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PROJEKTI JA PROJEKTIALALA KIRJELDUS 
Läänemere rannikulõugaste elupaigakomplekside taastamine (Rehabilitation of the Baltic 

Coastal Lagoon Habitat Complex), lühinimega BaltCoast. Projekti eesmärk on parandada 

Läänemere piirkonna väärtuslike rannikuelupaigatüüpide (1630* ja 1150*) ja seal pesitsevate 

liikide niidurüdi (Calidris alpine schinzii) ning tutka (Philomachus pugnax), soodsat seisundit 

Projekti rakendatakse 5 riigis, so Eestis, Leedus, Rootsis, Saksamaal ja Taanis. Eestis on 

projekti partneriteks Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Kihnu Väina Merepark ja 

MTÜ Põhjakonn. Eestis rakendat projekti Teorehe rannaniidul Matsalu rahvuspargis, 

Kõrgessaare-Mudaste hoiualal, Sõmeri hoiualal ja Linaküla-Sääreküla rannaniidul Kihnu 

hoiualal. 

Projekti toetab LIFE Nature programm, kaasfinantseeringu on taganud 

Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet (ja selle eelkäijad), Kihnu Väina Merepark, MTÜ 

Põhjakonn ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Projekti kestus oli 2005-2012. 

Projekti raames viidi läbi tegevusi nii spetsiaalselt projektialade soodsa seisundi 

parandamiseks kui ka üldisemalt elupaigatüüpide ja kaitsealuste liikide elutingimuste 

parandamiseks. Nii taastatati projekti abil projektialade rannaniite seal vohavast pilliroost 

ning toetatati nende jätkusuutlikku hooldamist karjaaedade ehitamise ning loomade soetuse 

abil. Samalajal koostatati aga liigikaitseliselt olulsite rannaniitude hooldussoovitused, 

koondatati rannikukurvitsaliste elupaikade andmebaas ning toetatati ekspertide vahelist 

kogemustevahetust alade parima hoolduse tagamiseks. 

 

Projektiala kirjeldus 

Asukoht:  Saastna küla, Lihula, Läänemaa 

Kaitsealune objekt: Matsalu rahvuspark, Natura ala kood: SPA: EE0040001 

SCI: EE0040002 

Suurus: Teorehe projektiala hõlmab 231 ha rannaniite ja rannikulõukaid Matsalu 



 
3 
 
 

rahvuspargis (48 610 ha) 

 

 

1. PROJEKTI JOOKSUL TEOSTATUD TEGEVUSED 
Projekti perioodil toimusid mitmed poollooduslike koosluste hooldamist soodustavad 

muudatused looduskaitsekorralduses. Avanes võimalus taodelda Maaelu Arengukava alusel 

taodeldavaid põllumajandustoetusi tekkisid võimalused taodelda muid vahendeid 

poollooduslike koosluste seisundi parandamiseks. 

 

A1 Ekspertide külastused 

BaltCoast projekti rahvusvaheliste ekspertide visiidid toimusid perioodil 16-22 aprill 

2006.a. Eksperdid, kes olid kaasatud projektiala külastustesse olid: Lars Briggs, Kaarel 

Kaisel, Ilona Lepik, Alex Lotman, Kaja Lotman, Heikki Luhamaa, Leho Luigujõe, 

Eve Mägi, Riinu Rannap and Ole Thorup. 

Ekspertkäikude tulemusena valmisid LIFE majandamise plaanid. 

 

 LIFE majandamise plaan 

Ekspertgrupi majandamissoovitused koostati 2006.a. Ole Thorupi, Riinu Rannapi, 

Ilona Lepiku ja Lars Briggsi poolt. Majandamissoovitused sisaldasid ettepanekuid 

karjatamise korraldamise, niitmise, niidulindude ja kõre kaitsekorralduse osas. 

LIFE majandamise plaanis antud soovituste, projekti käigus läbiviidud tegevuste 

tulemuste hoidmise ja seire käigus selgunud asjaolude põhjal on koostatud projektiala 

majandamissoovitused, mis saab integreerida Matsalu rahvuspargi 

kaitsekorralduskavasse. Kaitsekorralduskava koostamise protsess on takerdunud 

ebaõnnestunud hankemenetluste tõttu. 

 

 

A3 Röövluse hindamine 

Uuringute eesmärgiks oli kahlajatele mõjuva pesarüüstekoormuse hindamine ja 

röövloomade määramine ökoloogilise grupi tasemel. Välitööd viidi läbi 12. maist 21. 

juunini 2006. aastal ja 15. maist 12. juulini 2007. aastal. Välitööde põhjal saadud 

järeldustele tuginedes anti soovitusi, kuidas röövlust on mõistlik alal piirata. 

Soovitused keskendusid hooldatava ala suurendamisele ning hoolduskvaliteedi 

parandamisele ning röövlusspetsiifilisi tegevusi ette ei nähtud. 

 

 

C2 Merevee juurdepääsu taastamine 

2007. aastal paigaldati truubid eeldatavalt 19. sajandil rajatud maakivist tammi. 

Truubid võimaldavad merevee läbipääsu rannaniidule ja rannikulõugastele (ca 40 ha). 

Vt Foto 1. 
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Foto 1: Merevee juurdepääsu rannaniidule tagavad maakivist tammi paigaldatud truubid (Foto 

Ilona Lepik) 

 

C3 Rannikulõuka puhastamine 

 2009. ja 2010.a. sügisel viidi Teorehe projektialal läbi 2 rannikulõuka puhastamine 

kokku ca 13,4 ha suurusel alal. Puhastamise käigus eemaldati pilliroog ja muda, mille 

tulemusena järgnevatel aastatel pääsesid kariloomad paremini värsket roogu sööma, 

mis parandas oluliselt lõugaste seisundit. 

 

C5 Madalate looduslike veekogude taastamine 

Kihnu ja Sõmeri projektialal taastusid madalad veekogud karjatamise tulemusena, 

Teorehe projektialal taastati veekogusid mehhaaniliselt. Kaevati 4 tiiki kogupindalaga 

1,6 ha. Vt foto 2. 
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 Foto 2: Madalate veekogude taastamine (Foto Ilona Lepik) 

 

C6 Võsa ja roo eemaldamine 

Kokku on projekti jooksul eemaldatud roogu ja võsa 17,2 ha suurusel territooriumil 

(mõningatel aladel korduv võsa tõrjumine). Lisaks on rannast roogu tõrjutud 

karjatamise teel, mistõttu täiendav roo mehhaaniline eemaldamine ei osutunud 

vajalikuks. 

Projektialal esinev võsa oli suhteliselt madal ja hõre, kuid omas killustavat mõju ja 

seetõttu oli vajalik võsa eemaldamine.  

 

C8 Karjatamise korraldamine 

Erinevalt teistest Eesti projektialadest polnud Teorehe niidul nii pikka karjatamise 

pausi. Projekti alguses oli projektialal olemas umbes 50 veist, seejuures projekti 

jooksul kari suurenes oluliselt. Lisaks piimakarjale asuti karjatama ka lihaveistega. 

Projekti lõpuks on karjatatava ala suurus 113,8 ha. Vt fotod 3-4. 

Projekti vahenditest loomi alale ei soetatud. 
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Foto 3: Karjatatav ala 2006 aprill (Foto Hannes Pehlak) 

 

 
Foto 4: Karjatatav ala 2009 (Foto: Ilona Lepik) 

 

Aedade ehitus 

Projekti vahenditest ehitati aedu kokku ca 1 km. Lisaks sellele on aedadega piiratud 

kogu karjatatav territoorium 113,8 ha, st kokku enam kui 15 km aedu (pluss 

karjatamiskoormust suunavad ajutised vaheaiad). Vt foto 5 
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Foto 5: Projekti käigus rajatud karjaaed (Foto Kaarel Kaisel) 

 

D1 Maaomanikega/maahooldajatega kokkulepete sõlmimine 

Alal tegutseb 2 maahooldajat. Projekti jooksul on maahooldajatega sõlmitud erinevaid 

hooldus- ja taastamistegevuste lepinguid. 

Alal on nii eraomandis kui riigiomandis olevaid maid. Eraomanikke on teavitatud alal 

esinevatest loodusväärtustest ja selgitatud poollooduslike koosluste hooldamise 

vajadusi. 

 

D2 Niitmise korraldamine taastamisvõttena 

 Kokku niideti Teorehe projektialal 13,6 ha niite.  

 

E5 Infostendide paigaldamine 

 2011.a. paigaldati projektialale projekti, projektiala ja selle väärtusi tutvustav 

infostend. 

Algselt planeeriti vaatetorni püstitamist ka Teorehe niidule, kus see polnud võimalik 

maaomanike vastuseisu ja kaitserežiimi tõttu. 

 

E7  Talgud 

Teorehe projektialal toimus talgu kadakate eemaldamiseks aastal 2010 (1 üritus). 

Talgutega kaasati projekti praktilistesse tegevustesse alaga mitteseotud huvilised, 

kellele selgitati, miks sellised tööd on vajalikud, milliste liikide elupaikade kaitseks 

töid tehakse ja kuidas on vaja alasid majandada. Lisaks tehti talgute raames töid, mis 

olid projekti jaoks vajalikud. 

 

 Juhendatud retked 

Juhendatud retked kohalikele koolilastele toimusid aastatel 2007, 2008, 2012 (kokku 3 

üritust). Selgitati miks tööd on vajalikud, milliseid väärtusi kaitstakse, mida edaspidi 

vajalik teha on, samuti tutvustati kaitsealuseid liike. Vt foto 6. 

Lisaks tehti taolised retked kõigile talgutel osalejatele. 
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 Foto 6: Juhendatud loodusretk kohalikele õpilastele (Foto: Ilona Lepik) 

 

Õppereis 

2008. aastal korraldati Kihnu ja Sõmeri projektiala maahooldajatele õppereis Matsallu 

tutvumaks rannaniitude hooldamisega. 

 

F4 Seire 

Projekti käigus jälgiti projektialadel kahepaiksete, kaitsealuste taimeliikide ja lindude 

seisundit. Seired viidi läbi 2006., 2007 ja 2010. aastal (osaliselt ka 2012.a.), projekti 

lõpus koostatud seirearuannetes võeti arvesse ka riikliku seire andmeid ja alade 

kontrollimise käigus kogutud juhuvaatlusi. 

Seire käigus kogutud andmed on leitavad aruandest: Rannap, R., 2012, Monitoring 

report of species and habitats in project sites, Project report, “Rehabilitation of the 

Baltic Coastal Lagoon Habitat Complex”, LIFE2004/NAT/D/000152, käsikiri, 

Keskkonnaamet. 

 

F5 After-Life plaan 

 Koostati 2013.a. Keskkonnaameti poolt. 

 

 

2. ALA LOODUSKAITSELINE SEISUND 

2.1 Liigid 

Linnud 

Kokkuvõtvalt on projekti perioodil toimunud niiduliikide, sh niidurüdi, arvukuse tõus ja 

rannikuliikide arvukuse langus, järelduste tegemiseks asurkondade arvukuse suundumuste 

kohta oleks aga vajalik pikem jälgimisperiood. Projekti käigus on loodud juurde uusi 

niidulindudele sobivaid pesitsusalasid ja tõstetud olemasolevate kvaliteeti. Sihtliikide 

arvukuse kasvuks on väga oluline alade soodsa majandamise jätkumine ka pärast projekti 

lõppu. Vt tabel 1 
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Oluline on märkida, et Matsalu rahvuspargi piirkonnas on toimunud üleüldine 

majandamiskvaliteedi paranemine, mistõttu linnustiku arvukuse suurenemine pole nii 

märgatav kui näiteks Kihnu projektialal, kus lähipiirkonna rannaniidud ei ole nii hea 

hoolduskvaliteediga kui projektiala. 

 

Tabel 1 Niidulinnustiku arvukuse muutus projekti jooksul 

Liik Arvukus projekti 

alguses 2006.a. 

Arvukus projekti 

lõpus 2012.a. 

Arvukuse muutus 

Punajalg-tilder 
(Tringa totanus) 

8 15 +7 

Meriski (Haematopus 

ostralegus) 
1 1 0 

Kiivitaja 
(Vanellus vanellus) 

11 10 -1 

Mustsaba-vigle 
(Limosa limosa) 

0 0 0 

Niidurüdi 
(Calidris alpina schinzii) 

1 2 +1 

 

Kahepaiksed 

2006. aasta inventuuri raames tuvastati alal vähearvukalt rabakonn ja rohukonn (ala oli 

inventuuri tegemise ajal väga kuiv, mistõttu paljud veekogud olid läbi kuivanud). 2012. aasta 

inventuurides tuvastati ka hariliku kärnkonna esinemine alal. Kõige arvukamalt esineb alal 

rohukonn. Kõigi kahepaiksete arvukus suurenes projekti jooksul. 

Ala on eelmise sajandi lõpus olnud oluline kõre elupaik, kuid projekti alguseks oli liik alalt 

hävinud. Projekti käigus taastati küll liigile sobivaid elupaiku, kuid aktiivseid meetmeid liigi 

tagasitoomiseks ei rakendatud.  

 

Taimestik 

Botaaniliste väärtuste osas on ala seisund paranenud. Kui 2007.a. leiti. projektialalt kolm 

kaitsealust taimeliiki, siis 2010.a. seire käigus avastati viis kaitsealust taimeliiki. 

 

2.2 Elupaigad 

Projektiala jagab kaheks eraldatud osaks Saastna-Salevere tee. Sellest läände jääval alal 

niiduhooldust ei toimu, suurema osa alast hõlmab roostikuga kinnikasvanud rannikulõugas – 

Sauemeri. Rohurinne koosneb siin (7) valdavalt kõrgekasvulistest tarnadest (Carex spp) ja 

pilliroost, mille seas kasvab sooniitudele iseloomulikke liike nagu harilik metsvits, harilik 

kukesaba, sinihelmikas, ahtalehine villpea, samuti üksikud kahkjaspunase sõrmkäpa 

(Dactylorhiza incarnata, III kat) isendid. Ala on väärtuslik püsiroostikuna. 

Teest idas, Topi lahe pool paikneva ala keskosast hõlmab ulatusliku osa Sauemere ja Topi 

lahe ühendustee. See on märg piirkond, kus domineerivad kõrgekasvulised taimed nagu 

pilliroog, tarnad ja kare kaisel (2). Seda ümbritsevad merele lähemal saliinsed rannaniidud, 

mis kaugemal sisemaal asenduvad piki teeäärt ulatuslikul alal paiknevate suprasaliinsete (sh 

soostuvate) rannaniitudega. Laheäärne rannika-tuderloa rannaniidukooslus (1) oli hästi 

hooldatud, madalmurune. Lisaks tõstavad ala esinduslikkust soolakulaigud.  Liikidest on 

peale koosluse nimiliikide sagedasemad veel hirsstarn, rand-õisluht, sinihelmikas. 2010.a. 

suvel välitööde ajal olid kariloomad lahe ääres ka ranniidul peal.  

Rannast kaugemal 

paiknevad 
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suprasaliinsed soostuvad rannaniidud (3, 6), mida on samuti karjatatud. Domineerivad neil 

aladel vesihaljas tarn, lubikas, sinihelmikas (tegemist on lubika kooslusega sensu Roosaluste 

2004). Tegemist on ranna taimkattele iseloomulikult mosaiikse alaga, kus kasvavad 

rannikuniitude ja niiskete aruniitude vahelised üleminekukooslused (6). Nii leidub seal kohati 

kõrgemaid põndakuid (eriti alal 6), mis pole soostunud, ning kus taimestik on ülejäänud alast 

märgatavalt liigirikkam (eelnimetatud liikidele lisaks hobumadar, värvmadar, angerpist, 

keskmine värihein, põldmurakas, peetrileht, käbihein, tedremaran, mägiristik, pajuvaak jt).    

 

 

3. VAJALIKUD TEGEVUSED TULEVIKUS 
This chapter should contain description of actions to keep the achieved conservation status 

and suggest actions for further improvement towards a good conservation status. Please name 

responsibilities for actions and by which funds actions might be financed. 

 

3.1 Seisundi säilitamiseks vajalikud tegevused 

3.1.1 Elupaikade ja liikide seire 

Elupaigad 

 Kaitse korraldamiseks ja teadlike otsuste tegemiseks uuendab Keskkonnaamet 

elupaikade inventuuri andmestikku vähemalt 10. aastase tsükliga (hooldatavatel 

kooslustel).  

Võimalik korraldaja: Keskkonnaamet (KA) 

Võimalik rahastaja: MAK, RE, projektipõhised vahendid 

 

Linnustik 

 Teorehe rannaniit kuulub Riikliku seire allprogrammi Eluslooduse mitmekesisuse ja 

maastike seire alamprogrammi “Valitud elupaikade haudelinnustik 2012” alade hulka, 

mille eesmärgiks on Eesti rannaniitude haudelinnustiku liigilise koosseisu ja arvukuse 

muutusi ja trende, samuti seirealade kvaliteeti niiduliikide elupaigana. 

Võimalik korraldaja: Keskkonnaagentuur (KAUR) 

Võimalik rahastaja: RE 

 

Muu elustik 

 Matsalu rahvuspargile on koostamisel kaitsekorralduskava, millega nähakse ette 

kaitseväärtuste seisundi jälgimiseks vajalikud tööd. 

Korraldaja ja rahastus planeeritakse kaitsekorralduskavas. 

 

 

3.1.2 Kaitse tõhususe hindamine lähtuvalt liikide elupaigavajadusest 

 Matsalu rahvuspargile koostatakse kaitsekorralduskava, mille raames nähakse ette 

tervikliku kaitse tulemuslikkuse hindamine. Kaitsekorralduskava koostatakse 10. 

aastaks, selle tulemuslikkust hinnatakse 5-aastase tsükliga kaitsekorraldusperioodi 

keskel ja lõpus. Hetkel on Keskkonnaameti poolt väljatöötamisel põhimõtted, kuidas 

hinnata poollooduslike koosluste hooldamise tulemuslikkust. 

Võimalik korraldaja: Keskkonnaamet (KA) 

Võimalik rahastaja: MAK, RE, projektipõhised vahendid 
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3.1.3 Iga-aastane niitude hooldus ja hooldamata alade taastamine 

Rannaniitude hooldamine on korraldatud PRIA poollooduslike koosluste hooldustoetuste 

meetme abil. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) eesmärk on tagada 

Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund. Toetust võib taotleda 

füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes 

on läbinud vastava poollooduslike koosluste hooldamist käsitleva koolituse. 

 

Rannaniitude hooldus toimub vastavalt Keskkonnaameti poolt koostatud Rannaniitude 

hoolduskavale (Lotman, 2011), mis näeb ette rannaniitude hooldusele vajalikud nõuded ja 

hooldusvõtted. Vajalik on hoolduse jätkamine juba hooldataval alal, seejuures parandades 

hoolduse kvaliteeti. Vajalik on suunata karja kõrgema taimestuga kohtadesse (veepiirile, 

madalatesse lohkudesse jms) ja hoida karjatamiskoormus vegetatsioonile vastav (parema 

taimekasvuga aastatel suurendada võimalusel loomühikuid või hoida loomi kauem väljas). 

 

Võimalik korraldaja: Keskkonnaamet (KA) 

Võimalik rahastaja: MAK, projektipõhised vahendid 

 

 

3.1.4 Kavad ja strateegiad 

Tervikliku Matsalu rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine. Käesoleva aruande 

koostamise ajal on kava eelnõu valminud ja toimuvad avalikud arutelud. Kava koostaja on SA 

Eestimaa Looduse Fond.  

Korraldaja: Keskkonnaamet (KA) 

Rahastaja: ERF 

 

 

3.2 Kaitse tulemuslikkuse hindamine 

3.2.1 10 AASTASEL PERIOODIL 

Kaitse eesmärk: Teorehe rannaniidu kurvitsaliste arvukus ei kahane 

 Teorehe projektiala rannaniitude haudelinnustik on soodsas seisundis kui alal pesitsevate 

kurvitsaliste arvukus ei kahane (vt Tabel 1). 

 Niidurüdi on Teorehe projektialal soodsas seisundis, kui tema arvukus on alal vähemalt 2 

paari 

 

Kaitse eesmärk: Teorehe rannaniit on esinduslik ja soodsas looduskaitselises seisundis 

115 ha suurusel alal 

 Teorehe rannaniitude seisundit hinnatakse järgmise elupaigainventuuri käigus 

(eeldatavasti aastal 2019) seisundile A; 

 Teorehe rannaniitude kahepaiksete liigiline koosseis püsib; 

 Teorehe rannaniitude kaitsealuste taimeliikide arvukus ei vähene. 

 

3.2.2 30 AASTASEL PERIOODIL 

Kaitse eesmärk: Rannaniidu kurvitsaliste arvukus ei kahane 

 Teorehe projektiala rannaniitude haudelinnustik on soodsas seisundis kui alal pesitsevate 

kurvitsaliste arvukus suureneb (vt Tabel 1). 
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 Niidurüdi on Teorehe projektialal soodsas seisundis, kui tema arvukus suureneb alal 

vähemalt 4 paarini. 

 

Kaitse eesmärk: Teorehe rannaniit on esinduslik ja soodsas looduskaitselises seisundis 

120 ha suurusel alal 

 Teorehe rannaniitude seisundit hinnatakse seisundile A; 

 Teorehe rannaniitude kahepaiksete liigiline koosseis püsib; 

 Kõre seisundi paranemise korral Eesti mandriosas on liik asunud Teorehe 

rannaniidule; 

 Teorehe rannaniitude kaitsealuste taimeliikide arvukus ei vähene. 

 

ENGLISH SUMMARY 
Site description: 

Location: Saastna village, Lihula parish, Lääne County (W part of Estonia) 

Protected area: Matsalu National Park (Natura codes: SPA: EE0040001 

SCI: EE0040002) 

Size: project site covers 231 ha of coastal habitats in Matsalu NP (48 610 ha). 

 

Actions implemented by the project 

Expert visits to the sites: The area was visited in the period of 16th-22th of April 2006 by 

Lars Briggs, Kaarel Kaisel, Ilona Lepik, Alex Lotman, Kaja Lotman, Heikki Luhamaa, Leho 

Luigujõe, Eve Mägi, Riinu Rannap and Ole Thorup. 

LIFE Management plan: The management recommendations were complied by the expert 

group and implemented during the project. According to the management recommendations, 

the results of implemented actions, monitoring carried out and other information available 

was complied a draft meadow management plan, which will be integrated to the official 

managmeent plan of Matsalu National Park. 

Predation study: Project site was a study area for the predation study carried out in Estonia 

during 2006-2007.  

Restoration of sea water inflow: Action was carried out in 2007. Water regime of around 40 

ha was improved. See photo 1. 

Purification of coastal lagoon: Action was carried out in 2009 and 2010 in an area of 13,4 

ha. 

Restoration of natural depressions: Natural depressions were restored by digging 4 shallow 

ponds. Results can be seen on photo 2. 

Clearing of unwanted vegetation: Removal of reed and brushwood was done on an area of 

17,2  ha, also reed was removed by grazing.  

Improving of grazing: By the end of the project in 2012 the area that is grazed with the 

sufficient grazing density reaches 113,8 ha (see photos 3 and 4 to compare the status of 

meadows in 2006 and in 2010) and annex 1 map to see the total area grazed. 

Building fences: All the grazed area is bordered with fences, fences are built to the water to 

improve removal of reed from the waterline. 1 km of fences were built with the help of the 

project. 

Management agreements: The area is managed by two farmers. The area is privately owned 

and agreements have been made to graze the area with most of the owners, still there are some 

that are not interested in cooperation. 
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Mowing: 13,6 ha of coastal meadows have been mowed as a restoration measure. 

Information boards: 1 information board has been set up. 

Work camps: Work camps were carried out in  2010 (1 event).  

Guided tours: 3 guided tour for schoolchildren was carried out in 2007, 2008 and 2012. Also 

guided tours were made for all participants of work camps. See photo 6. 

Study tour: In 2008 was carried out a study trip to Matsalu National Park to show how 

coastal meadows are managed there 

Monitoring: Monitoring of amphibians, vascular plants and breeding birds was carried out 

during the project. 

After-Life plan: Was compiled by Environmental Board. 

 

 

Conservation Status of the site 

As a conclusion it can be said that during the project period the number of meadow birds has 

increased and number of coastal birds decreased. The project has helped to create new 

habitats for meadow birds and the quality of the habitats previously existent has improved. 

NB the number of Dunlin has increased from 1 pair to 2 pairs. 

 

Three species of amphibians were found: common toad, moor frog and common frog. 

Common frog is most abundant in the site. 

 

The status of botanical values has improved on the site. In 2007 only 3 species of protected 

vascular plants were identified, in 2010 the number had increased to 5. 

 

Necessary actions 

Monitoring, habitat management and restoration is planned. The plans will be enforced by 

Matsalu National Park management plan (a protected area in which the project site is located), 

which is under process of being approved. Until the approval of the management plan, it will 

be continued to manage the areas already under management (financed under ARIB) and 

monitor different values under state monitoring program. 
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LISAD 
LISA 1 – Projekti lõpus (2012.a.) hooldatav ala 

 


