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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: Sõmeri küla, Varbla vald, Pärnumaa 

Kaitsealune objekt: Sõmeri hoiuala, Natura ala kood: SPA: EE0040346, SCI: EE0040356 

Suurus: Sõmeri projektiala hõlmab 157 ha rannaniite ja rannikulõukaid Sõmeri hoiualal (360 

ha).  

 

http://www.varbla.ee/
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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. 

Projekti raames on taastatud nii rannaniitude kui rannikulõugaste seisundit, soetatud veiseid, 

ehitatud karjaaedu, eemaldatud pilliroogu ning kadakaid. Ka on puhastatud pilliroost ja 

setetest sonne, luues nii rannikukurvitsalistele rohkem sobivaid elupaiku. Püstitatud on 

vaatetorn ja ala tutvustav infostend ning koostöös Eestimaa looduse fondiga peeti ala 

tutvustamiseks ja rannaniidu taastamiseks talgud. 

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 koostati Sõmeri hoiuala 

kaitsekorralduskava aastateks 2013-2022, mis kinnitati 2012.a. 

 

C3  Rannikulõuka puhastamine 

2010.a.  viidi läbi Sõmeri projektialal 8 ha suuruse rannikulõuka (põhikaardil näidatud 

alana Riisipere lõpp) puhastamine pilliroost ja selle risoomidest, mille tulemusena 

järgnevatel aastatel pääsesid kariloomad paremini värsket roogu sööma, mis parandas 

oluliselt lõuka seisundit. 

 

C5 Madalate looduslike veekogude taastamine 

Karjatamise ja roo eemaldamise tulemusena on tekkinud rannaniidule iseloomulik 

mosaiiksus, kus madalmurused alad vahelduvad kõrgema taimestuga laikudega, alal 

esinevad madalad ajutised veekogud ja liivased-mudased taimestikuvabad laigud. 

Seega ei ole vajalik mehhaaniline veekogude loomine. Vt foto 1. 
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Foto 1: Karjatamise ja roo eemaldamise tulemusena tekkinud madalad looduslikud veekogud 
(Foto: Murel Truu) 

 

C6 Võsa ja roo eemaldamine 

 Kokku on projekti jooksul eemaldatud roogu ja võsa 16,36 ha suurusel territooriumil. 

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 

Projekti esimesel aastal hooldati vaid 23 hektari suurust ala, tänaseks on hooldatav ala 

suurenenud  ja ulatub nüüd ligi 48,9 hektarini (Vt kaarti LISA 1). Projekti eesmärgiks 

oli seatud 58,5 ha. Siiski saab pidada projekti saavutatud tulemust piisavaks, see on 

tingitud asjaolust, et eesmärgiks seatud 58,5 ha oli mõõdetud kaasates kogu 

karjatamisala (sh veekogud), projekti lõpuks mõõdetud karjatamisalast on aga sellised 

alad välja digitud. 

Oluline hüpe on toimunud hoolduskvaliteedis, algselt karjatati madala 

loomkoormusega ja mitte kogu vegetatsiooniperioodi jooksul, nüüd on loomad 

rannaniidul pikemalt ja loomkoormus on alale vastav 0,8-1 lü/ha kohta. Vt fotod 3-4. 

Karjatamise korraldamist soodustasid riiklikud toetusskeemid, aga ka projektipõhised 

vahendid (loomade soetus, aedade rajamise toetus, õppereis Matsallu jms). 
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Foto 3: Sõmeri rannaniit 2007 (Foto: Voldemar Rannap) 

 

 
Foto 4: Sõmeri rannaniit 2010 (Foto: Marju Tamm) 

 

 Loomade soetus 

Ala karjatamiseks kasutatav loomade hulk on projekti jooksul oluliselt kasvanud, 

2002. aastal, kui ala karjatamine taastati, oli ala karjatamiskoormus väga madal. 

Projekti alguseks oli ala hooldamiseks olemas 25 pealine veisekari. Projekti 

vahenditest soetati 2007. aastal 11 lihaveist (vt Foto 5). Tänaseks on põhikari 

kasvanud ligi 60 pealiseks, lisaks vasikad ja noorloomad. Seega on on ala 

karjatamiskoormus piisav ja karja suurus võimaldab hooldada ka projektiala 

ümbritsevaid poollooduslikke kooslusi. 
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Foto 5: Sõmeri projektialal karjatatavaid loomi uudistavad maahooldaja ja projekti meeskond 
(Foto Murel Truu) 

 

Aedade ehitus 

Projekti vahenditest on ehitatud 4,8 km aedu. Muudest vahenditest (karjatamistoetus 

jms) on tagatud kogu karjatamisala (48,9 ha) piiritlemine aedadega, st kokku umbes 10 

km aedade (lisaks karjatamiskoormust suunavate vaheaedade) ehitamine. 

 

D1 Maaomanikega/maahooldajatega kokkulepete sõlmimine 

Alal tegutseb üks maahooldaja, kes elab projektiala vahetus naabruses. Projekti 

jooksul on maahooldajaga sõlmitud erinevaid hooldus- ja taastamistegevuste 

lepinguid. Aastal 2013. on olemas kokkulepe 59,3 ha poollooduslike koosluste 

hooldamiseks (sellest 48,8 ha projektialal). 

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

esinevatest loodusväärtustest ja selgitatud poollooduslike koosluste hooldamise 

vajadusi. 

 

E5 Infostendi paigaldamine 

2012.a. paigaldati projektialale projekti, hoiuala ja selle väärtusi tutvustav infostend. 
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 Foto 6: Sõmeri (ehk Saulepi) piirkonna loodusväärtusi tutvustav infostend (Foto: Marju Tamm) 

 

Torn 

2012.a. paigaldati projektialale vaatetorn. Enne seda paiknes alal madal vaateplatvorm, 

mis uue torniga asendati, vt foto 7.  

Külastusobjekti hooldust korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus. 

 
Foto 7: 2012.a. paigaldatud vaatetorn (Foto: Marju Tamm) 

 



 
8 
 
 

E6 Näitus 

Kihnu Väina Mereparki ja selle loodusväärtusi tutvustav näitus valmis 2009. aastal. 

Näitust eksponeeriti mitmetes kohtades, püsiekspositsioonina on näitus üleval Kihnu 

kultuurimajas, Tõstamaa mõisas ja Varbla kultuurimajas. 

 

E7 Talgud 

Sõmeri 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  

2008. aastal viidi kohalikele koolilastele läbi loodusretk projektialal tutvustamaks, 

miks tööd on vajalikud, milliseid väärtusi kaitstakse, mida edaspidi vajalik teha on. 

Lisaks tehti taolised retked kõigile talgutel osalejatele. 

 

Õppereis 

2008. aastal korraldati projektiala maahooldajale (koos Kihnu maahooldajatega) 

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. 
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2. ALA LOODUSKAITSELINE SEISUND 

2.1 Liigid 

Linnud 

Kokkuvõtvalt on projekti perioodil toimunud niiduliikide arvukuse tõus (vt tabel 1) 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. 

Tabel 1 Niidulinnustiku arvukuse muutus projekti jooksul 

Liik Arvukus projekti 

alguses 2006.a. 

Arvukus projekti 

lõpus 2012.a. 

Arvukuse muutus 

Meriski (Haematopus 

ostralegus) 
0 1 +1 

Liivatüll 
(Charadrius hiaticula) 

0 1 +1 

Punajalg-tilder 
(Tringa totanus) 

5 6 +1 

Kiivitaja 
(Vanellus vanellus) 

2 4 +2 

Mustsaba-vigle 
(Limosa limosa) 

0 0 0 

Niidurüdi 
(Calidris alpina schinzii) 

0 0 0 

 

Kahepaiksed 

2006. aasta inventuuri raames tuvastati alal vähearvukalt rabakonn ja tähnikvesilik. 2010. 

aasta inventuurides tuvastati ka hariliku kärnkonna esinemine alal. 2012.a. inventuuri ajal oli 

rabakonna arvukus alal oluliselt suurenenud, liigi kudemine tuvastati 16 madalas veekogus ja 

juunis oli samades veekogudes tuhandeid rabakonna kulleseid. 

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 

Sõmeri on silmapaistvalt esinduslik ala loodusdirektiivi II lisasse kantud taimeliigi emaputk 

(Angelica palustris) kasvukohana. Siinne asurkond on väga elujõuline ja arvukus ulatub 

kindlasti mitmetuhande taimeni. 2007. Aasta inventuuri käigus leiti soolakutel leidus rand-

soodaheina (Suaeda maritima) mitmeid kümneid taimi. Suhteliselt kõrges rohustus, peaaegu 

võsas kasvab ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum). Kokku leiti 2007. aasta inventuuri 

käigus 10 kaitsealuse liigi leiukohad. 

2007.a. inventuuriga võrreldes leiti 2010.a. alalt esinduslik, kuni 200 taimega randtarna 

(Carex extensa) kasvukoht. Lisaks leiti ka üks uus orhideeliik balti sõrmkäpp (Dactylorhiza 

baltica).  Kokku leiti 2010. aasta inventuuri käigus 12 kaitsealuse liigi leiukohad, kelle 

seisund hinnati kõigil vähemalt heaks. 

 

2.2 Elupaigad 
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Rannaniidud 

Natura 2000 ala loomisel tehtud koosluste inventuurid näitasid, et 1990. aastatel olid Sõmeri 

rannaniidud elupaigana veel suhteliselt heas seisundis. Ent nagu mitmel pool mujal Eestis, 

jäid ka siinsed rannaniidud seejärel mõneks ajaks hooldamata, mistõttu hakkasid võsastuma, 

kadastuma ja pilliroostuma. Nii olid hoiuala loomise ajaks mitu kaitsealust linnuliiki siit juba 

kadunud ja rannikut kattis enamjaolt pilliroog. 2000. aastate alguses asuti koostöös Kihnu 

Väina Merepargi ja naabruses asuva Kivisilla taluga Sõmeri ja Saulepi piirkonna rannaniite 

taastama ning 2002. aastal õnnestus tuua alale esimesed lihaveised.  

Projekti lõpuks olid projektiala põhjapoose osa niidukooslused oluliselt paranenud. Lõugast 

ümbritsev roog oli karjatamise tulemusel märgatavalt taandunud või hõrenenud ning 

asendunud või asendumas heas seisundis rannaniiduga. Lisaks rannaniidule olid alal heas 

seisundis ka loopealsed. Need vajavad samuti karjatamise jätkumist, vältida tuleb kadastiku 

tihedamaks muutumist. Samuti on soovitav hõrendada kadastikku. Lõunapoolne projektiala 

osa oli oluliselt mosaiiksem – seda nii tingimustelt kui ka majandatuselt. Väga hästi hooldatud 

ja esinduslikku rannaniitu leidus ulatuslikul alal, kus esines ka soolakuid. 

2003.a. inventuuri raames hinnati (Meeli Mesipuu, Katrin Jürgensi poolt) suurt osa projektiala 

rannaniitudest olevat seisundis C, projekti lõpus, 2012.a. läbiviidud elupaigainventuuri (Kaidi 

Silm poolt) tulemusena hinnati hooldatavat osa rannaniidust (st ca 49 ha) olevat seisundis A. 

 

Rannikulõukad 

Projektiala lääneservas asuva suure lõuka looduskaitseline seisundihinnang on jäänud projekti 

jooksul samaks (A) (Georg Martin, 2004; Heikki Luhamaa, 2011), kuid lõuka kallaste 

karjatamise tulemusena on ala liigiline koosseis mõnevõrra muutunud (suurenenud on 

niiduliikide arvukus ja vähenenud on roostikuspetsialistide arvukus). 

Projektiala põhjaosas asuva väikese lõuka (Saulepi Riisipere lõpp) seisundihinnang on 

paranenud C-lt, B-le (Margus Ots, 1993; Heikki Luhamaa, 2011). 

 

3. VAJALIKUD TEGEVUSED TULEVIKUS 
Sõmeri hoiualale on koostatud kaitsekorralduskava „Sõmeri hoiuala kaitsekorralduskava 

aastateks 2013-2022“, kus on määratud kaitsekorralduslikud eesmärgid, neid ohustavad 

mõjurid ja meetmed nende ohtude leevendamiseks. Planeeritud on vajalikud tegevused, 

seejuures nähtud ette eelarve, tegevuste prioriteetsused ning eeldatavad tegevuste läbiviijad. 

Kava kinnitati Keskkonnaameti peadirektori poolt 20.12.2012. 

 

Kava on kättesaadav: 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/S6meri_HA_KKK_2013_2022_eeln6u.pdf 

 

ENGLISH SUMMARY 
Site description: 

Location: Sõmeri village, Varbla parish, Pärnu County (SW part of Estonia) 

Protected area: Sõmeri limited conservation area (Natura codes: SPA: EE0040346, SCI: 

EE0040356) 

Size: project site covers 157 ha of coastal habitats in Sõmeri limited conservation area (360 

ha). 
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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 were integrated to the official 

managmeent plan of Sõmeri limited conservation area (approved in 2012). 

Purification of coastal lagoon: Action was carried out in 2010 in an area of 8 ha. 

Restoration of natural depressions: Natural depressions were restored by grazing and 

removal of reed. Results can be seen on photo 1. 

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

16,36  ha, also reed was removed by grazing.  

Improving of grazing: At the start of the project only 23 ha of meadows were under low 

pressure grazing. By the end of the project in 2012 the area that is grazed with the sufficient 

grazing density reaches 48,9 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. 

Purchase of cattle: 11 cattle was bought with the help of the project. During the project 

period it was possible to increase the number of cattle on the area from 25 to 60 cattle. 

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

improve removal of reed from the waterline. 4,8 km of fences were built with the help of the 

project. 

Management agreements: The area is managed by one farmer, who lives next to the project 

site. 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. 

Information boards: 1 information board has been set up. See photo 6. 

Bird tower: 1 bird tower was established, see photo7. 

Exhibition: An exhibition was compiled in 2009 to introduce the Kihnu Strait Marine park. It 

is presented in 3 locations. 

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

Guided tours: 1 guided tour for schoolchildren was carried out in 2008. Also guided tours 

were made for all participants of work camps. 

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.  

 

Three species of amphibians were found: pool frog, common toad and some larvae of the 

moor frog. Compared to the years 2006 and 2010 the population of the moor frog was 

remarkably increased in numbers and could be evaluated as large and vital. The population of 

the smooth newt and the common toad have remained the same as in 2006 and 2010 
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The population of wild angelica (Angelica palustris) is abundant in the site. Compared to the 

2007 a new sizeable population of long-bracted sedge (Carex extensa) was found, also several 

protected species had increased their population. 

 

Necessary actions 

A management plan of Sõmeri limited conservation area has been approved, which foresees 

the necessary actions to maintain and improve the status of protected values in the project site 

and its surroundings. 
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LISAD 
LISA 1 – Projekti lõpus (2012.a.) hooldatav ala 

 


