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SISSEJUHATUS 
 
Kaitsekorralduskava käsitleb Küdema lahe hoiuala ja selle keskel asuvat Laidu saare 
looduskaitseala, mis paiknevad Mustjala vallas, Saaremaal. 
Kaitsekorralduskava eesmärk on alade loodusväärtuste ja neid mõjutavate ohtude 
kirjeldamine ning kaitse-eesmärgi kohaste tegevuste kavandamine aastateks 2009 - 2018. 
Kava on koostatud Looduskaitseseaduse (RTI, 21.04.2004, 38, 258) alusel. 
Küdema lahe hoiuala on osa Natura 2000 võrgustikust ja ka rahvusvahelise tähtsusega 
linnuala Küdema laht. Küdema lahe hoiualal on 20 Loodusdirektiivi alusel kaitstavat 
elupaigatüüpi (neist 6 on Loodusdirektiivi põhjal esmatähtsad) ja 3 taimeliiki. Lisaks 
kaitstakse hoiualal Linnudirektiivi alusel 39 liiki ranniku- ja veelinde. 
Käesolev kaitsekorralduskava on koostatud Euroopa Liidu LIFE-Nature programmi poolt 
rahastatud projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas raames, tööd on kaasfinantseerinud 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Töös on kasutatud projekti “Merekaitsealad Läänemere 
idaosas” raames 2006-2008 kogutud andmeid ja koostatud aruandeid.   
 
 

I KÜDEMA LAHE HOIUALA JA LAIDU SAARE LOODUSKAITSEALA 
ÜLDISELOOMUSTUS 

 
1.1 ÜLDANDMED 
 
Küdema lahe hoiuala asub Saaremaa loodeosas, Mustjala vallas. Ala hõlmab Ninase ja 
Panga poolsaare vahel asuvat Küdema lahte ja selle kaldaid. Hoiuala pindala on 4430,6 ha, 
millest 463,7 ha on maismaad ja 3966,9 ha merd. Hoiuala piirid on näidatud joonisel 1. Ala 
on ka rahvusvahelise tähtsusega linnuala (TLA, ingl. k IBA, kood EE011) ning kuulub Natura 
2000 võrgustikku Küdema lahe linnu- ja loodusalana (EE0040432;  EUNIS andmebaas 
http://eunis.eea.europa.eu/sites-factsheet.jsp?tab=0&idsite=EE0040432).  
 

Küdema lahe hoiuala võeti kaitse alla 18. mail 2007. a Vabariigi Valitsuse määrusega nr 156 
[RT I 2007, 39, 276 – jõust. 8.06.2007], mille järgi ala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), laiade madalate 
lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade 
(1220), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude 
(1630*), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste 
(6410), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), allikate ja allikasoode (7160), 
liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), puiskarjamaade (9070), 
soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ja II lisas nimetatud liikide – saaremaa robirohu 
(Rhinanthus oesiliensis), soohiilaka (Liparis loeselii) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I 
lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. 
Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: järvekaur (Gavia arctica), tuttpütt (Podiceps 

cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), 
laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), soopart (Anas acuta), luitsnokk-
part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas 

platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), ristpart (Tadorna tadorna), kirjuhahk (Polysticta 

stelleri), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus 

serrator), sõtkas (Bucephala clangula), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), 
sookurg (Grus grus), hahk (Somateria mollissima), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rästas-
roolind (Acrocephalus arundinaceus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi 
(Calidris alpina alpina), liivatüll (Charadrius hiaticula), punajalg-tilder (Tringa totanus), 
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heletilder (Tringa nebularia), tumetilder (Tringa erythropus), kiivitaja (Vanellus vanellus), 
naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir 
(Sterna paradisaea), mustvaeras (Melanitta nigra), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik 
(Porzana porzana) ja suitsupääsuke (Hirundo rustica).  

LIFE-projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” raames toimunud inventuuri käigus tehti 

kindlaks ka mereveega üleujutatud liivamadalate (Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüp 1110) 

esinemine Küdema lahes. Avaldus nimetatud elupaigatüübi lisamiseks hoiuala kaitse-

eesmärkide hulka on esitatud keskkonnaministeeriumile 9.10.2008.   

Küdema lahe hoiuala kaitsekord on määratletud Looduskaitseseaduse 5. peatüki 
“Hoiualad” sätetega. Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja 
kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, 
samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi.  

Hoiualal kavandatava tegevuse mõju elupaikade ja liikide seisundile hinnatakse keskkonnamõju 
hindamise käigus või vastava teatise menetlemisel. 
Looduskaitseseaduse kohaselt peab hoiuala piires asuva kinnisasja valdaja esitama hoiuala 
valitsejale teatise järgmiste tegevuste kavandamise korral: 
1) tee rajamine; 
2) loodusliku kivimi või pinnase teisaldamine; 
3) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine; 
4) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine; 
5) loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine; 
6) puisniiduilmelisel alal asuvate puude raiumine; 
7) maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine. 

Küdema lahe keskel asub 18,7 ha pindalaga Laidu saar, mis on kaitse all Laidu saare 
looduskaitsealana, mille põhieesmärk on Laidu saarel pesitsevate ja läbirändavate 
veelindude, samuti saare geoloogiliste väärtuste ja taimekoosluste kaitse. Laidu saare LKA 
välispiiriks on Laidu saare rannajoon. Laidu saar kuulub Küdema linnu- ja loodusala 
koosseisu. 

Laidu saare LKA kaitsekord on määratud Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskirjaga, mis 
on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004 määrusega nr 178 (VV, RTI, 06.05.2004, 
41, 281) ja muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega 19.01.2009  nr 13 (RT I 2009, 7, 48 -  
jõustunud 1.02.2009). Kaitse-eeskiri on toodud kaitsekorralduskava lisas 1.  
Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele 
sihtkaitsevööndisse. 
 
Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala valitseja on Keskkonnaameti Hiiu-
Lääne-Saare regioon. 
 
Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare LKA kokku moodustavad Natura 2000 võrguatikku 
kuuluva Küdema lahe linnuala ja loodusala. 
 

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav 
Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri, muudetud Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a 
korraldusega nr 148 [RTL 2009, 39, 516  – jõust. 23.04.2009], lisa 1 järgi kaitstakse Küdema 
lahe linnualal järgmiste linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide 
elupaiku: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-
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lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus 

bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus 

merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk 
(Polysticta stelleri), hahk (Somateria mollissima); 
Küdema lahe loodusala on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide 
kaitseks. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), 
laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga 
kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), 
rannaniidud (*1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), 
sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160); lubjarikkad madalsood lääne-
mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), 
puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku 
kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis), könttanukas (Encalypta mutica), soohiilakas 
(Liparis loeselii) ja saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis). 
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Joonis 1. Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala  

 
Veekogu ranna ja kalda kasutamistingimused on järgmised: 

� ehituse planeerimisel veekogude kallastele arvestada ranna ja kalda veekaitse-, 
piirangu- ja ehituskeelu vöönditega;  

� uute hoonete rajamisel veekogude ranna- ja kaldaaladele tagada pääs veekogu 
kallasrajale. 

Kallasraja laiuseks on: 
� Küdema lahe ääres – 10 m; 
� Tirtsi jõel - 4 m; 
� suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, mida mööda 

võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda. 
Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal 
kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja 
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kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba. Mööda kallasrada võib vabalt ja takistamatult 
liikuda. Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara. 
Kallasrada puudub: 

� sadamas; 
� tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas; 
� enne asjaõigusseaduse jõustumist õiguspäraselt kallasrajale püstitatud ehitisel; 
� hüdrograafiateenistuse ja seirejaamaehitisel; 
� kalakasvatusehitisel; 
� hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas. 

Mainitud juhtudel peab kallasraja sulgeja kinnise territooriumi tähistama ja võimaldama 
kinnisest territooriumist möödapääsu vähemalt võrdväärsetel tingimustel.  
 
Mustjala külade üldplaneeringu eelnõu järgi: 

� reserveeritakse kõikide supelrandade juurde veeala planeeringukaardil näidatud 
piirides; 

� reserveeritakse kõikide sadamate juurde, kus ei ole õigusaktiga määratud sadama 
akvatooriumi piire, veeala planeeringukaardil näidatud piirides sadama akvatooriumi 
tarbeks; 

� keelatakse rannaveevööndis (alates veepiirist mere poole kuni saari, laide ja poolsaari 
ühendava mõttelise jooneni) vesiturbiinsõidukiga1 sõitmine. 

Reserveeritud veekogude aladel tuleb kõik tegevused kooskõlastada Mustjala 
Vallavalitsusega. 
(Mustjala valla külade üldplaneering, eelnõu 18.02.2009). 
 
 
Maastik 
 
Küdema laht on umbes 7–9 km pikk ja 3–5 km lai ning suhteliselt liigestatud rannajoonega, 
eriti lahe idaosas. Tegemist on Eesti ühe sügavama lahega, mille sügavus ulatub keskosas üle 
20 m. Lahe põhjaosas on nii ida- kui ka läänepoolne rannanõlv järsud. Kummalgi pool lahte, 
poolsaarte tippudes paiknevad Siluri karbonaatsetest kivimitest pangad – idas Panga pank ja 
läänes Ninase pank. Pankade kulutusel moodustub lubjakivist klibu, mida kantakse piki 
rannanõlva rannavallidesse, moodustades kaugemal terveid vallistikke. Viimased on hästi 
välja kujunenud Panga panga ja Laidu saare vahel, moodustades nn Mariku maasääre, mis 
pikeneb Panga pangalt varisenud ja ärakantud kivimmaterjali arvel pidevalt.  
Lahe lõunaosas, Laidu saarest lõuna pool on tegemist liivase merepõhjaga, kus toimub pidev 
settimine.  Rand on siin madal ja kinni kasvanud; esineb erivanuselisi rannavalle, millest maa-
poolsemad on juba taimestunud ja inimese poolt tasandatud. Laidu saarest ida ja kirde pool on 
meri väga madal.  
Lahe läänekaldal, Tamme sadama piirkonnas esinevad rannanõlval kruus ja veerised, mis 
mere suunas asenduvad liivaga. Valdav osa purdmaterjalist on lubjakivist, vähesel määral 
esineb kristalliinsetest kivimitest veeriseid. Selle piirkonna ranna ja rannanõlva arengule 
avaldab mõju Ninase pangalt pärinev kulutusmaterjal.  
 
Küdema lahel on neli sissevoolu – Tirtsi jõgi koos Kestri ojaga, Mustoja, Kiruma peakraav ja 
Paatsa oja.Tirtsi jõgi Kestri oja suudmest kuni suubumiseni merre on kinnitatud lõhilaste 
(meriforelli) elu- ja kudemispaigaks oleva veekoguna Keskkonnaministri 15. juuni 2004.a. 

                                                 
1 Vesiturbiinsõidukiks nimetatakse nimetatud planeeringus veesõidukit, mille nimetus tuleb inglise keelest (jet 

ski watercraft - turbiinsuusk veesõiduk otse tõlkes) ja mille kohta eesti keeles kasutatakse sõna jett, jeti, jetti, 
jne. 
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määrusega nr. 73 “Lõhe, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”, kus 
Looduskaitseseaduse §51 järgi on keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude 
rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise 
režiimi muutmine. Tirtsi jõgi, Kestri oja ja Kiruma peakraav on olulised ka jõevähi jaoks.  
 
Mullastik 
A. Lillema järgi (1958) kuuluvad antud ala mullad Põhja-Eesti mullastiku valdkonna 
Saaremaa allvaldkonda. Muldadest esinevad peamiselt põllumajanduslikult ja 
metsamajanduslikult madala viljakusega põuakartlikud klibumullad. 
 
Väärtuslikud maastikud 

Osaliselt Küdema lahe hoiualale jääb potentsiaalne riikliku tähtsusega Panga väärtuslik 
maastik, millele annavad väärtuse Panga pank (mille kaitseks on moodustatud Panga 
maastikukaitseala); Küdema lahe rand ja lahe ning Panga küla vaheline mets (mis kuuluvad 
Küdema lahe hoiuala koosseisu); kaunis kliburand Pangalt Liiva neemeni ja Liiva pank; hästi 
säilinud struktuuriga rannaküla Panga küla ja Suure Tõllu muistendid. 
Maakondliku väärtusega on Võhma ja Paatsa-Tuiu ning kohaliku väärtusega Ninase ja 
Küdema väärtuslikud maastikud. (Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust 
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, Saare Maavalitsus 2007). 
 

Ümbritsevad kaitstavad alad 

Küdema lahe suudme idakaldal külgneb Küdema lahe hoiuala Panga maastikukaitsealaga, 
mille põhieesmärk on Lääne-Eesti paekalda kõrgeima osa, Panga panga ning sealsete 
taimekoosluste kaitse.  

Lääne poolt piirneb Küdema lahe hoiuala Koorunõmme hoiualaga, mis on samuti 
rahvusvahelise tähtsusega linnuala. 

Mustjala vallas Küdema küla juures asub Küdema hoiuala, mille kaitse-eesmärk on 
Loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, 
orhideede oluliste kasvualade) kaitse. 

Küdema küla lähedal asuvad ka Lepakõrve ja Küdema kurisud, mis on kaitse all Eesti 
suurimate karsti suffosioonivormidena.  

Tuiu ehk Nõmme kurisud asuvad Mustjala vallas, Tuiu külas, Nõmme talust 100 - 350 m 
põhja - loodesuunas metsas, Poka kurisust 600 m põhja pool. Tuiu kurisud on looduskaitse all 
alates 1973 aastast.  

Paatsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud 
elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), 
loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse. 

Võhma kivikülv on kaitse alla võetud 1959. a, et kaitsta Läänemere varasemate staadiumite 
vältel moreense lähteaine läbiuhtumisel tekkinud kivikülvi. Kivikülvis leidub väiksemate 
kivide kõrval ka kuni 2 m läbimõõduga rahnusid. Kiviaedadel kasvab kaitsealust kivi-imarat.  
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1.2 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK KESKKOND 
 
1.2.1 Asustus ja huvigrupid 
 
Mustjala vald on pindalalt (235,47 km²) Saare maakonnas üks suurematest, elanikke on siin 
735 (01.01.2009) – keskmiselt kolm elanikku ruutkilomeetril. Valla elanike arv on 
kahanemas. Valla territooriumil on 21 küla: Jauni, Järise, Kiruma, Kugalepa, Küdema, Liiküla, 
Liiva, Merise, Mustjala, Ninase, Ohtja, Paatsa, Pahapilli, Panga, Rahtla, Selgase, Silla, Tagaranna, 
Tuiu, Vanakubja ja Võhma. Keskuseks on Mustjala alevik. Peamine valla asustus 
(hinnanguliselt 85%) on koondunud rannaaladele2. 
Mustjala asustuse kujundamist on suunanud looduslikud tingimused, rannaala elanike 
põhiline tegevusala on olnud kalapüük, sisemaal põllumajandus. Kuna rannaalal on mullakiht 
õhuke on see piirkond rohkem sobinud metsa kasvatamiseks kui põlluharimiseks. 
 
Mustjala valla peamised tõmbekeskused on Mustjala, Võhma ja Ninase külad. Mustjala külas 
on valla administratiivne keskus, põhikool-lasteaed (koos spordisaaliga), rahvamaja ja 
raamatukogu. Mustjala külas on ka postkontor, perearsti kabinet, apteek ja loodusmaja. 
Võhma külas leidub kauplus ja raamatukogu. Rahvastiku arvult kuulub suuremate külade 
hulka ka Küdema. (Mustjala valla külade üldplaneering, eelnõu 15.04.2008). 
 
Tabel 1. Huvigrupid, kelle tegevus ja huvid on seotud Küdema lahe hoiualaga  
Huvirühm Huvid Probleemid 
Maaomanikud Maaomanikud on eelkõige 

huvitatud oma vara 
võimalikult kasumlikust 
majandamisest.  

Suurimat rahalist tulu annab paraku 
maade müük ja ehitustegevus, mitte 
traditsiooniline põllumajandus. 

Metsaomanikud Huvitatud metsa 
kasutamisest, kasumlikust 
majandamisest 

Vanad loodusmetsad peaks säilitama 
puutumatuna. Saamata jäänud tulu 
tuleks metsaomanikele 
kompenseerida. Lahenduseks Natura 
2000 metsatoetus. 

Ümbruskonna 
elanikud 

Kohalikud elanikud on 
huvitatud võimalikult laiast 
tegevusvabadusest. Nende 
sooviks on vabalt karja- ja 
heinamaadel korjata seeni ja 
marju, lilli ja oksi. 

Kaitsealuste liikide osas on vaja 
teavitada nende korjamise 
ebaseaduslikkusest ning heinamaadel 
võib probleeme tekitada tallamine. 

Puhkajad Peamiselt huvitatud 
väikestest 
liikumispiirangutest, samuti 
heast juurdepääsetavusest ja 
korralike puhkekohtade 
olemasolust. 

Heinamaadel ja loopealsetel võib 
probleeme tekitada tallamine ja 
parkimine, samuti prügiga 
risustamine. Heade juurdepääsuteede 
ja puhkerajatiste loomine võib 
vähendada niitude pindala. 

Loodusteadlased Loopealsed ja puisniidud on 
juba ammu loodusteadlasi 
huvitanud oma erakordse 

Teadustegevus ja seire tuleb 
kooskõlastada kaitseala valitsejaga. 

                                                 
2 Rannaala – ala mis ulatub 3 km laiuselt maismaa suunas ja 300 m laiuselt mere suunas. Ala arvestatakse 

keskmisest veepiirist mõõdetuna. (HELCOM-i soovitus 15/1). V.t ka Saare maakonna rannaala tsoneering 
(ENTEC AS töö nr 472/03). 
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liigirikkuse poolest. 
Keskkonna- ja 
looduskaitse-
organisatsioonid 

Huvitatud liigirikkuse ja 
maastikuliste väärtuste 
säilimisest 

Rahastamise katkendlikkus või 
lakkamine, hooldustöötajate 
leidmine. 

Põllumajandus-
tootjad ja -
organisatsioonid 

Huvitatud toetuste saamisest, 
ka võimalikult intensiivsest 
majandamisest 

Toetuste saamise tingimused ei taga 
alati loodusväärtuste säilimist. 
Intensiivse põllumajandustootmise 
eelistamine. 

Jahimehed Ulukite arvukuse 
reguleerimine hoiualade 
territooriumil, ulukite seire.  

Liigne metssigade rohkus võib 
põhjustada niidukooslustele suurt 
kahju.  

Riik Huvitatud rahvusvaheliste 
kohustuste täitmisest. 

Trahvid loodusväärtuste hävimisel. 

AS Tallinna 
Sadam 

Huvitatud Saaremaa sadama 
arendamisest ja 
kasumlikkusest 

Potentsiaalne negatiivne mõju 
hoiuala loodusväärtustele 

Ettevõtjad 
(turism,  
kinnisvara, 
käsitöö jms) 

Huvitatud kasumlikkusest, 
elanike ja turistide arvu 
kasvust 

Liigne arendamine, ehitamine. 
Liiga suur külastuskoormus. 

 
 
1.2.2 Turism ja puhkemajandus 
Mustjala on kuulus oma unikaalselt kauni, tööstusest rikkumata looduse poolest, on 
metsarikkaim piirkond Saaremaal ning väärib äramärkimist mitmete vaatamisväärsuste ning 
kultuurilembuse poolest. Siin asub Saaremaa kõrgeim ja kaunim pankrannik – Panga pank, 
mille kõrgus on 21,3 m. Ninase poolsaarel asuvad Ninase pank, „Estonia” mälestusmärk, 
Tagaranna romantiline kaluriküla, mis on üks paremini säilinud vanu külasid Saaremaal, ja 
mille lähedal asuvad ka nõukogudeaegsed militaarobjektid. Mustjala-Tagaranna maantee 
kõrvale jäävad Piret ja Tõll – kaks pukktuulikutest ümberehitatud rahvarõivais puunukku. 
Mustjala vallas asuvad Tuiu rauasaatme mäed, kus on 12-14. sajandist pärit iidne 
rauasulatuskoht, Paatsa maalinn, Küdema kurisu, Võhma muinaslinnus, Kalja karstiala ja 
Maapere raun. Äramärkimist väärib hea akustikaga muinsuskaitse all olev Mustjala Anna 
kirik (1863), kus juba kümmekond aastat järjest professionaalsel tasemel muusikafestivale ja 
kontserte korraldatakse ning Mustjala Apostlik-Õigeusu kirik (1873). Mustjala maineürituseks 
on vabaõhuetendus Mustjala pulm, mis 2002. aastast on kinnitatud Eesti traditsiooniliste 
rahvakultuuri ürituste nimekirja. 
 
Majutuskohad on RMK Mustjala Looduskeskus, mis viib läbi ka loodusõppeprogramme; 
Panga Puhketalu ja suvine majutus Tuuliku Puhkemajas Ninase külas, Värava talus Selgase 
külas ning Ninase puhkekülas. Panga Puhketalus tegutseb alates 2008. a maist Panga 
Sukeldumiskeskus (OÜ Sebak Sukeldumisklubi). 
 
Arendamisel on Päikeseranna puhkeküla Võhma külas, kuid hetkel seal aktiivset tegevust ei 
toimu. 
 
Populaarsed supluskohad Mustjala vallas on Panga külas Rannamaja juures, Lehtse rand 
Küdema lahe ääres, Küdema rand ja Kalmeauk (Küdema lahe ääres). Viimane on 
üldplaneeringuga ette nähtud avaliku supelrannana. 
 



 12 

Mustjala vallas asuvad järgmised RMK hooldatavad puhkealad: 
� Abula matkarada; 
� Kalja karstiala matkarada; 
� Kalasma matkarada ja piknikukoht; 
� Konati matkarada ja piknikukoht; 
� Küdema kurisu; 
� Maapere rauna matkarada. 

(Mustjala valla külade üldplaneering, eelnõu 18.02.2009). 
 
 
1.2.3 Sadamad, paadisillad, lautrid  
 
2006. aasta juunis avati Ninase poolsaarel Tammel (Ninase külas) Saaremaa süvasadam (kuulub 
aktsiaseltsile Tallinna Sadam). Saaremaa sadam on spetsiaalselt kavandatud-ehitatud 
reisilaevade teenindamiseks. Kaubalaevade teenindamiseks sadama infrastruktuur ei sobi. 
Lähtuvalt sadama keskkonnapoliitikast ja sadamale väljastatud vee erikasutusloa tingimustest, 
on sadam kohustunud teostama põhjaloomastiku ja -taimestiku, kalastiku, linnustiku ning 
rannaprotsesside seiret sadama rajamise eel, ajal ning pärast rajatiste valmimist. 
Saaremaa sadamas on 2 kaid kuni 200 meetri pikkuste reisilaevade teenindamiseks, lisaks kai 
sadama abilaevastikule ja ujuvkai väikelaevade teenindamiseks. 
(http://www.ts.ee/?k=1&sc=66&up=61&t=saaremaa+sadam) 
2006-2007 külastas seda üle 4000 kruiisituristi. Kuigi süvasadam on turismimagneti objektidest 
Saaremaal neljandal positsioonil, ületab valda külastavate siseturistide arv kruiisituriste arvu 
kümnete tuhandete inimeste võrra aastas. (Mustjala valla arengukava 2006-2011). 
Eesti Ornitoloogiaühing on Küdema lahel alates dets. 2005 teostanud linnustiku seiret, mille 
eesmärgiks on jälgida linnustiku seisundit ja selle muutusi seoses süvasadama rajamise 

ning tegevusega. Senised seiretulemused ei ole näidanud sadama olulist mõju 

linnustikule. Samas on sadamat siiani kasutatud väga madala koormusega. Mitmete 
langustrendide olemasolu, samuti tõenäoline sadama intensiivsem kasutamine tulevikus 
nõuavad seire jätkamist alal. (Saaremaa sadama Küdema lahe linnustiku seire 2007. aasta 
aruanne, Eesti Ornitoloogiühing, 2007) 
Ka TÜ Eesti Mereinstituudi poolt teostatud merepõhja elustiku seire tulemused näitasid, et 
Saaremaa süvasadama ekspluatatsiooni mõju Küdema lahe põhjataimetiku ja loomastiku 
kooslustele praktiliselt puudub. 
Kalastiku seire tulemuste põhjal järeldati, et sadama rajamine ja toimimine on avaldanud 
mõju lestavarule piirkonnas.  
(Saaremaa sadama merekeskkonna seire aruanne 2007, TTÜ Meresüsteemide Instituut). 
Kuna olulisi mõjusid Küdema lahe elustikule sadama praeguse kasutuse juures ei ole tuvastatud ja 
esialgu ei ole ette näha sadama kasutuse intensiivistumist, siis otsustas AS Tallinna Sadam mitte 
jätkata põhjaloomastiku ja -taimestiku, kalastiku, linnustiku ning rannaprotsesside seiret 2009. 
aastal. 
 
Lisaks jäävad Küdema hoiualale järgmised paadisillad3: 
Tagaranna küla Rannaaugu, Ninase küla Männiku Lautri, Paatsa küla Paatsaranna, Võhma 
küla Veerenina ja Külasadama. 
 

                                                 
3 Paadisild hõlmab kohaliku tähtsusega väikseid paadisadamaid ja muid ujuvahendite hoidmise rajatisi, paatide 

ja teiste väike ujuvvahendite sildumiskohti, millele kehtestab nõuded kohalik omavalitsus 
detailplaneeringuga. 
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Lauter ei ole sadam, vaid paatide looduslik randumiskoht veekogu ääres. Igaüheõigus on 
rannal oma maale lauter rajada. Propageerimiseks ranna elustiili on lubatud maaomanikul 
lautri juurde rajada paadi- ja/või võrgukuur detailplaneeringuga kehtestatud asukohta. Ehitise 
otstarve on lubatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002. a. 
määrusele nr 10, Ehitise kasutamise otstarvete loetelu, kalamajandushoone (kood 12719). 
Hoone peab vastama väikeehitise nõuetele ja selle ehitamiseks ei ole tarvis taotleda 
ehituskeeluvööndi vähendamist. 
 
Põhjavesi on Mustjala vallas valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Mustjala külakeskuses 
asub biopuhasti BIO 25+1bt, mis vajab rekonstrueerimist. Vee ja kanalisatsiooni arendamine 
toimub Lääne saarte vesikonna veemajandusprojekti raames. Mustjala vallale tuleb koostada 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. 
(Mustjala valla külade üldplaneering, eelnõu 15.04.2008). 
 
1.2.4 Kalandus 
 
Küdema lahe äärsed külad on ajalooliselt tekkinud ja toiminud kalurikülana. Enne Tamme 
sadama rajamist asus samas kohas kalasadam, Tagaranna külas oli kalasuitsutustööstus. 
Kalastus oli Tagaranna, Ninase ja Kugalepa külade elanike jaoks üks olulisemaid 
sissetulekuallikaid. Lautrikohtasid ja võrgukuure oli arvukalt.   
 
Samas, Eesti mastabis vaadelduna ei ole Küdema lahe kalandus viimasel aastakümnel olnud 
enam paraku kuigi märkimisväärne. Küdema lahe (ranges geograafilises mõttes) kalasaakide 
kohta ei ole võimalik informatsiooni saada. Eesti kalanduse infosüsteem talletab püüke 
niinimetatud „väikeruutude” kaupa. Küdema laht kuulub väikeruutu 303, kuhu lisaks sellele 
lahele jääb veel Tagalahe kirdeosa ja Küdema lahest ida poole jääv rannik Panga küla lähedal. 
Väikeruudus 303 kala püüdnud kalurite üldarv aastatel 2006 – 2007 on küllaltki suur – umbes 
100. Samas oli üle saja kilo püüdnud kalurite arv aastal 2007 vaid 26 ning üle poole tonni olid 
selles piirkonnas püüdnud kala vaid kolm kalurit. Suur osa saake registreerinud kaluritest ei 
ole enam pärit mitte lähedastest rannaküladest vaid mujalt Saaremaalt. 
 
Kalanduse Infosüsteemi andmetel püüti püügiruudus 303 (Küdema laht ja osa Tagalahest) 
aastatel 2006 ja 2007 vastavalt 9,5 tonni ja 10,6 tonni kala, mis moodustas Eesti rannapüügist 
antud aastatel umbes 0,32% ja 0,26% (Saare maakonna rannapüügist umbes 1,9% ja 0,9%). 
Tänapäeval on Tamme sadam kasutuses mõnede rannakalurite poolt. Kuigi piirkonna 
peamiseks traalpüüki teenindavaks sadamaks on siiani jäänud Tagalahes olev Veere, on 
mõned traalerid asunud  siiski oma saaki lossima ka Tamme sadamas. Traalpüük toimub 
valdavalt avamerel, Küdema lahe sügavamat avaosa kasutavad räime-kilu traalerid siiski 
mõningal määral püügiks, seda eriti avamerel valitsevate halbade ilmastikutingimuste korral. 
Lautrikohtasid on vähe ja neid kasutavad rannakalurid peamiselt väikeste plastikpaatide jaoks, 
millega teostatakse püüki peamiselt lestale, samas ka lõhilastele (siig, meriforell).  
 
Kuigi laht ei ole enamikele tuultele väga avatud, suudab põhjatuule tingitud tugev lainetus 
tungida ikkagi lahe lõunaosani välja. See on ilmselt üheks põhjuseks, miks lahte ei ole kunagi 
mõrrapüügi jaoks kuigi intensiivselt kasutatud. Tänapäeval on peamiseks püügivahendiks 
nakkevõrgud silmasuurusega 73 – 120 mm (võrdub varem kasutatud mõõduga 36 – 60 mm 
sõlmest sõlmeni) ning lõviosa saagist moodustab lest. Tabelid Küdema lahe kutselise 
kalapüügi ametliku statistika kohta aastatel 2006 – 2007 on toodud kaitsekorralduskava lisas 2 
(allikas: Eesti Kalanduse Infosüsteem).  
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II HOIUALA LOODUSVÄÄRTUSED 

 
2.1 MERE-ELUPAIGAD  
 
2.1.1 Üldine mere-elupaikade ja põhjaelustiku mitmekesisuse kirjeldus 
 
Küdema lahe idarannikul on põhjaelustiku seiret läbi viidud alates 1996. aastast. 2004. aastast 
on põhjaelustiku uuringuid läbi viidud ka lahe läänerannikul seoses Saaremaa süvasadama 
rajamisega. 2006.-2008. toimus merepõhja elustiku inventuur EL LIFE projekti 
“Merekaitsealad Läänemere idaosas” raames. Selle peatüki aluseks on nimetatud projekti 
raames valminud TÜ Eesti Mereinstituudi aruanne Küdema lahe mere-elupaikade ja 
põhjaelustiku kohta, mis on toodud kaitsekorralduskava lisas 3. 
 
Küdema lahe põhjaelustik on küllaltki mitmekesine, piirkonnas on leitud kokku 27 looma- 
ning 26 taimeliiki (liiginimekirjad on toodud kaitsekorralduskava lisas 3). Küdema lahes võib 
domineerivaks pidada üheaastaseid vetikaid. Mitmeaastastest vetikatest on hästi esindatud 
põisadru Fucus vesiculosus, mis levib sügavusel 0,5-6 m. Lahe lääne- ning lõunaosas on 
soodsad tingimused kõrgemate taimede levikuks. 
 
Projektis “Merekaitsealad Läänemere idaosas” raames väljatöötatud rannikumere elupaikade 
klassifikatsiooni järgi, mis arvestab nii elupaikade geomorfoloogilisi kui ka bioloogilisi 
tunnuseid, on piirkonnas esindatud 14 mere-elupaika. Neist levinuimad on mõõdukalt avatud 
pehmed põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta, varjatud pehmed põhjad kindla liigilise 
domineerimiseta ning mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja tõruvähi  kooslustega. 
Detailsem informatsioon on lisas 3.  
 
2.1.2 Kaitsekorralduslikud väärtused 
 
Kaitstavatest mere-elupaikadest esineb Küdema lahe hoiualal neli EL Loodusdirektiivi I 
lisas toodud mere-elupaigatüüpi (Tabel 2). Liivamadalad (1110) ning pagurannad (1140) 
leiduvad lahe lõunaosas. Laiad madalad abajad ja lahed (1160) on esindatud ühe lahesopina 
lahe idaosas, Laidu saare lähistel. Karid (1170) esinevad peamiselt lahe kirdeosas ning 
vähesel määral ka lääneosas. 
Antud elupaigatüüpide üldised kirjeldused on toodud lisas 2. 
 
Tabel 2. EL Loodusdirektiivi Lisa I mere-elupaigatüüpide hinnanguline levik Küdema lahes. 

Elupaik Pindala km2 % 
Pagurannad 2,18 5,46 
Laiad lahed 3,39 8,50 
Liivamadalad 6,58 16,50 
Karid 3,30 8,27 

 
 
1110 Mereveega üleujutatud liivamadalad 
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Küdema lahes on liivamadalad levinud peamiselt lahe lõunaosas ning kogupindala on 
hinnanguliselt 6,58 km2 (16,50 % kogu alast) (Joonis 2). Taimestikus domineerivad pikk 
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merihein (Zostera marina) ning penikeelelised (Potamogeton spp). Küdema lahes on 
liivamadalad elustiku põhjal suhteliselt hästi piiritletud ning moodustavad ühtse terviku. 
 
Väärtus 
Küdema lahe liivamadalad on iseloomuliku kõrgema taimestiku ning karpide kooslustega. 
Tegemist on väärtusliku osaga Küdema lahe ökosüsteemist, mis pakub nii kaitse- kude- kui 
toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline veelindude toitumisalana. 
Sukeldumispaigana on atraktiivsed laiguti paiknevad meriheina domineerimisega kooslused. 
 
Ohutegurid 
Elupaigalist väärtust mõjutavad peamiselt looduslikud tegurid – tuule tugevus ja suund ning 
sellest põhjustatud lainetus. Inimtegevusest tingitud ohud elupaigale on peamiselt maavarade 
võimalik kaevandamine merepõhjast, süvendamine, merereostus, sadamate ning tuuleparkide 
rajamine.  
 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed  
Üldiselt pole elupaigatüüp Küdema lahe tingimustes hetkel ohustatud, vajadus aktiivse kaitse 
järele on väike. Kuid Küdema lahes on liivamadalate näol tegemist äärmiselt väärtusliku ning 
ka unikaalse kooslusega elupaigaga, mistõttu merepõhja morfoloogia muutmisega seotud 
tegevused (süvendamine, kaevandamine, kaadamine jms) antud elupaigas on välistatud, lahe 
piirkonnas plaanitud tegevuste puhul on vajalik eelnevalt keskkonnamõjude hinnang. 
Merekeskkonna üldise eutrofeerumise vastu lokaalselt võidelda ei ole võimalik. 
Laevaliiklusega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks ning tegutsemiseks õnnetuse korral 
(õlireostus jms) piisab seadusandluses toodud meetmete rakendamisest. 
 
 

 
Joonis 2. Küdema lahes esinevad liivamadalad (1110). 
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1140 Mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud ehk pagurannad 
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Küdema lahes on mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud levinud 
peamiselt lahe lõunaosas ning kogupindala on hinnanguliselt 2,18 km2 (5,46 % kogu alast) 
(Joonis 3).  
Väärtus 
Tegemist on liigiliselt mitmekesise piirkonnaga. Elupaik on oluline mõnede kalaliikide 
noorjärkudele nii varje- kui toitumisalana. Samuti on elupaik oluline rändlindude 
peatuspaigana. Majanduslikult on võimalik kasutada pilliroogu.  
Ohutegurid 
Elupaigalist väärtust mõjutavad peamiselt looduslikud tegurid – tuule tugevus ja suund 
ning sellest põhjustatud lainetus. Samuti inimtegevus, sh ala kuivendamine või 
süvendamine, ehitustegevus. Kinnikasvamine. 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järele on väike. Elupaigas planeeritava majandustegevuse korral 
vajalik keskkonnamõjude hindamine. 

 
Joonis 3. Küdema lahes esinevad pagurannad.  
 
1160 Laiad madalad abajad ja lahed 
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
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Küdema lahes esineb antud elupaigatüüp lahe idaosas ning kogupindala on hinnanguliselt 
3,39 km2 (8,5 % kogu alast) (Joonis 4).  
Väärtus 
Elupaik pakub nii kaitse- kude- kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline 
veelindude toitumisalana. 
Ohutegurid 
Ala kuivendamine või süvendamine, ehitustegevus. 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Üldiselt pole elupaigatüüp Küdema lahe tingimustes hetkel ohustatud. Elupaigas 
planeeritava majandustegevuse korral vajalik keskkonnamõjude hindamine. 

  
Joonis 4. Küdema lahes esinevad laiad lahed. 
 

 
1170 Karid 
 
Pindala ja seisundi hinnang. 
Küdema lahes on karid levinud peamiselt lahe kirde- ning loodeosas ning kogupindala on 
hinnanguliselt 3,3 km2 (8,27 % kogu alast) (Joonis 5). 
Väärtus 
Tegemist on väärtusliku osaga Küdema lahe ökosüsteemist, mis pakub nii kaitse- kude- 
kui toitumispaika erinevatele kaladele ning on oluline veelindude toitumisalana. Kõrge 
rekreatsiooniline väärtus, atraktiivne sukeldumispaik. 
Ohutegurid 
Ehitustegevus, õlireostus, eutrofeerumine. 
Kaitse vajadus ja võimalikkus, kaitsemeetmed 
Vajadus aktiivse kaitse järgi on väike. Küdema lahes planeeritava majandustegevuse 
korral vajalik keskkonnamõjude hindamine. Merekeskkonna üldise eutrofeerumise vastu 
lokaalselt võidelda ei ole võimalik. Laevaliiklusega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks ning 
tegutsemiseks õnnetuse korral (õlireostus jms) piisab seadusandluses toodud meetmete 
rakendamisest. 
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