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Merest 
sündinud maa

● Silma looduskaitseala paikneb 
alal, kus on viimasest jääajast 
alates toimunud kiire maakerge;

● Tänapäeval tõuseb maa merest 
kiirusega 1-2 mm/aastas;

● Esimesed laiud tänase kaitseala 
kohal kerkisid merest umbes 
3300 aastat tagasi;

● Ligikaudu 1600 aastat tagasi oli 
praeguse Noarootsi poolsaare 
kohal 2-3 suuremat saart, mida 
lahutasid mandrist kitsad 
väinad;

● Noarootsist kujunes poolsaar 
XIX. sajandi teisel poolel, kui 
kadus seda mandrist lahutav 
Silmeni väin



Noarootsi vanadel kaartidel

Ludwig August von 
Mellin

Praeguse Noarootsi ala 
kajastav kaart   Mellini 
koostatud ülevaates 
„Eesti- ja Liivimaa atlas“ 
(1796).



Kaitseala üldinfo
● Silma looduskaitseala moodustati 1998. aastal 

siinsete madalate merelahtede, rannikulõugaste ja 
linnustiku kaitseks;

● Kaitseala pindala on 4795 ha;

● Kuni kaitseala moodustamiseni oli tegu populaarse 
linnujahi piirkonnaga;

● 2010. aastast on Silma LKA rahvusvahelise 
tähtsusega märgala (Ramsari ala);

● Tegemist on ühe olulisema veelindude rändeaegse 
koondumiskohaga Eestis.



Rändrahnud

Noarootsi on Euroopas unikaalne 
mandrijää poolt siia kantud 
rändkivide hulga poolest;

Kaitsealal asub kolm rändrahnu, mis 
võeti Looduskaitse Valitsuse 
otsusega kaitse alla juba 1937. 
aastal;

Kaitseala keskel asuvad kaks suurt 
kivi – Kalevipoja ehk Truumani 
kivid. Kõrgem kivi (5,5 m) on 
Läänemaa suurim rändrahn





Madalad merelahed

Kaitsealal asub kaks suuremat 0,5-1 
meetri sügavust merelahte (Tahu ja 
Saunja laht);

Veetase sõltub põhiliselt valitsevatest 
tuultest, kõikudes äärmuslikel 
juhtudel kuni 2,2 meetrit;

Mõlemad merelahed on praktiliselt 
mageda veega – puuduvad 
Läänemerele tüüpilised liigid;



Rannikulõukad

Silma looduskaitseala üheks 
olulisemaks väärtuseks on mere 
taandumisel tekkinud 
rannikulõukad ehk jäänukjärved;

Enamik rannikulõugastest paikneb 
kunagise Silmeni väina 
sügavamate alade kohal;

Kõrge veeiseisu ajal võib neil 
veekogudel tekkida ajutine 
ühendus merega;

Noarootsi suurimaks järveks on 
Sutlepa meri (185 ha)

Maakerke ning roostumise tõttu 
väheneb rannikulõugaste pindala 
kiiresti;



Merelahtede ja 
rannikulõugaste 

linnustik
● Silma looduskaitseala on rahvusvahelise 

tähtsusega linnuala, kus kevad- ja 
sügisrändel peatub 35 000 kuni 40 000 
veelindu;

● Tegemist on Matsalu lahe järel tähtsuselt 
teise lindude koondumiskohaga meie 
rannikul;

● Linnurikkuse põhjuseks on siinsete 
veekogude väike sügavus, mille tõttu 
mittesukelduvad veelinnud saavad põhjast 
kätte veetaimi ning selgrootuid;

● Väikekajakas



Merikotkas

● Kala- ja linnurikkad veekogud on 
merikotkastele oluliseks toitumisalaks;

● Eriti palju koondub merikotkaid 
kaitsealale kevadise jäämineku järel, kui 
siinsetel lahtedel peatub korraga kuni 30 
merikotkast;

● Kaitsealal pesitseb merikotkaid 2 paari, 
kaitseala vahetus naabruses oluliselt 
rohkem



Väikeluik

● Väikeluik on üle-euroopaliselt ohustatud 
linnuliik, keda Silmal peatub kuni 2500 is;

● Kaitsealal peatub 10-15% Euroopa 
väikeluikedest;

● Tegu on Eesti jaoks „vastutusliigiga“, 
kuna siin peatub väga suur osa liigi 
asurkonnast;

● Väikeluiged koonduvad kohtadesse, kus 
kasvavad nende põhilised toidutaimed 
(penikeeled);

● Põhiline osa väikeluikedest peatub Tahu 
lahe ääres.

● Väikeluige rändetee



Roostikud
Kaitseala suured rooväljad on tekkinud XX. sajandi 

teisel poolel, kui siinsed ranna-alad kaotasid oma 
põllumajandusliku tähtsuse karja- või 
heinamaadena;

Roostike pindala oli kõige suurem 10-15 aastat 
tagasi (ca 1500 ha);

Praegusel hetkel katavad roostikud ca 500-600 ha;

Roostikulindude kaitseks on määratletud 
püsiroostikud, kus ei toimu pilliroo varumist;

Siinsete roostike tutvustamiseks on Noarootsisse 
rajatud õpperada



Roostike linnustik
Enamik kaitsealal pesitsevaid 

looduskaitseliselt olulisi linnuliike ( ca 
20) on seotud roostikega;

Lindudele on kõige olulisem madalas vees 
kasvav roostik;

Silma roostikel on pikk

Kaitsealal pesitseb üle 10% hallhane 
asurkonnast;

Silma looduskaitseala on kõige tähtsam 
pesitusala ka rästas-roolinnule;



Rannaniidud

Kaitseala algusaastatel oli rannaniitude 
hooldamine praktiliselt lõppemas;

Enamik siinseid niite oli olnud kasutusest 
väljas viimased 10-15 aastat;

Kaitseala esmaseks ülesandeks sai 
rannikualade puhastamine pilliroost ning 
karjatamise taastamine;

2002-2006. aastal viidi läbi LIFE projekt, 
mille tulemusena alustati ligi 1000 ha 
rannaniitude majandamist.

Lisaks looduskaitselisele tähtsusele on 
rannaniitude hooldamisel oluline 
sotsiaalne aspekt kohalike töökohtade 
loomisel ning maaelu säilitamisel



Rannaniitude linnustik

1990ndate aastate lõpus olid niitudel 
pesitsevad kurvitsalised (niidurüdi, 
mustsaba-vigle, tutkas) väga 
haruldased või juba kadunud;

Praeguseks on kasvanud nende 
kurvitsaliste arvukus, kes on elupaiga 
suhtes vähenõudlikud (kiivitaja, 
tikutaja);

Rannaniitude hooldamisel on peamine 
probleem piisav karjatamiskoormus 
ning veepiiril kasvav pilliroog;

Rannaniitude linde ohustab ka rebaste ja 
kährikute kõrge arvukus;

Koostamisel on uus kaitsekorralduskava, 
mis sätestab detailsed kaitsemeetmed



Niidurüdi

Silma looduskaitseala rannaniitudel 
pesitsevatest lindudest on kõige 
haruldasem niidurüdi (I 
kaitsekategooria);

Kunagi pesitses Lääne-Eestis neid linde 
1500-2000 paari;

Praeguseks on kogu Läänemere ümber 
alles jäänud 500 niidurüdi paari, 
neist pesitseb Eestis 150-200;

Niidurüdi vajab väga hästi hooldatud 
niite, kus leidub madalaks söödud 
rohuga alasid;

Liigi kaitsmise muudab keeruliseks ka 
„paigatruudus“;

Kaitsealal on viimastel aastatel 
pesitsenud 6-7 niidurüdi paari.  



Väike-laukhani

Väike-laukhani on üle-maailmselt 
ohustatud liik, kelle Euroopa 
asurkond koosneb vähem kui 
100 linnust;

See liik pesitseb Põhja-Norras, 
talvitusalad asuvad Vahemere 
ääres;

Väike-laukhaned peatuvad Eestis 
peamiselt kevadrändel;

Põhilised peatuspaigad asuvad 
Matsalu rahvuspargis ja Silma 
looduskaitsealal.

Kaitsealal peatub 10-32 lindu



Juttselg-kärnkonn ehk kõre

Silma looduskaitsealale on rajatud 
kudemisveekogud, kuhu 
järjepidevalt kõre kulleseid 
asustatakse;

Liigi taasasustamisega meie 
loodusesse tegeleb Matsalusse 
loodud taastuskeskus;

Taastuskeskuses kasvatatakse 
kõresid pikemat aega, et nende 
ellujäämismäär looduses oleks 
suurem.



Kaitsealused 
niidutaimed

Kaitseala vahetus naabruses 
asub püramiid-koerakäpa 
kõige põhjapoolsem leiukoht;

Hästi hooldatud niitudel 
kasvavad põhja- ja klibutarn;

Mitmetel Noarootsi rannaniitudel 
on hästi välja kujunenud 
soolakud, kus kasvavad rand-
soodahein ja hall soolmalts



Aitäh tähelepanu eest!


