA, toetusi menetleb PRIA (Keskkonnaamet). Loodushoiu toetust makstakse 

poollooduslikele kooslustele, mis jäävad välja Natura 2000 aladelt. Poollooduslike 

koosluste hooldamise toetus makstakse aladele, mis on Natura 2000 aladel (PLK...2013). 

 

Taastamise ja hooldamise eesmärk on taasluua või säilitada ökosüsteem, mis toimib ja 

funktsioneerib loomulikult edasi ning pakub  ökosüsteemseid teenuseid (Howell 2012). 

Eesmärk ei ole luua kooslust, mis eksisteeris aastakümneid tagasi ning mitte luua täpseid 

tingimusi, vaid pigem taastada öksüsteemsed funktsioonid (Howell 2012). Just selliseks 

loetakse taastunud rannaniitu (accomplish restoration). Siinkohal tuleks eristada mõisteid 

taastamine ja taastumine, mis ei ole samatähenduslikud. Kui taastamine koosnes 

tegevustest, mis lõid soodsa seisundi kooslusele (puude eemaldamine, pilliroo niitmine), 

siis taastumise puhul toimub koosluses ökoloogiliste funktsioonide tervenemine (lindude 
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ja kahepaiksete arvukuse tõus, iseloomuliku taimestiku tekkimine) (PLK...2014). 

Hooldatud kooslus ei pruugi olla taastunud kooslus, kui ei parane parameetrite näitajad. 

Seevastu taastamise käigus võib kooslus taastuda, kuid seda ei saa pidada hooldatud 

koosluseks, sest hooldamine algab, kui taastamistööd on tehtud. Taastamistööd omakorda 

võivad kesta mitmeid aastaid. Seega tuleks teha vahet majandamise mõistetel ja seisundi 

hindamise mõistetel.  

 

Majandamise mõisted: 

1) Taastamine  

2) Hooldamine 

 

Seisundi mõisted: 

1) Maha jäetud/hüljatud 

2) Taastuv 

3) Taastunud 

4) Hooldatud/ pidevalt hooldatud 

 

Rannaniidud on taimestiku poolest mosaiiksed ja erinevate kasvutingimustega. Seetõttu 

on kohastunud seal väga erineva ökoloogilise amplituudiga taimed, kes taluvad erinevaid 

elustrateegia tegureid nagu stress ja häirimine (Sammul 2004). Samuti on oluline liikide 

omavahelised suhted (Helm 2001). Hindamaks taimestiku muutusi keskkonna ja 

omavaheliste suhete põhja,l on kasutusele võetud erinevad näitajad- keskmine liigirikkus, 

Simpsoni ja Shannoni indeksid, erinevate liikide arv ruudus, liikide keskmine esinemine 

ruudus. Nimetatud indeksid on kasutusel teaduskirjanduses võrdväärselt. Antud töös 

arvutatakse Shannoni indeks, kuna 2005.a. samade alade analüüsimisel on kasutatud just 

seda (Sammul et al. 2011).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Uuritud rannaniidud 

 

14 uuritavat ala valiti välja juba 10 aastat tagasi Marek Sammuli töörühma poolt, alad on 

jagunenud mööda Lääne-Eesti rannikut. Rannaniitudel on erinev hooldusajalugu, mis on 

lahti kirjeldatud iga ala juures eraldi. Alad jagunevad nelja regiooni: Silma, Matsalu, 

Tõstamaa ja Häädemeeste. Alade hoolduse hinnang  pärineb Marek Sammuli töörühma 

poolt 2011. aastal avaldatud artiklist (Sammul et al. 2011). Võrdluse saamiseks viidi läbi 

2015. aastal kordusuuring Marika Kose, Karin Kaljundi ja Kaili Kattai poolt, milles 

kasutati samasugust metoodikat nagu 2005. aastal. Lisaks viidi 2016. aasta veebruaris läbi 

maahooldajate küsitlus, mille kaudu on võimalik andmeid võrrelda ja teada taustinfot. 

Küsitluse koostas ja viis läbi Eesti Maaülikooli doktorant Marika Kose.  

 

 

 

 

Joonis 1. 14 erineva rannaniidu asukoht. Number tähistab ala: 1- Pürksi, 2- Tahu, 3- 

Põgari, 4- Saardu, 5- Haeska I, 6- Haeska II, 7- Haeska III, 8- Salmi, 9- Kastna, 10- 
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Suti, 11- Kavaru, 12- Piirumi I, 13- Piirumi II, 14- Häädemeeste. Roheline- pidevalt 

hooldatud, kollane- enne 2005  alustatud taastamist, taastamist alustatud pärast 2005. 

Allikas: (Maa-amet)  

 

Järgnvalt ülevaade uuritavatest rannaniitudest. 

 

1) Pürksi rannaniit. Asub Läänemaal, Noarootsi vallas. Rannaniit jääb Silma 

looduskaitsealasse, Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndisse, eesmärk on kaitsta lindudele 

vajalikke rände-, elu-, sigimispaiku, elupaigatüüpe, ohustatud ja kaitse all olevaid liike 

ja nende elupaiku. Lindudest pesitseb punajalg-tilder (Tringa totanus), täpikhuik 

(Porzana porzana), liivatüll (Charadrius hiaticula) (RT I, 16.02.2016, 5). 

Prooviruutude andmestiku põhjal kasvab taimedest kõige enam valget kasteheina 

(Agrostis stolonifera), harilikku tarna (Carex nigra), harilikku pilliroogu (Phragmites 

australis), soomadarat (Galium palustre), tuderluga (Juncus gerardii). Alates 1940. 

aastast lõppes niidul hooldustegevus. Varasemalt oli üks külakarjamaa Tahu 

rannaniiduga, mis moodustas 150 hektarise karjamaa (Leibak &Lutsar 1996). Pürksi 

rannaniidul alustati uuesti karjatamisega 2006. aastal. Taastamisel kasutati loomi ja 

sügisel purustati. Enne taastamist laius alal roostik.  

 

2) Tahu rannaniit. Asub Läänemaal Noarootsi vallas Tahu külast kirdes, idas ja kagus. 

Ala jääb Silma looduskaitsealasse ja Tahu sihtkaitsevööndisse (RT I, 16.02.2016, 5). 

Pesistuspaik niidurüdile (Calidris alpina alpina), punajalg-tildrile (Tringa totanus), 

mustsaba-viglele (Limosa limosa), kiivitajale (Vanellus vanellus) (Leibak ja Lutsar 

1996). Välitööde andmete põhjal kasvab Tahu rannaniidul enim valget kasteheina 

(Agrostis stolonifera), harilik tarna (Carex nigra), tuderluga (Juncus gerardii). 

Kunagisele kõre (Bufo calamita) elupaigale on rajatud tiike ning toodud kulleseid 

(Noarootsi...). Varasemalt oli tegemist külakarjamaaga, mille pindala ulatus 150ne 

hektarini (Leibak ja Lutsar 1996). 2005. aastal oli hooldatud rannaniit. Samal ajal toimus 

ala külakarjamaana kasutamise lõppemine ning hooldama asusid kaks ettevõtjat, 

pindalaks oli 120 hektarit kuni saja veise kohta. 2011. aastast karjatati 50–60 hektarist 

ala, 25–35 lehmaga. Lisaks vasikad ning üks pull.  
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3) Põgari-Sassi rannaniit. Põgari rannaniit asub Lääne-Eestis, Ridala vallas, Põgari- Sassi 

külas. Kõrge looduskaitseväärtusega niit, mis kuulub Matsalu looduskaitseala Põgari 

sihtkaitsevööndisse (Leibak ja Lutsar 1996; Keskkonnaregister). Välitööde andmete 

põhjal enim levinud taimeliigid on valge kastehein (Agrostis stolonifera), tuderluga 

(Juncus gerardii), linalehine maasapp (Centaurium litorale), hanijalg (Potentilla 

anserina). Pindala on 219 hektarit. Teada olevalt pidevalt karjatatud. 2004. aastal peeti 

110 pealist piimakarja, mis asendati lihalehmadega. 2015. aastal karjatati 300 pealist 

karja. Suure pindala tõttu eelistab alal pesitseda niidurüdi (Calidris alpina schinzii), 

punajalg-tilder (Tringa totanus) ja mustsaba-vigle (Limosa limosa) ning kahepaiksetest 

rohukonn (Rana temporaria) (Rannap et al. 2015). 

 

4) Saardu rannaniit. Asub Läänemaal, Ridala vallas, Kiideva ja Saardu külas. Rannaniit 

jääb Matsalu rahvuspargi piiridesse Haeska sihtkaitsevööndisse (Keskkonnaregister). 

Paljude rändlindude rändepeatuskoht, mille kogupindala on 400 hektarit (Leibak ja Lutsar 

1996).   Levinumad taimeliigid on valge kastehein (Agrostis stolonifera), punane aruhein 

(Festuca rubra), pilliroog (Phragmites australis), tuderluga (Juncus gerardii), rannikas 

(Glaux maritima). 2005. aastal oli niit maha jäetud. Teadaolevalt on tegemist heinamaa 

ja karjamaaga, mis oli kasutusel veel 80ndatel. Taastamisega alustati 2006. aastal ning 

kuni 2013. aastani purustati alal taimestikku. Heina ja roo niitmisega alustati järgmisel 

aastal, kuid niit jäi koristamata (PLK...2014). Niideti veel 2015. aastal ja saak koristati. 

Karjatamist alal ei toimu. Ei peeta väärtuslikuks rannaniiduks, kuigi looduskaitselist 

väärtust omab (Leibak ja Lutsar 1996).   

 

5) Haeska rannaniit, I ala (edaspidi (Haeska I). Asub Läänemaal, Ridala vallas, Haeska 

külas. Haeska rannaniidud on Matsalu rahvuspargi piirides ning kuuluvad Haeska 

sihtkaitsevööndisse, mis on rahvusvahelise tähtsusega linnuala (Keskkonnaregister). 

valge kastehein (Agrostis stolonifera), rannikas (Glaux maritima), tuderluga (Juncus 

gerardii), soomusalss (Eleocharis uniglumis) ja rand- teeleht (Plantago maritima). 

Levinud tutkaste (Philomachus pugnax) mängupaik ning niidurüdi (Calidris alpina 

schinzii) pesitsuspaik (Leibak ja Lutsar 1996). 2005. aasta andmete järgi oli tegemist 

hooldatud rannaniiduga (Sammul et al. 2011). Enne 2000. aastat oli niit kasutusest 
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ajutiselt välja jäänud. Pärast hakati alal karjatama Šoti mägiveiseid, 40ne hektarisel alal. 

Majandatakse tänaseni. 

 

6) Haeska rannaniit, II ja III ala (edaspidi Heaska II ja Haeska III). Haeska II ala 

majandatakse tänapäeval koos Haeska III-ga. See on kokku 70 ha suurune karjamaa, kui 

lisada niidetavad alad, mida üle karjatatakse, siis kokku 100 ha. 1994. aastani oli kasutusel 

Ridala kolhoosi maadena. Seejärel kuni 2000. aastani oli kasutusest väljas. 2005. aastal 

on märgitud Haeska II taastamisel olevaks rannaniiduks ja Haeska III maha jäetud 

rannaniiduks. Aladel on toimunud purustamine aastatel 2010, 2012, 2015. Varasematest 

andmetest on Haeska rannaniite ühiselt hooldatud ning omavad kõrget 

looduskaitseväärtust  (Leibak ja Lutsar 1996).  

 

7) Salmi rannaniit. Asub Läänemaal, Lihula vallas ning jääb Keemu ja Liustemäe külla. 

Kõrge looduskaitseväärtusega rannaniit, mis jääb Matsalu looduskaitse alale ning on 

tsoneeritud Saastna sihtkaitsevööndiga (Keskkonnaregister). Olulisim pesitsuspaik 

niidurüdile (Calidris alpina schinzii) ning roheka õõskeele (Coeloglossum viride) 

leiukoht Eestis (Lotman 2011). Välitööde andmete põhjal enim levinud taimeliigid on 

valge kastehein (Agrostis stolonifera), rannikas (Glaux maritima), tuderluga (Juncus 

gerardii), valge ristik (Trifolium repens), rand-teeleht (Plantago maritima).  Pindala 350 

hektarit (Leibak ja Lutsar 1996). Uuritava ala piires majandab üks talu, millel maad 50 

hektarit. 2005. aastal põhikari 35 looma ning lisaks mullikad ja vasikad. 2015. a põhikari 

oli 41 looma ja 25 vasikat.  

 

8) Kastna rannaniit. Asub Pärnumaal, Tõstamaa vallas Kastna külas. Kastna 

maastikukaitseala piiranguvööndi eesmärk on kaitsta rannakooslusi ja kaitsealuseid liike 

nagu taimedest emaputk (Angelica palustris). Lindudest pesitseb roo- loorkull (Circus 

aeruginosus) (Circus aeruginosus), kiivitaja (Vanellus vanellus), punaselg-õgija (Lanius 

collurio) , liivatüll (Charadrius hiaticula) (RT I 2007, 29, 167). Lisaks taimedest on leitud 

käopõlle (Neottia sp.), rohekat käokeelt (Platanthera chlorantha) ja kahelehist käokeelt 

(Platanthera bifolia) (Kastna MKA KKK). Välitööde andmete põhjal levinumad 

taimeliigid on valge kastehein(Agrostis stolonifera), harilik pilliroog (Phragmites 

australis), odalehine malts (Atriplex prostrata), mürktulikas (Ranunculus sceleratus). 
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Pindala on 35 hektarit. Majandamata rannaniit 2005. aasta seisuga. 2010. aastal alustati 

taastamisega. Koormus 1.5 lü/ha. 

 

9) Suti rannaniit. Rannaniit asub Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas. Ala jääb Tõstmaa 

maastikukaitseala piiresse ning Suti piiranguvööndisse (RT I 2007, 29, 161). 

Rohkearvuliselt pesitseb alal kurvitsalisi: liivatüll, punajalg-tilder (Tringa totanus), 

merisk (Haematopus ostralegus), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina 

schinzii), mustsaba-vigle (Limosa limosa) ja kivirullija (Arenaria interpres) (Leibak & 

Lutsar 1996).Välitööde andmete põhjal levinumad taimeliigid on valge kastehein 

(Agrostis stolonifera), soomusalss (Eleocharis uniglumis), punane aruhein (Festuca 

rubra), tuderluga (Juncus gerardii), rand-teeleht (Plantago maritima). Kaitstavatest 

liikidest on emaputk (Angelica palustris) (Tõstamaa MKA KKK).  Nõukogude ajal 

karjatati kolhoosi lehmi. Ala suurus 21.6 hektarit. 2012 aastat karjatatud lammaste, uttede 

ja talledega on kokku 100 looma. Proovialal alal on siiski vähesel määral kulustunud ja 

roostunud. Madalad osad on madalmuruseks söödud. 

 

10) Kavaru rannaniit. Asub Pärnumaal Tõstamaa vallas Kavaru külas. Jääb Tõstamaa 

maastikukaitseala piiresse ning Kavaru-Peerni piiranguvööndisse. Niidult on leitud balti 

sõrmkäppa ja harilikku käoraamatut (Tõstamaa MKA KKK). Välitöö andmete põhjal 

levinumad taimeliigid on valge kastehein (Agrostis stolonifera), harilik tarn (Carex 

nigra), punane aruhein (festuca rubra), tuderluga (Juncus gerardii), harilik sinihelmikas 

(Molinia caerulea).  Ala suurus 70 hektarit. Kasutusest väljas 1975/1980 aastat. 2000. 

aastal alustati taastamisega. 2005. aastal on märgitud ala taastumisel olevaks (Sammul et 

al. 2011). 2005 aastal karjatati alal 70 veist. 2015. aastal 50 pealine kari 

 

11) Piirumi rannaniit I ala (edaspidi Piirumi I). Piirumi I uuritav ala jääb Luitemaa 

looduskaitsealale hooldatavale Piirumi sihtkaitsevööndi piiresse, mille eesmärk on 

koosluste säilitamine ja haruldaste liikide kaitse (RT I 2006, 48, 362). Taimedest levib 

enim valge kastehein (Agrostis stolonifera), tuderluga (Juncus gerardii). Ala oli 

kasutusest väljas alates 1970-ndatest. Enne seda oli kasutusel talude heina- ja karjamaana. 

Taastamisega alustati 2001. aastal. Maaomaniku väitel taastati kuni 2013 aastani, siis oli 

ala juba rannaniiduilmeline. Igal aastal on pool alast pikalt vee all, veetase on kõrge ja ala 
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väga madal.  Kuni 2009. aastani rakendati alal igal aastal niitmist, karjatamist ja 

põletamist, siis keelati põletamine ja nüüd alal karjatatakse ja iga sügis niidetakse üle. 

2001–2009. aastal oli ala suurus 70 ha ning 2010 lisandus veel üks koppel, kokku 108 

hektarit. Alal karjatatakse rotatsiooni korras kogu karja. See  tähendab, et kari on mingi 

aja ühes ja siis teises koplis, igas koplis mitu korda suve jooksul.  Suve lõpus niidetakse. 

Loomad lähevad randa mai lõpus, ära tulevad septembri lõpus või oktoobri alguses. 

 

12) Piirumi rannaniit, II ala (edaspidi Piirumi II). Asub Pärnumaal, Tahkuranna vallas, 

Piirumi külas. Piirumi II uuritav ala jääb Luitemaa looduskaitsealale hooldatavale Piirumi 

sihtkaitsevööndi piiresse, mille eesmärk on koosluste säilitamine ja haruldaste liikide 

kaitse (RT I 2006, 48, 362). 2005 aasta seisuga maha jäetud niit. Piirumi I maha jäetud 

1970-ndatel. Antud karjakoppel on 19 hektari suurune. Enamasti karjatatakse seda juunis. 

Vahel saavad loomad sinna alles augustis. Aastas on karjatatakse 1–1,5 kuud. Enamasti 

veistega, lammastega harvem. Loomade arv 2005. aastal 70 hektaril oli 145 veist ja 2015. 

aastal 108 hektaril 129–156 veist. 

 

13) Häädemeeste rannaniit. Asub Pärnumaal, Häädemeeste vallas, Pulgoja küla vastas. 

Jääb Luitemaa looduskaitsealale Pulgoja sihtkaitsevööndisse (Keskkonnaregister). 

Välitööde taimestikuandemete põhjal levinuimad liigid arujumikas (Centaurea jacea), 

punane aruhein (Festuca rubra), soo-kurereha (Geranium palustre), harilik sinihelmikas 

(Molinia caerulea), harilik hiirehernes (Vicia craccia). Kaitsealustest liikidest levib 

häädemeeste rannaniidul ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum), niidu-kuremõõk 

(Gladiolus imbricatus), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), täpilist 

sõrmkäppa (Dactylorhiza cruenta), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia). Rohkelt 

linde pesitseb alal niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkaid (Philomachus pugnax), 

mustsaba-vigle (Limosa limosa) (Leibak ja Lutsar 1996). Ala on ajalooliselt järjepidevalt 

karjatatud. On olnud Suurküla ühiskarjamaa. Kari läks välja mai alguses ja lauta jäi 

septembris või oktoobris. Karjatati  2005. aastal 94 hektaril 80 looma 2015. aastal 10 

hektaril 24 looma. 
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2.2 Kasutatud metoodika 

 

Antud töös on kasutatud Sammu et al. 2011 artiklist pärinevat välitööde metoodikat ning 

artikli lisas olevaid taimestiku liikide esinemissageduste (lisa 2, lisa 3) andmeid. Võrdluse 

saamiseks tehti välitööd samadel aladel ja sama metoodika põhjal 2015. aastal. Välitööd 

teostas rühm EMÜ PKI botaanika osakonna töötajad Marika Kose juhtimisel. 

Bakalaureusetöö peamiseks ülesandeks on süstematiseerida ja analüüsida 

välitööandmeid, võrrelda alade taimestiku liigilist koosseisu 2005. aastal ja 2015. aastal 

ning valmistada andmestik ette detailsemaks analüüsiks magistritöö käigus. Kasutatud 

metoodika on kahes peatükis, millest esimene kirjeldab välitööde metoodikat ning teine 

andmeanalüüsi. 

 

 

2.2.1 Välitööde metoodika 

 

Välitööd viidi läbi kahel erineval aastal, intervalliga 10 aastat. Esimesed välitööd 

toimusid 2005. aasta juulis. Välja valiti  14 rannaniitu, 4 erinevas Eesti ranniku regioonis 

(joonis 1). Valiti erineva kasutusajalooga niidud: hooldamata/ maha jäetud, taastamisel 

ning pidevalt hooldatud rannaniidud (joonis 1). Tulemuste all on kasutusajaloo asemel 

määratletud rannaniidud majandamisviisi järgi: taastatud enne 2005. aastat, taastatud 

pärast 2005. aastat ning pidevalt hooldatud. Rannaniidud valiti välja võimalikult 

ühesuguse saliinse vööndi osa põhjal. Valiku määramisel oli oluline reljeefi sarnasus, et 

alad oleks omavahel võrreldavad ja ei tekiks suuri muutusi saliinsuses ehk  meremõjus.  

Igal alal oli 2 paralleelset transekti, transektide vahe 30 meetrit. Igal transektil paiknes 10 

ruutu, 10 meetriste vahedega. Igal rannaniidul analüüsiti seega 20 taimeruutu suurusega 

0,25 x 0,25 m. Taimruutudel määrati liigid, liikude katvus, üldkatvus, taimede 

maksimaalne ja keskmine kõrgus, kulu olemasolu ja samblarinde katvus. Lisaks võeti 

mullaanalüüsid, mida käesolevas töös ei kajastata.  Samasugust metoodikat kasutati 2015. 

aastal juulis.  
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2.2.2 Andmeanalüüs 

   

Välitöödel kogutud andmete analüüsimiseks kasutati programmi MS Office Excel. 

Koostati taimeruutude andmebaas (Lisa 1). Rannaniitude taimestiku liigilise koosseisu ja 

niitude seisundi võrdlemiseks erineva majandamise tingimustes arvutati  2015. aasta 

välitööde andmete põhjal keskmine liigirikkus ruudus, suhteline katvus, taimestiku 

keskmine kõrgus, Shannoni indeks ja Shannoni evenness indeks. Saadud tulemusi 

võrreldi samadel aladel 2005. aastal tehtud välitööde tulemustega, mis on avaldatud 

artiklis  Sammul et al. 2011. 

Mitmekesisuse indeksite ja keskmiste alusel võrreldi alasid majandamise ajaloo ja 

geograafiliste piirkondade kaupa. Keskmistatud väärtuste ja indeksite tähendused: 

 

1) Keskmine liigirikkus (0,25m2) – liigirikkus on kõikide liikide arv koosluses 

(Primack et al. 2008) Keskmine liigirikkus ruudus on võetud rannaniidu või 

piirkonna ruutude keskmised liigirikkused.  

2) Suhteline katvus – on võetud üldkatvuste keskmine piirkonna või rannaniitude 

puhul. Üldkatvus iseloomustab prooviruutude taimede katvust antud 

prooviruudu pindala suhtes (Masing 1992).  

3) Taimestiku keskmine kõrgus – annab informatsiooni taimestiku kõrgusest, kas 

prooviruutudes levinud madala- või kõrgekasvulised taimed. Iga rannaniidu 

taimestiku keskmine kõrgus on võetud 20 prooviruudu keskmiste kõrguste 

põhjal. 

4) Taimestiku maksimaalne kõrgus – Lisab informatsiooni kõrgekasvuliste 

taimede kohta. Taimestiku maksimaalne kõrgus ala kohta on võetud 20 

prooviruudu maksimaalsete kõrguste keskmine.  

5) Liikide maksimaalne arv per 0,25 m2 – maksimaalne liikide arv ühes ruudus, 

mis on leitud ühe rannaniidu piires. 

6) Erinevate liikide arv – rannaniidul leiduvate liikide koguarv.  

7) Liikide esinemine keskmiselt ruudus – iseloomustab liikide arvu, mis 

keskmiselt ühes ruudus on. 

8) Shannon H – mitmekesisuse hindamiseks 

9) Shannon E – mitmekesisuse hindamiseks 
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10) Taimede leiusagedus/ liigi esinemissagedus – näitab liikide leitavust teatud 

alal või prooviruudul. Sagedus on määratud skaalal 0–1, kus 1 = liik leidub 

igas ruudus. 0 = ei leidu üheski ruudus (Sammul et al. 2011) 
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3. TULEMUSED 

 

Tulemused on esitatud vastavalt uurimiseesmärkide järjekorrale. Esimeses alapeatükis 

võrreldakse 2005. aasta ja 2015. aasta koosluste taimestiku parameetreid. Teises peatüki 

osas on võrreldud 2015. aasta andmeid omavahel, uurimaks, kui palju erineva 

majandamise ja taastamise ajalooga alad erinevad omavahel ning piirkonniti.  

Taimeruutude analüüsi tulemuste algandmed on esitatud käesoleva töö lisas 1. 

Kokkuvõtvad taimkatte analüüside tulemused alade kaupa on esitatud tabelis 1. Liikide 

esinemisageduste tabelid on lisas 2 ja lisa 3. 

 

 

3.1 Tulemused 2005 ja 2015 aastate põhjal 

 

2005. aasta rannaniitude uuringute tulemused  on toodud kohandatud kujul tabelis 1. Alad 

on rühmitatud vastavalt 2005. aasta tehtud jaotusele, kus eristati pidevalt majandatud, 

värskelt taastamisega alustatud  ja mahajäetud rannaniite. 2005. aastal eristub selgelt 

taimestiku olukord vastavalt  majandamisseisundile. Majandamata või värskelt taastatud 

rannaniitudel on kõrgem keskmine liigirikkus ning Shannoni H ja E indeksid. Taimestiku 

keskmine kõrgus on oluliselt vähenenud majandatavatel aladel, mis tuleneb niitmise ja 

karjatamise tulemusest. Suhtelise katvuse protsent on langenud värskelt taastatud aladel, 

mis võib tuleneda roostiku vähenemisest. Pidevalt majandatud alade suhteline katvus on 

kõrgem, mis võib sõltuda madalakasvuliste taimede osakaalu suurenemisest. Piirkonniti 

eristuvad Häädemeeste ja Matsalu, mille taimestiku parameetrid on paremad võrreldes 

Silma ja Tõstamaaga. Tõstamaa taimestikuparameetrid on kõige madalamad, seal on 

kõrge taimestik ning madal mitmekesisus.  
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Tabel 1. Uuritavate rannaalade taimkatte parameetrite keskmised väärtused 2005. aasta 

andmete põhjal (lühendatud kujul Sammul et al. 2011). Roheline- pidevalt hooldatud, 

kollane- enne 2005. a  alustatud taastamist, taastamist alustatud pärast 2005. a. 

 

Majandamisseisund Piirkond 

  
Pidevalt 

majandatud 

Pärast 

2005 

taastatud 

Pärast 

2005 

taastatud 
Häädemeeste Matsalu Silma Tõstamaa 

Keskmine 

liigirikkus 

(0,25m2) 

10,2 9,27 7,78 11,6 9,44 8,03 6,72 

Suhteline 

katvus (%) 
63 57 71 72 61,7 54,8 68,9 

Taimestiku 

keskmine 

kõrgus (cm) 

15,8 18,7 106 36 36,3 44,2 88,8 

Shannon H 1,77 1,56 1,35 1,75 1,65 1,54 1,26 

 

Shannon E 
0,79 0,72 0,66 0,74 0,76 0,75 0,66 

        

 

 

Samasugune tabel on koostatud 2015. aasta välitööde andemete kohta. Võrreldud on 

samu parameetreid ja piirkondi. Kõrgeim keskmine liigirikkus on pidevalt majandatud 

aladel. Samas Shannoni H indeks on kõrgem enne ja pärast 2005. aastat taastatud aladel, 

mis võib viidata küll suuremale liikide arvule, kuid väiksemale taimestiku ohtrusele. 

Pidevalt majandatud aladel on väikseim taimestiku keskmine kõrgus, kuid vahed on 

rohkem ühtlustunud tabel 1-ga võrreldes. Piirkonniti erinevad Matsalu rannaniidud 

teistest piirkondadest madala taimestiku kõrguse ning kõrge mitmekesisuse indeksite 

poolest, see viitab piirkonna pidevale ja heale majandamisele. Häädemeeste rannaniitude 

puhul võib tegemist olla kehvema hooldusega, mistõttu on langenud taimestiku 

parameetrid ning tõusnud on taimestiku keskmine kõrgus. Vaatamata sellele on säilinud 

keskmine liigirikkus ning Shannoni indeksid. 
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Tabel 2. Majandamisajaloo ja geograafiliste piirkondade alusel keskmistatud taimkatte 

parameetrite väärtused 2015.a. Roheline- pidevalt hooldatud, kollane- enne 2005. a  

alustatud taastamist, taastamist alustatud pärast 2005. a. 

 

 

 

 

 

 

 

Majandamisseisund Piirkond 

  
Pidevalt 

majandatud 

Enne 

2005 

taastatud 

Pärast 

2005 

taastatud 

Häädemeeste Matsalu Silma Tõstamaa 

Keskmine 

liigirikkus 

(0,25m2) 

9,78 9,27 8,91 10,33 9,83 7,88 8,43 

Suhteline 

katvus (%) 
67,97 61,67 56,33 68,72  59,91 59,38 63,37 

Taimestiku 

keskmine 

kõrgus (cm) 

21,98 32,35 44,69 56,28 16,75 30,78 34,08 

Shannon H 3,24 3,48 3,34 3,40 3,35 3,07 3,40 

 

Shannon E 
0,90 0,91 0,88 0,89 0,90 0,89 0,90 
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Joonis 2. Rannaniitude prooviruutude keskmine liigirikkus majandamise ja taastamise 

kestvuse järgi  2005 ja 2015. Roheline- pidevalt hooldatud, kollane- enne 2005. a  

alustatud taastamist, taastamist alustatud pärast 2005. a. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Rannaniitude prooviruutude suhteline katvus protsentides majandamise ja 

taastamis järgi 2005 ja 2015. Roheline- pidevalt hooldatud, kollane- enne 2005. a  

alustatud taastamist, taastamist alustatud pärast 2005. a. 

 

 

 



36 

 

 

 

Joonis 4. Rannaniitude prooviruutude keskmine taimestiku kõrgus majandamise ja 

taastamise kestvuse järgi  2005 ja 2015. Roheline- pidevalt hooldatud, kollane- enne 

2005. a  alustatud taastamist, taastamist alustatud pärast 2005. a. 

 

 

3.2 Rannaniitude taimkatte parameetrid 2015. aastal 

 

Keskmine liigirikkus erinevate alade vahel on väga varieeruv. Põhjalikumaks 

hindamiseks tuleks kasutusele võtta Shannoni indeksid. Kõrgeim keskmine liigrikkus on 

Häädemeeste, Salmi ja Saardu rannaniitudel. Indeksite kõrgeim väärtus on  Häädemeeste, 

Suti, Salmi, Piirumi, Kastna ja Haeska rannaniitudel, millest esimesed kolm on olnud 

pikaajaliselt  pidevalt hooldatud. Kesisema liigirikkusega ja väiksemate indeksi 

väärtustega on Haeska, Tahu ja Piirumi niidud. Häädemeeste rannaniit, millel on kõrged 

keskmised väärtused ja indeksid, on suhtelised kõrge taimestiku kõrgusega. Madalaim 

taimestiku keskmine kõrgus on Põgaril – 4,7 cm ja Haeskal – 9 cm. Kastna keskmine 

liigirikkus on madalaim ning taimestiku keskmine kõrgus suurim, kuid Shannoni H 

indeks on kõrgeim.  
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Tabel 3. Uuritavate alade taimkatte parameetrite väärtused 2015. aasta andmete põhjal. 

Värvid päises näitavad majandamisajalugu. Roheline- pidevalt hooldatud, kollane- enne 

2005. a  alustatud taastamist, taastamist alustatud pärast 2005. a. 

 

  Haeska 
Hääde-

meeste 
Suti Salmi Tahu Põgari Kavaru Piiriumi Haeska2 Pürksi Saardu Kastna Piiriumi2 Haeska3 

Keskmine 

liigirikkus 
(0,25m2) 

8,3 11,8 8,7 11,6 7,6 10,8 11 9 7,9 8,2 11,3 5,7 10,3 9,2 

Suhteline 

katvus (%) 
52,11 78,5 73,6 65,5 62,2 75,8 75,75 69,25 50 56,5 61,75 50,7 58,4 54,25 

Taimestiku 

keskmine 
kõrgus 

9 50,3 29,5 10,3 28,2 4,7 23,3 56,5 17,3 33,4 38,2 68,8 62,1 21,1 

Taimestiku 

max 
kõrgus 

23,4 85,4 74,1 32,8 54,4 16,6 58,4 102,3 41,2 68,2 85,3 103 129,7 45,3 

liikide 

max arv 

per 0,25 
m2 

14 23 14 15 12 21 17 18 14 14 24 13 21 12 

Erinevate 
liikide arv 

28 55 41 28 35 42 54 59 31 33 61 36 63 36 

Liikide 
esinemine 

keskmiselt 

ruudus 

5,6 4,3 4,2 8,3 4,3 5,1 4,1 3 5,1 4,9 3,7 3,1 3,3 5,1 

Shannoni 

H 
2,95 3,6868 3,32 3,36 2,98 3,17 3,07 3,74 3,63 3,16 3,11 3,79 2,9 3,76 

Shannoni 
E 

0,89 0,92 0,89 0,91 0,89 0,89 0,9 0,92 0,91 0,88 0,87 0,92 0,83 0,91 
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4. ARUTELU 

 

4.1 Muutused 10 aasta jooksul taimestiku liigilises koosseisus 

 

Erinevad tulemused kinnitavad, et taastamise alguses on muutused kiired, taimkatte 

keskmine kõrgus väheneb (joonis 4, Burnside 2007) ja liike tuleb juurde (joonis 2, 

Minchinton et al. 2006). Seda eelkõige pilliroo taandumise arvelt (lisa 2, lisa 3), mille 

käigus paranevad valgustingimused ja väheneb kulu. Karjatamisel aereeritakse mulda, 

toimib seemnete loomlevi ning liikide arv kasvab kiiresti. Samas on näha, et pilliroog 

taandub visalt ning alles 10. aastase taastamise järel võib märgata selle liigi vähenemist 

taastatavatel aladel (joonis 4 ja lisa 2, lisa 3). Sellegi poolest on 2015. aasta pidevalt 

hooldatud alade taimestiku kõrgus suurem, kui 2005. aasta pidevalt hooldatud alade 

suhtes (joonis 4). Põhjus võib olla liiga madalas karjatamiskoormuses. Sellele viitab ka 

Riigikontrolli aruanne, mis hindas vahemikus 2007–2013 rannaniitude hooldus tulemusi 

ning leidis, et eesmärgid pole saavutatud ning hoolduskvaliteet on kesine 

(Riigikontroll...2015). Selliseks heaks näiteks on Häädemeeste prooviala, kus on näha, et 

2005. aasta seisuga taimestiku kõrgus kõige madalam, kuid 2015. aastal kõige kõrgem 

(tabel 1, tabel 2). 

 

Samuti on näha (joonis 2), et taastamise algul tõuseb keskmine liigirikkus hüppeliselt, 

kuid hilisema hoolduse käigus liikide arvu tõus stabiliseerub. Samasugust tendentsi on 

täheldanud Soomes tehtud uuring, kus poollooduslike koosluste majandamise algul 

tõuseb liigirikkus (Jantunen 2003). Hilisemale liigirikkuse vähenemisele (tabel 2, joonis 

2), kus on näha, et enne ja pärast 2005. aasta taastamisega alanud rannaniitude keskmine 

liigirikkuse tõus ei ole enam nii suur. Pidevalt hooldatud niitude keskmine liigirikkus on 

isegi kahanenud (joonis 2). 

 



39 

 

Shannoni H hindeksi puhul on näha kahekordset tõusu (tabel 1, tabel 2). Samas keskmise 

liigirikkuse puhul tõusu ei esine. Järelikult võib olla liikide arvu  tõusu taga taimestiku 

suhtelise ohtruse kasv ning mitmekesisus rannaniitude puhul kasvanud. Indeksi väärtuse 

tõusu tagamaid on hetke analüüsi põhjal keeruline järeldada, vajalik on andmete 

statistiline analüüs, mis saab toimuda näiteks magistriõppes. 

 

Suhtelise katvuse osas on näha, et pärast 2005. aastal alanud  taastamist katvus langeb 

pilliroo vähenemise tõttu (joonis 3). Paranevad valgustingimused ja muutub toitainete 

osakaal (Sammul 2011). On näha 10. aastast katvuse nihet. Kui enne 2005. aastat oli 

katvus suur tänu pilliroole, siis pärast taastamist, 3–5  aasta jooksul on katvus jällegi 

kõrge, sest taimed on kohanenud oludega. Hiljem, kui konkurentsis suhted on 

tasakaalustunud, on näha katvusevähenemist. Stabiliseerumine võib aega võtta 

kümmekond aastat (joonis 3). Katvust mõjutavad eelkõige madala ja tihedakasvulised 

rannaniidutaimed.  

 

Liikide esinemissageduste tabelist (lisa 2, lisa 3) on näha, et enim levinud taimeliik 

majandatud rannaniitudel on valge kastehein (Agrostis stolonifera). Samuti 2005. aastal 

majandamata rannaniidul on valge kastehein (Agrostis stolonifera) pärast pilliroogu 

(Phragmites australis) kõige sagedasem liik. Taastamisel olevatel aladel tõuseb 

kasteheina esinemine eriti kõrgeks ning hiljem esinemissagedus alaneb. Sellise tulemuse 

on saanud ka teised uurijad,  põhjendades valget kasteheina (Agrostis stolonifera), kui 

konkurentsitaluvat liiki, mis kiirelt suudab võsundeid moodustada (Berg et al. 2012). 

Teine liik, mille esinemine rannaniitudel sõltub majandamisest on tuderluga (Juncus 

gerardii). Selgelt eristub pidevalt majandatud aladel kõrgem liigi esinemine, kui seda 

enne ja pärast 2005. aasta taastatud niitudel. Sageduste võrdlemisel on näha, et 

rannaniitudele iseloomulike taimede osakaal suureneb majandamise jätkudes. Esile 

tõusevad liigid nagu valge kastehein (Agrostis stolonifera), tuderluga (Juncus gerardii), 

punane aruein (Festuca rubra), hanijalg (Potentilla anserina), rannikas (Glaux maritima), 

sügisene seanupp (Leontodon autmnalis). Selliste liikide esilekerkimisest on kirjutanud 

mitmed autorid (Sammul 2011, Jutila 2001, Lotman 2011). Põhjuseks on 

konkurentsitingimuste muutmine, kus stressi ja häiringute toimel muutub koosluses 

taimestik (Primack et al. 2008). Soomes 2001. aastal tehtud uuring lisab,  et karjatamise 
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tulemusel väheneb soomadar (Galium palustre), soo-seahernes (Lathyrus palustris), 

harilik angervaks (Filipendula ulmaria), pilliroog (Phragmites australis) (Jutila 2001). 

Samad liigid on vähenenud antud uurimistöö 2015. aasta kui ka 2005. aasta välitööde 

andmetel. Lisaks vähenevad pideva majandamise puhul mitmed tarna liigid ja püstkastik 

(Calamagrostis stricta). Emaputke (Angelica palustris) puhul, mis on kaitsealune liik, on 

näha samuti arvukuse langust taastamise algul. See võib olla tingitud karjatamisest, mille 

puhul kariloomad söövad emaputke taimed niidult ära.  

 

 

4.2 2015. aasta rannaniitude analüüs 

 

Pidevalt majandatud aladel on madalam taimestik. Haeska, Salmi ja Põgari on madalaima 

taimkatte kõrgusega alad. Haeska oli enne 2005. aastat ajutiselt kasutusest väljas, kuid 

vaatamata sellele on edukalt hooldatud. Põgari ja Salmi puhul on tegemist pidevalt 

hooldatud rannaniiduga ning nende kahe Shannoni indeksid ja keskmistatud tulemused 

on kõrged. Antud niidud on ühed suuremad Eestis, mistõttu võib siin seos olla eduka 

hooldamise ja tänu suurele alale on ka liigirikkus suur. Elupaigad, millel on suurem ala, 

on ka paremad võimalused liigitekkeks ning seetõttu rohkem liike (Zobel 1996). 

Väiksematel ja fragmenteeritumatel kooslustel on levimiskoridorid puudulikud ning tekib 

isoleeritud piirkond (Pärtel 1997).  

 

Kõrge liigirikkus ja mitmekesisus võivad viidata soodsale seisundile. Kastna prooviala 

puhul on siiski tulemus teistsugune. Kõrgeima mitmekesisuse indeksiga kooslusel on 

madalaim keskmine liigirikkus. Liike esineb keskmiselt kolm tükki ruudus. Sellest 

madalam tulemus on vaid Piirumi proovialal. Liikide maksimum arv 36 liiki ruudus, mis 

on alla keskmise näitaja. Rohurinde keskmine ja maksimaalne kõrgus on 68 ja 103 cm, 

mis on kõrgeim.  Katvusprotsent on samuti madal. Ainus järeldus on, et pilliroo 

(Phragmites australis) ja valge kasteheina (Agrostis stolonifera) rohke esinemine 

ruutudes, on tekitanud indeksi kõrge kasvu. Sarnane tulemus avaldub Haeska III 

prooviala  puhul. Neid kahte niitu võib pidada kehvemini taastunud rannaniiduks 14 seas. 

Seega ei saa üheselt võtta mimekesisuse indekseid, vaid tuleb näha ka teisi parameetreid, 

mis viitavad rannaniidu seisundile (Pärtel et al. 2007). 
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 Tabel 3 põhjal oleks Saardu rannaniitu võimalik määratleda edukalt taastatud 

rannaniiduna, kuid ebapüsiv hooldus ning roo purustamine 6 aastat ja viimasel 3. aastal 

heina niitmine, millest ühel korral on niit veel maha jäänud, ei saa pidada eduka 

taastamise näidiseks. Samuti puudub alal karjatamine. Sellegi poolest on tegemist 

potentsiaalika alaga, kus taimestiku parameetrite jälgimine oleks üks põnevamaid, sest 

Saardu puhul on tegemist kõrgete keskmistatud tulemuste ja indeksitega niiduga. 

Samasuguses seisus on ka Piirumi II.  

 

Enne 2005. aastat taastamisega alustatud rannaniidud (Kavaru, Haeska II, Piirumi) on 

keskmistatud näitajate poolest sarnased pidevalt hooldatud niitudega, välja arvatud 

Piirumi. Seetõttu võiks määratleda ka edaspidi Kavarut ja Haeska II rannaniitu kui 

pidevalt hooldatud ehk taastunud rannaniitu. Kavarul ja Haeska II on  madalaim 

taimestik. Haeska II puhul on veel lisaks madal üldkatvus ning taimestikust puudub 

pilliroog täielikult. Seega subjektiivne järeldus on, et taastamine on olnud edukas. 

Seevastu Piirumi puhul ei saa sama järeldust teha. Pigem liigitaks taastamisel oleva 

rannaniidu hulka. Piirumi II puhul on kõrge taimestiku keskmine kõrgus. Samuti ei saa 

enam kategoriseerida Pürksi, Saardu, Kastna, Piirumi II ja Haeska III rannaniitu, kui 

majandamata alasid. 2015. aasta seisuga on need alad taastamisel, sest toimub pidev 

majandamine pärast 2005. aasta alanud taastamist. Antud määrangute puhul on tegemist 

siiski subjektiivse hinnanguga ning on arvestatud ka välitöödel osalenute üldmuljeid 

aladest. Üldiselt siiski ei saa pidevalt hooldatud rannaniite pidada taastunud aladeks, sest 

puuduvad toimivad ökosüsteemsed teenused. Sellegi poolest on näha pidevat arengut 

ning taimestiku parameetrid paranevad.  
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KOKKUVÕTE 

 

Töö esimeseks ülesandeks oli võrrelda 14 rannaniidu taimestiku liigilist koosseisu pärast 

10. aastast majandamist. 10. aasta majandamise tulemusel vähenes taimestiku kõrgus 

enim majandamata aladel. Seda eelkõige pilliroo arvelt. Pidevalt hooldatud ja enne 2005. 

aastat taastatud alade puhul on taimestiku keskmine kõrgus kasvanud. Antud tulemusest 

võis järelda, et pilliroog ei tagane 10. aasta majandamise tulemusel ning niitudel on 

ebapiisav hooldus. Liigirikkuse puhul oli märgata hüppelist tõusu kui alustati alade 

taastamisega. Hilisema majandamise käigus liigirikkus stabiliseerus või isegi kahanes. 

Mitmekesisuse indeksite puhul oli toimunud kahekordne tõus, kuid seos jäi antud 

analüüsi põhjal leidmata. Suhtelise katvuse protsent pärast taastamise algust esialgu 

langes, kuid tõusis hilisema hoolduse käigus. Protsendi vähenemise põhjuseks on pilliroo 

taandumine. Katvuse tõusu tingib väikesekasvuliste taimede esile tulemine. Liikide 

sagedustabeli  põhjal (lisa 2, lisa 3) suurenes prooviruutudes valge kasteheina (Agrostis 

stolonifera), tuderloa (Juncus gerardii), punase aruheina (Festuca rubra), hanijala 

(Potentilla anserina), rannika (Glaux maritima) ja sügisese seanupu (Leontodon 

autumnalis) esinemine. Eelkõige seetõttu, et taimed taluvad karjatamist. Karjatamise 

tulemusel vähenes eelkõige pilliroo (Phragmites australis), soomadara (Galium 

palustre), soo-kurereha (Geranium palustre), hariliku angervaksa (Filipendula ulmaria) 

osakaal. 

 

Teine ülesanne oli analüüsida 2015. aasta taimkatte parameetrite põhjal 14 erinevat 

rannaniitu omavahel, tuues välja hetke olukorra seisundi. Kõige madalam taimestik on 

pidevalt hooldatud rannaniitudel. Madalaima taimkattega alad on Heaska, Salmi ja 

Põgari, millel on ka kõrge liigirikkus. See võib tuleneda niitude suurest alast, mis 

hõlbustab liikide migratsiooni. Kastna rannaniidu puhul eksitab kõrge mitmekesisuse 

indeks. Kõrge keskmine taimestiku kõrgus ja madalad keskmistatud tulemused viitavad 

siiski koosluse kehvemale arengule. Põhjus on pilliroo (Phragmites australis) ja valge 

kasteheina (Agrostis stolonifera) kõrges esinemissageduses taimeruutudes, mis tõstab 
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mitmekesisuse indeksit. Samasugune järeldus kehtib Haeska III puhul. Suurimat 

potentsiaali omavad Saardu ja Piirumi II niidud, kus on kõrge taimeliikide arv.  

 

Kolmas ülesanne oli anda hinnang kümne aasta taastamise ja hooldamise tulemustele. 

2015. aasta seisuga majandamata alad puuduvad. Seega jagunevad rannaniidud hooldatud 

ja taastamisel olevaks. Hooldatud alad on Haeska, Häädemeeste, Suti, Salmi, Tahu, 

Põgari ning neile lisandus veel 10. aastat tagasi taastamisel olnud 2 rannaniitu: Kavaru ja 

Haeska II. Autori hinnang põhineb taimestiku tulemuste ning välisvaatluste põhjal. 

Taastamisel olevad alad on Piirumi, Pürksi, Saardu, Kastna, Piirumi II ja Haeska III. 

Taastunud rannaniite katsealadest ei leidu, sest puudub toimiv ökosüsteemne roll 

kooslusel. Seetõttu tuleks tõsta majandamise intensiivsust ning laiendada rannaniitude 

taastamist ning hooldust. Sellegi poolest Niidutaimestik taastub, kuid see võtab pikemalt 

aega, kui senini on eeldatud. 

 

Antud töös ei käsitletud mullastiku analüüse ning täpsustamata jäi  Shannon H indeksi  

muutused. Samuti on võimalik edaspidi hinnata abiootilisi mõjusid ning täpsemalt 

hinnata taimestiku omavahelisi seoseid, kasutades selleks keerukamat statistilist analüüsi. 

Lisaks tuleks analüüsida taastunud rannaniite ning luua selgemad piirid, mis tingimustel 

võib rannaniitu pidada taastunuks. Antud uurimistöö loob aluse uuringu jätkamiseks 

magistrantuuri astmes. 
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SUMMARY 

 

Coastal meadows have been used for grazing cattle and mowing hay for centuries. For 

the last 50 years, many of managed coastal meadows in Estonia have fallen out of use. 

Phragmites australis started to gradually cover managed areas, therefore suitable habitats 

for birds, amphibians and insects decreased. Rare species of flora decresed and 

characteristically low vegetation of coastal meadow was replaced by high-growth reed. 

Coastal meadows were categorized as priority communities by EU nature directive due 

to high conservation value. Today coastal meadow management and restoring are 

financially supported by European Union. Coastal meadows have been remanaged in 

Estonia over  20 years, but audits by National Audit Office of Estonia show that 

management has not been directed and sustainable. 

 

First aim of this thesis was to compare the species compositon of vegetation in 14 coastal 

meadows after ten years of management. Research showed that after 10 years of 

management, vegetation height decreased the most in coastal meadows which were not 

managed. Continiously managed areas and areas restored before year 2005 showed rise 

in  vegetation height. These results allowed to reason that Phragmites australis is not 

retreating in ten years time and coastal meadows have had insufficient management. 

Species richness show exponential rise at the beginning of managent, after some while 

species richness stabilized or even decreased. Diversity indices showed double in 

increase, but the relation is yet to be found. Plant canopy cover decreased at the beginning 

of management, but increased later on. Reason for the decrease is retreat of Phragmites 

australis, and increase of plant canopy cover after some while is resulted by low-height 

vegetation coming. Relative occurence tabel (appendix 2, appendix 3) shows increaseof 

Agrostis stolonifera, Juncus gerardii, Festuca rubra, Potentills onserina, Glaux 

maritima, Leontodon autumnalis in relevés. Primarily because these plants endure 

grazing. Due to grazing Phragmatios australis, Galium palustre, Geranium palustre, 
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Filipendula ulmaria decreased. There was also decrease of Angelica palustris in 

continious management, because grazing animals eat it. 

 

Second aim of this thesis was to analyze and compare 14 coastal meadows by using year 

2015 vegetation properities to bring out current condition. Continiously managed coastal 

meadows have low height vegetation. Areas with vegetation of lowest height are Haeska, 

Salmi and Põgari. These areas also have high species richness, that can be resulted by the 

large size of the meadows, which eases species migration. Coastal meadow located in 

Kastna has high diversity index, but high average vegetation height and low results in 

other average parameters (table 3). Reason is that Phragmatis australis and Agrostis 

stolonifera relative occurence in relevés that increases diversity index. The same 

implication applies for Haeska III. Coastal meadows in Saardu ja Piiriumi II  have the 

biggest potential, because of high vegetation species figure. 

Third aim of this thesis was to give evaluation to results of ten year management. As per 

year 2015, there are no unmanaged areas. Therefore coastal meadows in Estonia can be 

divided by continiously managed and in restoration. Managed areas are Haeska, 

Häädemeeste, Suti, Salmi, Tahu, Põgari and two areas that were in restoration state ten 

years ago: Kavaru and Haeska II. Last two ares are evaluated as managed by the thesis 

author, because of external observation and vegetation results. Ares in restoration are 

Piirumi, Pürksi, Saardu, Kastna, Piirumi II and Haeska III. Restored areas are not found 

in test areas, because there is no ecosystematic role in these communities. Therefore 

management intensity should be increased and coastal meadow management and 

restoration should be extended. Coastal meadow vegetation recoveres, but it takes longer 

time than currently assumed. 

 

This thesis does not cover soil analysis and changes in Shannon H index are not specified. 

There is future possibility to evaluate abiotical impact and vegetation relationship by 

using more complex statistic ways. Moreover recovered coastal meadows should be 

analyzed and clear measures set to have common understanding on terms when coastal 

meadow can be evaluated as restored. This thesis is the foundation of more thorough 

research in Masters. 
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Lisa 1. Rannaniitude täielik liiginimekiri 

 

Alfabeetilises järjekorras esitatud täielik liiginimekiri. Kokku 147 liiki. Tärniga märgitud 

liigid on rannaniitude taimestiku indikaatorliigid.  

 

Achillea millefolia * 

Agrostis capillaris 

Agrostis gigantea 

Agrostis stolonifera 

Alisma plantago-aquatica 

Allium oleraceum 

Alopecurus arundinaceus 

Angelica archangelica 

Angelica palustris * 

Angelica sylvestris 

Anthoxanthum odoratum 

Anthriscus sylvestris 

Aster tripolium 

Atriplex calotheca 

Atriplex prostrata 

Bidens tripartita 

Blysmus rufus * 

Bolboschoenus maritimus 

Briza media 

Calamagrostis epigeios 

Calamagrostis stricta 

Caltha palustris 

Calystegia sepium 

Cardamine pratensis 

Carex distans 

Carex disticha 

Carex echinata Murray 

Carex elata 

Carex flacca 

Carex flava 

Carex hirta 

Carex leporina 

Carex muricata 

Carex nigra 

Carex panicea * 

Centaurea jacea 

Centaurium littorale 

Cerastium fontanum 

Chelidonium majus 

Cirsium arvense 

Cirsium arvense var. 

arvense 

Cirsium vulgare 

Cnidium dubium 

Convolvulus arvensis 

Dactylis glomerata 

Dactylorhiza incarnata 

Danthonia decumbens 

Deschampsia cespitosa 

Eleocharis uniglumis * 

Elymus repens * 

Epilobium palustre 

Equisetum arvense 

Eriophorum angustifolium 

Euphrasia sp. 

Festuca arundinacea 

Festuca pratensis 

Festuca rubra * 

Filipendula ulmaria 

Filipendula vulgaris 

Fragaria viridis 

Galeopsis bifida 

Galium album 

Galium boreale 

Galium palustre * 

Galium uliginosum 

Galium verum 

Geranium palustre 

Geranium pratense 

Geranium sylvaticum 

Gladiolus imbricatus 

Glaux maritima * 

Glechoma hederacea 

Helictotrichon pratense 

Helictotrichon pubescens 

Heracleum sibiricum 

Hieracium umbellatum 

Lisa 1 järg 

 

Inula salicina 
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Iris pseudacorus 

Juncus articulatus * 

Juncus bufonius 

Juncus gerardii * 

Lathyrus palustris 

Lathyrus pratensis 

Leontodon autumnalis * 

Linum catharcticum 

Lotus corniculatus 

Lychnis flos - cuculi 

Lycopus europaeus 

Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 

Medicago lupulina 

Melilotus dentatud 

Mentha aquatica * 

Molinia caerula 

Myosotis scorpioides 

Odontites litoralis * 

Oenanthe aquatica 

Ophioglossum vulgatum 

Pedicularis palustris 

Peucedanum palustre 

Phalaris arundinacea 

Phleum pratense 

Phragmites australis  

Plantago major 

Plantago maritima * 

Poa angustifolia 

 

 

Poa pratensis 

Polygonum sp. 

Potentilla anserina * 

Potentilla erecta 

Potentilla palustris 

Potentilla reptans 

Prunella vulgaris 

Ranunculus acris 

Ranunculus polyanthemos 

Ranunculus repens 

Ranunculus sceleratus 

Rhamnus 

frangula/Frangula alnus 

Rhinanthus 

Rhinanthus minor 

Rumex acetosa 

Rumex hydrolapathum 

Rumex maritimus 

Rumex sp. 

Sagina nodosa 

Salicornia europaea 

Salix aurita  

Schoenoplectus 

tabernaemontanii 

Schoenus ferrugineus 

Scorzonera humilis 

Selinum carvifolia 

Sesleria caerulea 

Sium Latifolium 

 

 

 

Sonchus arvensis 

Spergularia salina 

Stachys palustris 

Stellaria graminea 

Suaeda maritima 

Succisa pratensis 

Tanacetum vulgare 

Taraxacum off. 

Thalictrum aquilegifolium 

Thalictrum flavum 

Thalictrum lucidum 

Trifolium fragiferum 

Trifolium pratense 

Trifolium repens * 

Triglochin maritimum 

Triglochin palustre * 

Tussilago farfara 

Urtica dioica 

Valeriana officinalis 

Vicia cracca 

Vicia sepium 

Viola spp. 
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Lisa 2. Liikide esinemissagedused 2005 

 

Tärniga märgistatud on indikaator liigid. Liigid on vastvalt esinemissagusele. 

Esinemissagedused kahenevas järejekorras. X- on märgistatud liigid, mille esinemissagedus 

jääb alla 0,05. Esinemissagdeused pärinevad Sammul et al. 2011 artiklist. 

 

Species 2005 

Managed Taastatud 

enne 

2005.a 

Taastatud 

pärast 

2005. a 

Agrostis stolonifera * 0,83 0,95 0,39 

Phragmites australis 0,09 0,52 0,85 

Triglochin maritimum * 0,51 0,68 0,22 

Potentilla anserina * 0,59 0,53 0,19 

Juncus gerardii * 0,78 0,3 0,23 

Festuca rubra * 0,66 0,32 0,3 

Galium palustre * 0,11 0,48 0,49 

Glaux maritima * 0,69 0,28 0,09 

Carex panicea * 0,4 0,38 0,2 

Plantago maritima * 0,71 0,15 0,09 

Elymus repens * 0,13 0,2 0,34 

Carex nigra 0,22 0,2 0,24 

Molinia caerula 0,18 0,3 0,15 

Carex disticha 0,05 0,28 0,21 

Leontodon autumnalis * 0,37 0,15 0,01 

Eleocharis uniglumis * 0,13 0,23 0,11 

Juncus articulatus * 0,05 0,35 0,01 

Lysimachia vulgaris 0 0,15 0,24 

Vicia cracca 0,13 0,08 0,17 

Filipendula ulmaria 0,02 0,23 0,06 

Hierochloe odorata * 0,08 0,15 0,07 

Odontites vulgaris * 0,28 0 0 

Carex elata 0,01 0,13 0,12 

Calamagrostis stricta 0,02 0,05 0,19 

Lathyrus palustris 0,01 0,1 0,14 

Peucedanum palustre 0,02 0,05 0,18 

Tetragonolobus maritimus * 0,23 0 0,02 

Carex flacca 0,09 0,13 0,02 

Angelica palustris * 0,02 0,08 0,14 

Trifolium pratense 0,18 0,03 0,03 

Galium boreale 0,01 0,13 0,08 

Festuca arundinacea 0,07 0,05 0,1 

Mentha aquatica * 0,05 0,05 0,11 
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Deschampsia cespitosa 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,03 

Blysmus rufus * 0,09 0,05 0,05 

Achillea millefolia * 0,11 0 0,08 

Trifolium repens * 0,16 0 0,02 

Atriplex calotheca 0,01 0,03 0,13 

Eriophorum angustifolium 0 0,07 0,1 

Ranunculus acris 0,13 0,03 0 

Centaurea jacea 0,05 0,05 0,06 

Helictotrichon pubescens 0,06 0,05 0,05 

Lathyrus pratensis 0,08 0,03 0,04 

Sesleria caerulea 0,05 0,07 0,04 

Sonchus arvensis 0 0,12 0,04 

Valeriana officinalis 0 0,08 0,07 

Cirsium arvense 0 0,05 0,09 

Galium verum 0,08 0 0,06 

Mentha arvensis 0 0,13 0 

Ranunculus polyanthemos 0,02 0,05 0,06 

Trifolium fragiferum 0,13 0 0 

Galium uliginosum 0,09 0 0,03 

Rumex acetosa 0,11 0 0,01 

Selinum carvifolia 0,06 0,05 0,01 

Cnidium dubium 0,01 0 0,11 

Calystegia sepium 0 0,02 0,1 

Helictotrichon pratense 0,08 0 0,03 

Caltha palustris 0 0,07 0,04 

Galeopsis bifida 0 0,05 0,05 

Triglochin palustre * 0 0,08 0,01 

Geranium palustre 0,02 0,02 0,05 

Odontites litoralis * 0,08 0 0 

Pilosella officinarum 0,06 0 0,01 

Urtica dioica 0 0,02 0,05 

Rhinanthus minor 0,05 0 0,01 

Lycopus europaeus 0 0 0,06 

Viola spp, 0,06 0 0 

Potentilla erecta 0,06 0 0 

Succisa pratensis 0,06 0 0 

Centaurium pulchellum * 0,06 0 0 

Danthonia decumbens 0,05 0 0 

Artemisia vulgaris 0 0 0,05 

Thalictrum flavum  x  x 

Cerastium fontanum  x  x 

 Angelica sylvestris   x x 
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Bolboschoenus maritimus  

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 Crepis paludosa  x x  

 Carex capillaris  x x  

Scorzonera humilis   x  x 

Geum rivale   x x 

 Sagina nodosa  x   

Linum catharcticum  x   

Medicago lupulina  x   

Calamagrostis neglecta    x  

Iris pseudacorus   x  

Myosotis scorpioides   x  

Rumex crispus   x  

Phalaris arundinacea    x 

Gymnodenia sp.   x  x 

Taraxacum sp.   x  x 

Briza media  x  x 

Schoenoplectus tabernaemontanii   x x 

Cardamine pratensis   x   

Potentilla reptans *    x 

Anthriscus sylvestris     x 

Epilobium palustre     x 

Galium album    x 

Lythrum salicaria    x 

Ophioglossum vulgatum    x 

Polygonum hydropiper     x 

Phleum pratense   x  x 

Luzula multiflora  x   

Nardus strictus  x   

Onononis arvensis   x   

Betula pendula   x   

Carex hostiana   x   

Carex tomentosa   x   

Melilotus altissimus   x   

Prunella vulgaris x   

Aegopodium podagraria    x  

Carex acuta    x  

Juncus bufonius   x  

Pedicularis palustris   x  

Poa trivialis   x  

Stellaria palustris   x  
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Agrostis capillaris  

   

Equisetum palustre     x 

Ranunculus ficaria     x 

Ranunculus sceleratus    x 

Solanum dulcamara    x 

Stachys palustris    x 

Symphytym officinale    x 

Carex cespitosa    x 

Carex hirta     x 

Fragaria viridis     x 

Trifolium montanum   x 

Carex extensa *   x   

Inula salicina * x   

Salicornia europaea *   x   

Suaeda maritima *   x   

Festuca pratensis   x   

Juncus effusus  x   

Stellaria graminea  x   

Frangula alnus   x   

Melampyrum sp.  x   
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Lisa 3. Liikide esinemissagedused 2015 

 

Species 2015 

Pidevalt 

hooldatud 

Taastatud 

enne 

2005. a 

Taastatud 

pärast 

2005. a 

Agrostis stolonifera* 0,71 0,77 0,66 

Phragmites australis  0,11 0,38 0,86 

Juncus gerardii * 0,63 0,37 0,34 

Potentilla anserina * 0,55 0,47 0,32 

Festuca rubra * 0,58 0,33 0,42 

Galium palustre * 0,19 0,40 0,46 

Carex nigra 0,35 0,28 0,32 

Carex panicea * 0,38 0,18 0,22 

Glaux maritima * 0,48 0,18 0,1 

Molinia caerula 0,22 0,28 0,24 

Eleocharis uniglumis * 0,35 0,25 0,1 

Triglochin maritimum 0,27 0,28 0,14 

Leontodon autumnalis * 0,41 0,22 0,05 

Carex disticha 0,15 0,27 0,23 

Plantago maritima * 0,48 0,07 0,06 

Festuca arundinacea 0,13 0,23 0,17 

Elymus repens * 0,07 0,23 0,2 

Vicia cracca 0,13 0,20 0,11 

Centaurea jacea 0,14 0,15 0,12 

Achillea millefolia * 0,13 0,13 0,09 

Trifolium fragiferum 0,25 0,08 0 

Trifolium repens * 0,23 0,05 0,05 

Galium boreale 0,06 0,15 0,08 

Lotus corniculatus 0,23 0,00 0,03 

Centaurium littorale 0,19 0,07 0 

Carex elata 0,00 0,12 0,13 

Calamagrostis stricta 0,03 0,07 0,15 

Hierochloe odorata * 0,05 0,15 0,03 

Lysimachia vulgaris 0,03 0,03 0,17 

Juncus articulatus * 0,06 0,15 0,02 

Lathyrus pratensis 0,07 0,07 0,09 

Caltha palustris 0,00 0,15 0,07 

Mentha aquatica * 0,02 0,13 0,07 

Filipendula ulmaria 0,01 0,10 0,11 

Trifolium pratense 0,11 0,08 0,02 

Ranunculus acris 0,10 0,05 0,06 

Odontites litoralis * 0,08 0,10 0,02 
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Selinum carvifolia 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,13 

Alopecurus arundinaceus 0,01 0,07 0,09 

Lathyrus palustris 0,00 0,10 0,06 

Sonchus arvensis 0,00 0,10 0,06 

Poa angustifolia 0,04 0,08 0,03 

Schoenoplectus 

tabernaemontanii 0,08 0,05 0,03 

Carex flacca 0,05 0,10 0 

Helictotrichon pubescens 0,07 0,02 0,06 

Valeriana officinalis 0,02 0,08 0,04 

Angelica palustris * 0,00 0,07 0,07 

Cardamine pratensis 0,03 0,10 0,01 

Geranium palustre 0,09 0,00 0,04 

Deschampsia cespitosa 0,08 0,00 0,04 

Phalaris arundinacea 0,00 0,07 0,05 

Cirsium arvense var. arvense 0,03 0,05 0,04 

Briza media 0,07 0,02 0,03 

Galium verum 0,03 0,07 0,02 

Anthriscus sylvestris 0,00 0,05 0,06 

Calystegia sepium 0,00 0,02 0,09 

Phleum pratense 0,03 0,05 0,03 

Festuca pratensis 0,05 0,02 0,03 

Carex distans 0,03 0,05 0,01 

Sagina nodosa 0,09 0,00 0 

Eriophorum angustifolium 0,06 0,00 0,03 

Atriplex prostrata 0,00 0,00 0,08 

Epilobium palustre 0,05 0,00 0,03 

Ranunculus sceleratus 0,00 0,00 0,08 

Atriplex calotheca 0,01 0,00 0,07 

Galium uliginosum 0,06 0,00 0,01 

Cirsium arvense 0,05 0,02 0 

Geranium pratense 0,02 0,05 0 

Urtica dioica 0,00 0,02 0,05 

Triglochin palustre * 0,00 0,05 0,01 

Stellaria graminea 0,01 0,00 0,05 

Calamagrostis epigeios 0,00 0,05 0 

Convolvulus arvensis 0,00 0,05 0 

Medicago lupulina 0,05 0,00 0 

Rhinanthus 0,05 0,00 0 

Cerastium fontanum 0,01 0,03 0,04 

Bolboschoenus maritimus 0,03 0,02 0,03 
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Potentilla erecta 

 

0,02 

 

0,03 

 

0,03 

Ranunculus repens 0,02 0,03 0,03 

Rumex acetosa 0,03 0,02 0,02 

Sesleria caerulea 0,01 0,02 0,04 

Taraxacum off. 0,02 0,02 0,03 

Angelica sylvestris 0,00 0,03 0,02 

Dactylis glomerata 0,00 0,03 0,02 

Poa pratensis 0,02 0,02 0,02 

Plantago major 0,01 0,03 0,01 

Blysmus rufus * 0,03 0,02 0 

Scorzonera humilis 0,01 0,00 0,04 

Carex hirta 0,00 0,02 0,03 

Ophioglossum vulgatum 0,00 0,02 0,03 

Anthoxanthum odoratum 0,03 0,00 0,02 

Agrostis capillaris 0,00 0,03 0,01 

Fragaria viridis 0,00 0,03 0,01 

Pedicularis palustris 0,00 0,03 0,01 

Inula salicina 0,03 0,02 0 

Linum catharcticum 0,04 0,00 0 

Lychnis flos - cuculi 0,01 0,03 0 

Bidens tripartita 0,00 0,00 0,04 

Chelidonium majus 0,00 0,00 0,04 

Equisetum arvense 0,00 0,02 0,02 

Geranium sylvaticum 0,00 0,02 0,02 

Ranunculus polyanthemos 0,02 0,00 0,02 

Schoenus ferrugineus 0,03 0,00 0 

Succisa pratensis 0,03 0,00 0 

Alisma plantago-aquatica 0,00 0,00 0,03 

Helictotrichon pratense 0,00 0,00 0,03 

Lycopus europaeus 0,00 0,00 0,03 

Myosotis scorpioides 0,00 0,00 0,03 

Peucedanum palustre 0,00 0,00 0,03 

Rumex maritimus 0,00 0,00 0,03 

Sium Latifolium 0,00 0,00 0,03 

Galeopsis bifida 0,00 0,02 0,01 

Juncus bufonius 0,00 0,02 0,01 

Prunella vulgaris 0,02 0,00 0,01 

Viola spp. 0,02 0,00 0,01 

Carex echinata Murray 0,01 0,02 0 

Rumex sp. 0,01 0,02 0 
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Iris pseudacorus 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,02 

Lythrum salicaria 0,00 0,00 0,02 

Oenanthe aquatica 0,00 0,00 0,02 

Potentilla reptans 0,00 0,00 0,02 

Spergularia salina 0,00 0,00 0,02 

Cnidium dubium 0,01 0,00 0,01 

Carex flava 0,00 0,02 0 

Carex leporina 0,02 0,00 0 

Cirsium vulgare 0,00 0,02 0 

Dactylorhiza incarnata 0,02 0,00 0 

Euphrasia sp. 0,02 0,00 0 

Hieracium umbellatum 0,00 0,02 0 

Rhamnus frangula/Frangula 

alnus 0,00 0,02 0 

Rhinanthus minor 0,02 0,00 0 

Suaeda maritima 0,00 0,02 0 

Thalictrum aquilegifolium 0,00 0,02 0 

Thalictrum lucidum 0,02 0,00 0 

Agrostis gigantea 0,00 0,00 0,01 

Allium oleraceum 0,00 0,00 0,01 

Angelica archangelica 0,00 0,00 0,01 

Carex muricata 0,00 0,00 0,01 

Filipendula vulgaris 0,00 0,00 0,01 

Galium album 0,00 0,00 0,01 

Gladiolus imbricatus 0,00 0,00 0,01 

Heracleum sibiricum 0,00 0,00 0,01 

Polygonum sp. 0,00 0,00 0,01 

Potentilla palustris 0,00 0,00 0,01 

Rumex hydrolapathum 0,00 0,00 0,01 

Salicornia europaea 0,00 0,00 0,01 

Stachys palustris 0,00 0,00 0,01 

Tanacetum vulgare 0,00 0,00 0,01 

Tussilago farfara 0,00 0,00 0,01 

Vicia sepium 0,00 0,00 0,01 

Aster tripolium 0,01 0,00 0 

Danthonia decumbens 0,01 0,00 0 

Melilotus dentatud 0,01 0,00 0 

Salix aurita  0,01 0,00 0 

Thalictrum flavum 0,01 0,00 0 

Glechoma hederacea 0,00 0,00 0 
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Lisa 3. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg _______________, 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete 

kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

Lõputöö autor ______________________________ 
(allkiri) 

Tartu, ___________________ 
(kuupäev) 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

_______________________________________ _____________________ 
(juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

_______________________________________ _____________________ 
(juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 
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Lisa 4. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks (avaldamise tähtajaline piirang) ning juhendaja(te) kinnitus töö 

kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg _______________, 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
lõputöö pealkiri 

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________, 
juhendaja(te) nimi 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks pärast tähtajalise piirangu 

lõppemist 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete 

kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

Lõputöö autor ______________________________ 
(allkiri) 

Tartu, ___________________ 
(kuupäev) 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

_______________________________________ _____________________ 
(juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

_______________________________________ _____________________ 
(juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 
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Lisa 5. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks (avaldamise tähtajatu piirang) ning 

juhendaja(te) kinnitus töö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, __________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg _______________, 

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil, kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2) olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3) kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete 

kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

Lõputöö autor ______________________________ 
(allkiri) 

Tartu, ___________________ 
(kuupäev) 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

_______________________________________ _____________________ 
(juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

_______________________________________ _____________________  

 


