
Väinamere linnustiku ülevaade (haudelinnud) 
 

Koostajad: Andres Kuresoo, Andrus Kuus ja Leho Luigujõe 
 
 
1. Haudelinnud 
 

Väinamere hoiuala haudelinnustik moodustab lahutamatu osa kogu Väinamere linnuala 
haudelinnustikust. Väinamere hoiuala kaitsekorralduskava hõlmab ainult mereosa, seetõttu 
käsitleme lähemalt ainult merelaidude haudelinnustikku. 

Väinamere linnualal tervikuna pesitseb A. Lotmani poolt 2000-ndate alguses koostatud 
ülevaate põhjal üle viiekümne veelinnuliigi, neist vähemalt 31 liigile on oluliseks pesitsusalaks 
merelaiud (Lisa 1). Rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriume täitval arvul esinesid neist 
kormoran, hallhani, valgepõsk-lagle, rääkspart, naaskelnokk, punajalg-tilder, räusk-, tutt-, jõgi-, 
rand- ja väiketiir; teiste oluliste liikidena tuttpütt, kühmnokk-luik, soopart, tuttvart, hahk, 
tõmmuvaeras, rohu- ja jääkoskel, liivatüll, kivirullija, naeru-, kala- ja tõmmukajakas (Kuus, 
Kalamees, 2003). 
 
 
 
1.1. Materjal ja metoodika 
 
Käesoleva kokkuvõtte koostamisel kasutati Väinamere hoiuala kohta andmeid aastatest 2000-
2008, kokku 36 laiu kohta. Väinamere linnuala laiud jaotuvad Väinamere hoiuala (koos 
hüljeste püsielupaikadega), Väikese väina hoiuala (koos Kõinastu ja Võilaiu hoiualadega), 
Pammana hoiuala ning 9 kaiseala vahel (lisa 2).  
 
Töös kasutati MARINELIFE projekti, A. Leito ja Läänemaa Linnuklubi avaldamata andmeid, 
võrdlusmaterjalina linnuala muude osade kohta ka kaitsealade laidude seireandmeid, Eesti 
haudelindude levikuatlase materjale (EOÜ) ja kirjandusandmeid (Mägi 2007). Väinamere 
hoiuala laidudel pesitsevate veelinnuliikide arvukuse osakaalu väljaselgitamisel kogu Eesti 
haudeasurkonnast kasutati keskmist, alade võrdlemisel liikide maksimaalset arvukust. Eesti 
arvukusena on arvestatud keskmist haudepaaride arvu ajakohastatud arvukushinnangute põhjal 
(Elts jt., 2009 in press).   

Haudelinnustiku selgitamiseks on saari külastatatud 1-3 korda. Lindude loendamiseks 
väikelaidudel liiguvad vaatlejad 10-20 m vahedega kõrvuti ringi ümber saare mere poolt saare 
keskosa poole. Nii on võimalik üles leida enamus pesadest. Juhul kui saari külastati 
ühekordselt, siis lisaks pesaleidudele registreeriti ka pesitsuskahtlusega linnupaare või ka 
üksikisendeid. Kõik leitud pesad ja pesitsuskahtlased linnupaarid ja üksikisendid kanti  
kaardile. Saadud tulemused on täpsemad väikelaidude osas. Suurematel laidudel ei õnnestu 
tavaliselt kõiki linnupesi üles leida (kajakad, tiirud) ja haudekolooniate suuruse hindamiseks 
viidi läbi saare ümbruses lendavate ärevate lindude loendusi.  
 



 

1.2. Väinamere hoiuala haudelinnustik, võrdlus Väinamere linnualaga  
 
 
Kõige ülevaatlikum ülevaade Väinamere saarte haudelinnustikust on A. Kumari (1967)  
aastaist 1961-1962 (Kumari 1967), mil külastati kokku 134 saart. Hilisemaid tervikülevaated 
Väinamere laidude haudelinnustikust pole koostatud, küll aga on arvukalt allikaid kaitsealade 
haudelinnustiku kohta (Leito & Leito 1995, Leito & Leito 2007, Mägi 2007).  

Väinamere linnuala laidudel ja rannikul tervikuna pesitseb üle viiekümne veelinnuliigi, 
neist vähemalt 31 liigile on oluliseks pesitsusalaks merelaiud1. Väinamere linnuala laidude 
kaitsekorralduslikult oluliste ja võtmeliikide levikust annab ülevaate Tabel 1. Enamus tabelis 
esitatud liikidest on arvatud ka EL Linnudirektiivi I Lisasse, kellest rahvusvahelise tähtsusega 
linnuala kriteeriume täitval arvul esinevad kormoran Phalacrocorax carbo, hallhani Anser 

anser, valgepõsk-lagle Branta leucopsis, rääkspart Anas strepera ja 5 liiki tiire (Sterna sp). 
Eriti olulised on Väinamere laiud kormoranile, hallhanele, räusk- ja rand- ja väiketiirule, kelle 
puhul Väinamere asurkond moodustab vähemalt 1/5 Eesti haudeasurkonnast. Teistest arvukalt 
pesitsevatest liikidest on oluline märkida veel naerukajakat Larus ridibundus (<2000 
haudepaari), kühmnokk-luike Cygnus olor (>500 hp)  ja tuttpütti Podiceps cristatus (<300 hp). 
Väinamere rannikul ja suurematel laidudel pesitseb < 20 paari merikotkaid Haliaeetus albicilla 
(Kuus, Kalamees, 2003). 

Väinamere hoiuala (koos hüljeste püsielupaikadega  laidudel pesitses 2000-2008  22 
liiki veelinde (Tabel 2, Lisa 3). Pesitsevate veelindude hulgas oli 8 linnudirektiivi I lisa liiki 
(valgepõsk-lagle, naaskelnokk, niidurüdi, räusk-, tutt-, rand- jõgi- ja väiketiir), 7 teise (soopart, 
naaskelnokk, niidurüdi, kivirullija, tõmmukajakas, räusk- ja tutt-tiir)  ning 9 kolmanda 
kaitsekategooria liiki (valgepõsk-lagle, ristpart, tõmmuvaeras, liivatüll, suurkoovitaja, 
punajalg-tilder, rand- jõgi- ja väiketiir). Arvukaimad liigid olid randtiir, hõbekajakas, 
kormoran, kalakajakas ja hahk. Väinamere hoiuala laidudel pesitseb 14 liiki veelinde, kelle 
asurkond >1% Eesti haudeasurkonnast (Tabel 2). Suurima kaitseväärtusega liikideks hoiualal 
on räusktiirul (26,5% Eesti asurkonnast), rand- ja väiketiir (vastavalt 6,1 ja 5,0%). Väinamere 
HA haudelindude levikumustrid on toodud Lisas 3.  

                                                 
1 - Merelaidudel pesitsevaid rannakurvitsalisi ja värvulisi antud töös ei käsitleta, kuna nad sisuliselt ei ole seotud 
potentsiaalselt mõjutatavate merealadega. 



 
 
Tabel 1. Kaitsekorralduslikult oluliste ja muude võtmeliikide haudepaaride arv Väinamere 
linnuala meresaartel 2000-2008. 
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Kormoran Pha-

lacrocorax carbo 
350        3161     3511 

Hallhani Anser 

anser 
9 12      2 13 30 40 12 2 120* 

Valgepõsk-lagle* 
Branta leucopsis 

1        3  1 4  9 
Rääkspart  
Anas strepera 

27 31 5 12  1 23 20 50 33 3 205 
Hahk Somateria 

mollissima 161 12   5 4 7 801 70 30 258 4 1352 
Kalakajakas  
Larus canus 

176 112 3 32 2 20 502 60 30 109 97 1143 
Räusktiir  
Sterna caspia 

53    1   82 1 1   138 
Tutt-tiir  
S. sandvicensis  

2 1       25  2 3  33 
Jõgitiir  
S. hirundo 55 33 34    35 259 80 50 39 45 630 
Randtiir 
S. paradisea 507 115   101 5 170 957 200 150 64 32 2301 
Väiketiir 
S. albifrons 

28 
 

4 
    

1 14 20 10 10 1 12 
100 

 
 

* enamus hallhanedest pesitseb Väinamere siselahtede roostikes (Matsalu, Haapsalu jm), kokku 
kuni 500 haudepaari.



Tabel 2. Veelinnuliikide arvukus Väinamere hoiualal (keskmiste loendustulemuste summa), 
2000-2008  
 

Liik 
Arvukus 

Väinamere 
hoiualal (hp) 

Osakaal Eesti 
haudeasurkonnast 

(%) 
LD I lisa 

Kaitse-
kategoori

a 

Kormoran  Phalacrocorax carbo  350 3,0   
Kühmnokk-luik  Cygnus olor  109 3,4   
Hallhani  Anser anser  9 1,4   
Valgepõsk-lagle  Branta 
leucopsis  1 0,8 I III 
Ristpart  Tadorna tadorna  20 2,0  III 
Viupart  Anas penelope  1 0,7   
Rääkspart  Anas strepera  20 0,8   
Sinikael-part  Anas 
platyrhynchos  33 0,1   
Soopart  Anas acuta  1 1,3  II 
Luitsnokk-part  Anas clypeata  8 0,6   
Tuttvart  Aythya fuligula  69 1,4   
Hahk  Somateria mollissima  161 3,2   
Tõmmuvaeras  Melanitta fusca  10 1,8  III 
Rohukoskel  Mergus serrator  17 1,7   
Jääkoskel  Mergus merganser  5 0,3   
Kalakajakas  Larus canus  176 1,4   
Tõmmukajakas  Larus fuscus  1 1,3  II 
Räusktiir  Sterna caspia  53 26,5 I II 
Tutt-tiir  Sterna sandvicensis  2 0,3 I II 
Jõgitiir  Sterna hirundo  55 0,9 I III 
Randtiir  Sterna paradisaea  507 6,0 I III 
Väiketiir  Sterna albifrons  28 5,1 I III 
 



1.3.  Haudelinnustiku pikaajalised  muutused Väinameres 

 
Haudelinnustiku pikaajalist muutlikkust on selgitatud Matsalu RP meresaartel (Mägi 

2007). Siin leitud arvukustrende saab ligilähedaselt kasutada kogu Väinamere, sh Väinamere 
HA kohta. Matsalu Rahvuspargi laidudel on täheldatud viimase 50 aasta jooksul väga olulisi 
muutusi haudelinnustiku koostises. Sel perioodil on lisandunud terve rida uustulnukaid – 
rääkspart  1968, kühmnokk-luik, tutt-tiir ja naaskelnokk  1973 , valgepõsk-lagle  1978  ja 
viimasena kormoran  1983 . Samal perioodil on kadunud või kadumas merivart, niidurüdi, 
mustsaba-vigle ja tutkas ning haruldaseks muutunud  arvukus suurusjärgu võrra langenud  
soopardil, kivirullijal ja räusktiirul. 
 Eksponentsiaalset kasvu on näidanud hahk ja kormoran  Joonis 1. Nende liikide 
plahvatuslik arvukuse kasv on toimunud eri perioodidel kogu Läänemerel, nüüdseks on haha 
asurkond kogu Läänemerel langusfaasis, kormorani arvukus stabiilne või langusfaasis 
Läänemere kesk- ja lõunaosas kuid endiselt tõusufaasis Läänemere põhjaosas. Ka tavaliste 
liikide puhul on registreeritud väga olulisi arvukuse muutusi  Joonis 2.  Nii on väiksemate 
kajakate - naeru- ja kalakajaka  arvukus mitmekordselt langenud, samaaegselt on kasvanud 
suurkajakate  hõbe- ja merikajaka  haudepaaride arv. Viimaste ekspansioon on siiski peatunud 
juba 10-15 aastat tagasi. Hanelistest on märkimisväärselt kahanenud tõmmuvaera, rohu- ja 
jääkoskla haudepaaride arv. Suhteliselt stabiilse arvukusega on pesitsenud sinikael, hallhane 
arvukuse kasvu põhjustas perioodi I poolel roostike ulatuslik levimine saartel, hilisemal 
perioodil on liik saartelt taandumas (röövlus). Plahvatuslikult on kasvanud kühmokk-luige 
arvukus. Stabiilse arvukusega on pesitsenud rand-, jõgi- ja väiketiir, alates 1980. aastatest on 
kahaneva arvukusega räusktiir (Joonis 3). 
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Joonis 1. Kormorani ja haha arvukuse muutused Matsalu Rahvuspargi meresaartel perioodil 
1958-2006   Mägi 2007 järgi. 
 
 



 
 
Joonis  2. Kajakate ja haneliste arvukuse muutused Matsalu Rahvuspargi meresaartel perioodil 
1958-2006   Mägi 2007 järgi . 
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Joonis  3. Tiirude arvukuse muutused Matsalu Rahvuspargi meresaartel perioodil 1958-2006   
Mägi 2007 järgi. Rand- ja jõgitiirude täpsed arvud 1958-1972 pole teada (sarnased liigid !). 
 



 
1.3 Ohutegurid ja nende analüüs 
 
Haudelinde Väinameres mõjutavad ohutegurid on kokkuvõtlikult esitatud Tabelis 3. 
Käsitletakse üksnes inimmõjust tulenevaid ohte.   
 
 
 
Tabel 3. Väinamere HA haudelinnustiku mõjutavad ohutegurid. 
 

Ohu hinnang 
Liik Suur Mõõduka

s 
Väike 

Ohustatus 
kokku 

Kormoran  Phalacrocorax carbo  HÄ,ÕR KP VL, KM 10 

Kühmnokk-luik  Cygnus olor    ÕR 1 

Hallhani  Anser anser   HÄ ÕR 3 

Valgepõsk-lagle  Branta leucopsis    HÄ, ÕR 2 

Ristpart  Tadorna tadorna   TB ÕR 3 

Viupart  Anas penelope    HÄ, ÕR 2 

Rääkspart  Anas strepera    HÄ, ÕR 2 

Sinikael-part  Anas platyrhynchos    HÄ,ÕR 2 

Soopart  Anas acuta  NK*  HÄ,ÕR 5 

Luitsnokk-part  Anas clypeata   NK HÄ,ÕR 4 

Tuttvart  Aythya fuligula   ÕR, TB KP, HÄ, VL 7 

Hahk  Somateria mollissima  ÕR* TB KP, HÄ, VL 8 

Tõmmuvaeras  Melanitta fusca   ÕR,TB KP,HÄ, VL 7 

Rohukoskel  Mergus serrator   ÕR,TB KP, HÄ,VL 7 

Jääkoskel  Mergus merganser   ÕR,TB KP,VL 6 

Kalakajakas  Larus canus   HÄ TB, ÕR 3 

Tõmmukajakas  Larus fuscus   HÄ VL, TB, ÕR, KM 5 

Räusktiir  Sterna caspia  HÄ  VL, TB, ÕR, KM 7 

Tutt-tiir  Sterna sandvicensis  HÄ  VL, TB, ÕR 6 

Jõgitiir  Sterna hirundo   HÄ TB, ÕR 4 

Randtiir  Sterna paradisaea   HÄ TB, ÕR 4 

Väiketiir  Sterna albifrons   HÄ TB, ÕR 4 

 
Märkused tabeli juurde: 
Ohutegurid: HÄ – häirimine, ÕR – õlireostus, KP – kaaspüük, TB –toidubaasi muutused, VL – 
vee läbipaistvuse vähenemine, KM – keskkonnamürgid, NK – niitude kinnikasvamine 
Ohustatus kokku: V –väike (1), M- mõõdukas (2), S- suur (3)  
 
 
 Häirimine (HÄ). Lindude pesitsemise ajal on kõige suuremaks ohuks linnusaarte külastamine, 
mille käigus suur osa hauduvatest lindudest peletatakse pesadelt. On kumulatiivne ohutegur, 
sest lisaks pesade hülgamisele, kaasneb lindude pesadelt peletamisega röövluse 
märkimisväärne kasv ja otsene loodete hävimine (UV kiirgus). 
Eriti tundlikud häirimise suhtes on tihedates kolooniates pesitsevad linnud - kormoran, 
räusktiir, tutt-tiir (kõigil mõju suur). Kormorani puhul võib piisata paaritunnilisest inimeste 
saarel viibimisest, et kogu koloonia hüljatakse. Täiendavalt on täheldatud munaloodete 
hävimist päikese kiirguse käes, eriti juhtudel kui haudumine on katkenud 3-4 tunniks. 
Räusktiiru ja tutt-tiiru puhul on häirimist võrreldes teiste kajakate (tõmmu- ja kalakajakas) ja 



tiirudega (jõgi-, rand- ja väiketiir) hinnatud olulisemaks, kuna nende tiirude kolooniaid on kogu 
Eestis teada vähe (< 10). Solitaarselt või hajusates kolooniates pesitsevatale veelindudele 
(haned, uju- ja sukelpartidele) on häirimise mõju väike. Häirimine pole ohuteguriks ristpardile 
ja jääkosklale (pesad paremini kaitstud/varjatud – asuvad pesakastides, koobastes, ehitistes) ja 
kühmnokk-luigele (tugev agressiivne liik, kes enamasti pesa ei hülga). 
 Lisaks häirimisele haudealadel (linnusaartel) on mõne liigi puhul ohustatud ka 
pesakonnad, kes on laidudelt lahkunud. Väinamerel on enim ohustatud hallhane pesakonnad, 
kes võtavad koos vanalindudega ette ulatuslikke toitumisrändeid. Taolistel retkedel ohustavad 
lennuvõimestumata linde eelkõige kiirpaadid ja jetid, vähem jahid. 
   
Õlireostus (ÕR). Õlireostus on potentsiaalseks ohuks kõikidele veelindudele. Haudeperioodil 
leevendab ohtu asjaolu, et veetemperatuur on sel ajal enamasti kõrgem ja seetõttu ühelt poolt 
aurustuvad naftaproduktid veepinnalt kiiremini, teiseltpoolt ei toimu ka lindude kiiret 
alajahtumist ja hukkumist. On kumulatiivse mõjuga oht, sest lisaks lindude alajahtumisele 
kahjustavad linnuorganismi toksiinid, mis satuvad koos saastaga linnu  seedeelunditesse. 

Ohu hinnangud lähtuvad rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditest. Antud töös on 
kasutatud liigispetsiifilisi õliohu indekseid OVI (oil vulnerability index2). Haudeperioodil 
varitseb suur õlireostuse oht kormorani ja hahka. Kormorani puhul on kõrge ohuhinnangu 
aluseks liigi tihe agregeeruvus toitumisalaldel, haha puhul lisandub täiendavalt veel asjaolu, et 
ta alustab pesitsemist juba aprillis, vahetult pärast jääkatte kadumist, mil merevesi on vee külm. 
Õlireostus on mõõdukaks ohuks kõikidele sukelpartidele ja kosklatele, väikeseks ohuks kõigile 
ülejäänud linnuliikidele. 
 
Lindude kaaspüük (KP):  M. Vetemaa3 hinnangul leiab lindude kaaspüük Väinameres küll 
aset, ent selle ulatus ei ole tänapäeval selline, et vajaks täiendavate kaitsemeetmete 
kasutuselevõtmist.  Kalurite püügikoormus Väinameres viimase kahe kümnendi jooksul 
pidevalt ja olulisel määral vähenenud, mille peamiseks põhjuseks on väikesemastaabilise 
rannapüügi järjest kahanev tulusus. M. Vetemaa kogutud andmed näitavad, et Väinamere 
piirkonnas on kõige sagedamini võrku sattuvateks haudelindudeks tuttvart ja sõtkas. Väga 
väikesel määral võib hukkuda ka pütte. Arvestades kormorani saagipüüdmise viise 
(seltsingulisus, saagi järele sukeldumine), on kaaspüügi oht suurem (mõõdukas), kui teistel 
liikidel. Väikese mõjuga peab lisaks tuttvardile ja tuttpütile arvestama ka haha, tõmmuvaera, 
rohu- ja jääkoskla puhul. Sõtkas on Väinamere piirkonnas üsna haruldane pesitseja, küll aga on 
ta arvukas sulgimis- ja rändeperioodidel. 
 
 
Lindude toidubaasi kahanemine (TB): Mõju on raske hinnata, sest otsesed uuringud 
puuduvad. Linnuasurkondade taastootmist pärssiva mõju (sobiva toidu nappus) 
tõukemehhanismiks on Väinamere vee eutrofeerumine, protsess mis mõjustab elukooslust 
tervikuna. Eutrofeerumine võib kaasa tuua teatud organismide (limuste, kalaliikide) vohamise, 
kuid võib pärssida teiste lindudele saakloomade biomassi. Pikaajalise linnuseire andmed 
Väinameres viitavad sellele, et mitmete kala- ja limusetoiduliste lindude arvukuse kiired 
muutused on seostatavad toidubaasi muutustega. Enim ohustatud (mõõdukas oht) on 
Väinameres kõik põhjaloomadest (limused) toituvad linnuliigid – ristpart, hahk, tõmmuvaeras 
ja tuttvart, kalatoidulistest jää- ja rohukoskel (Joonis 4-5). Kajakate traditsiooniline toidubaas 
(peenkala, massilisemalt räim) on samuti märkimisväärselt kahanenud. Samas iseloomustab 
kajaklasi suur plastilisus toiduobjektide valikul. Näiteks kalakajakas toitub kaasajal valdavalt 
põldudel (peamiselt vihmauss jt mullaselgrootud), suuremad kajakad (ka kalajakas) on üha 
                                                 
2 Camphuysen, C.J. 2006.  Methods for assessing seabird vulnerability to oil pollution. http://www.nioz.nl/public/mee/birds/oil.pdf 
3 Vetemaa, M. 2008. Väinamere kalastiku ülevaade (LIFE/Baltic MPAs käsikiri) 



enam spetsialiseerunud toitumisele linnupoegadest. Hõbekajakas on kujunenud üheks 
suuremaks ohuks enamusele saarte lindudest, eriti tõhusalt saavad nad teiste koloniaalsete 
liikide pesapoegi toiduks kätte siis, kui inimese poolt vanalinnud pesadelt lahkuma sunnitakse 
(suureks ohuks räusk-, tutt-tiirule).  
  
Vee läbipaistvuse vähenemine (VL):  Vee läbipaistvus on väga oluline mitmetele kala- ja 
limusetoidulistele veelindudele. Halva läbipaistvusega vees on toit vaid osaliselt kätte saadav. 
Kogu Läänemeres on vee läbipaistvus kahanenud, põhjuseks vee eutrofeerumine viimas 30-40 
aasta jooksul. On väikese tähtsusega oht, kuid näiteks suuremahulised süvendustööd veeteedel 
ja sellega kaasnev hõljum võivad potentsiaalselt seada  haudelinnud olukorda, kus toidubaasi 
saab vaid osaliselt kasutada. 
 
Keskkonnamürgid (KM).  Läänemere reostamist on oluliselt piiratud ja terve rea keemiliste 
ühendite kasutamine on nüüdseks keelatud. Probleemiks on ebapiisav teave uuemate keemiliste 
ühendite (n dioksiinide kompleks) mõjust elukooslustele, sh linudele. Keskkonnamürkide (Hg-
ühendid) akumuleerumine toiduahelate tipplülides (n. räim) on väikeseks ohuks mõnedele 
nendele kalatoidulistele lindudele (tõmmukajakas, röövtiir, kormoran), kes võivad toituda 
suurematest kaladest. 
 
Niitude kinnikasvamine (NK). Niitude kinnikasvamine halvendab ujupartide 
pesitsustingimusi. Eriti tundlik on soopart, kelle haudeasurkond on Väinamerest kadumas, 
vähem tundlik luitsnokk-part. Mõju mehhanism on kaudne -  niitude kinnikasvamine soodustab 
röövloomade levikut. Täiendavaks mehhanismiks on kogu niidulinnustiku vähikäik rannikul ja 
saartel, sh agressiivsete kurvitsaliste ja koloniaalsete kajaklaste arvukuse vähenemine, mistõttu 
partide pesad langevad kergemini pesarüüste ohvriks.  
 
Kliima soojenemine.  Antud ülevaates ei käsitleta, sest kaitsekorralduskava raames ei saa 
teguri mõju kahandada. Arvatavasti mõjutab enam tüüpilisi arktika ja lähisarktika liike 
(viupart, soopart, hahk, tõmmuvaeras). Pikaajaliselt on kõikidel nimetatud liikidel täheldatav 
arvukuse vähenemine Väinameres ja Eestis tervikuna. 
 
Tugevalt ohustatud haudelindude (summarselt ohupalle 6-10, Tabel 3) hulgas torkavad silma 
eelkõige kalatoidulised, seda nii koloonialiselt (kormoran, räusk- ja tutt-tiir) kui ka solitaarselt 
pesitsevate liikide (jää- ja rohukoskel) hulgas. Siia rühma kuuluvad ka kõik sukelpardid (hahk, 
tuttvart ja tõmmuvaeras). Enamus loetletud liikidest on langeva arvukustrendiga. 
Mõõdukalt ohustatud liikideks (3-5) on ristpart, niidupardid (soo- ja luitsnokk-part), kajakad 
(tõmmu- ja kalakajakas) ja väiksemad tiirud (väike-, jõgi- ja randtiir). Enamus loetletud 
liikidest on stabiilsed või langeva arvukustrendiga. 
Vähesel määral ohustatud liikideks on enamus taimtoidulistest veelindudest (kühmnokk-luik, 
valgepõsk-lagle, sinikal-, viu- ja rääkspart). Enamus loetletud liikidest on tõusva 
arvukustrendiga. 
  
 

1.4 Kaitse vajalikkus, kaitsemeetmed 

 
Häirimine.  
Mõju suur. 

• Saarte külastamise vältimine (eriti ohustet kõik koloonialiselt pesitsevad liigid, Tabel 
3). Meetmed: teavitamine (teabetahvlid sadamates, saartel), tõhusam järelvalve ja uute 
reservaatide loomine. 



• Uurimistegevuse reglementeerimine (enamus liikidest). Meetmed: vähem häirimist 
põhjustavate uurimisvõtete kasutamine (n kolooniate fotografeerimine lennukilt). 
• Kiirpaatide ja jetide liikumise piiramine lindude haudeperioodil (hahk, hallhani). 
• Teguri mõju täiendav selgitamine. Hallhane pesakondade koondumispaikade uurimine. 

 
Õlireostus 
Mõju potentsiaalselt suur. 

 
Meetmed: 
• tõhusam järelvalve (õliseire),  
• täiendavate piirangute  kehtestamine naftasaaduste ja ohtlike keemiliste ainete 
transpordiks Väinamerel/vedude keelustamine. 

 
Muutused lindude toidubaasis  (seoses Läänemere eutrofeerumisega) 
 
Mõju mõõdukas.  
Meetmete rakendamine piiratud (Väinameri on Läänemere osa).   

Meetmed (lokaalsed): 
• Kasari jõe valgala vee hea kvaliteedi tagamine,  
• reostuskoormuse vähendamine (suuremad Väinamere äärsed asulad), 
• teguri mõju täiendav selgitamine - lindude toidubaasi uuringud. 

 
Vee läbipaistvuse kahanemine  
 
Mõju väike. 
Meetmete rakendamine piiratud (Väinameri on Läänemere osa).   

Meetmed (lokaalsed): 
• Veeteede süvendamise keelamine Väinameres lindude pesitsusperioodil 

 
Lindude kaaspüük  
 
Mõju on hinnatud väikseks. Mõju ulatus vajaks täiendavat selgitamist.  
 
Keskkonnamürgid 
 
Mõju on väike/kahanev. Mõju ulatus vajaks täiendavat selgitamist (n uued keemilised ühendid 
– dioksiinid).  
 
 
Niitude kinnikasvamine. 
 
Mõju ajalooliselt mõõdukas niidupartidele, preagu väike. 
Meetmena vääriks kaalumist niitude taastamise ja  karjatamise taasalustamine kunagistel 
headel niidusaartel (n Viirelaiul). Viirelaiu taastamine võib aktualiseeruda seoses Saaremaa 
püsiühenduse rajamisega (kompensatsioonimeede). 
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Lisa 1. Väinamere linnuala laidude haudelinnustik (olulisemad liigid). 
 

Liik Arvukus Väinamere linnualal (2000-ndate algus) 
Tuttpütt (Podiceps cristatus) >300 p 
Kormoran (Phalacrocorax carbo)  <4000 p 
Kühmnokk-luik (Cygnus olor) >500 p 
Hallhani (Anser anser) 530-770 p 
Valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) 15 p 
Ristpart (Tadorna tadorna)  
Rääkspart (Anas strepera) 115-180 p 
Sinikael-part (Anas platyrhynchos)   
Soopart (Anas acuta)  
Luitsnokk-part (Anas clypeata)  
Tuttvart (Aythya fuligula)  >50 p 
Hahk (Somateria mollissima) >2500 p 
Tõmmuvaeras (Melanitta fusca) >30 p 
Rohukoskel (Mergus serrator)  >50 p 
Jääkoskel (Mergus merganser) >50 p 
Merisk (Haematopus ostralegus)  
Naaskelnokk (Recurvirostra avosetta)  25-50 p 
Liivatüll (Charadrius hiaticula)  <500 p 
Punajalg-tilder (Tringa totanus) 500 - 1000 p 
Kivirullija (Arenaria interpres)  11 - 50 p 
Väikekajakas (Larus minutus)  
Naerukajakas (Larus ridibundus)  <2000 p 
Kalakajakas (Larus canus) 1000 p 
Tõmmukajakas (Larus fuscus) <5 p 
Hõbekajakas (Larus argentatus)  
Merikajakas (Larus marinus)  
Räusktiir (Sterna caspia)  200 p 
Tutt-tiir (Sterna sandvicensis)  200-500 p 
Jõgitiir (Sterna hirundo)  200 p 
Randtiir (Sterna paradisaea)  >600 p 
Väiketiir (Sterna albifrons)  50-100 p 
 
 
 


