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Lühikokkuvõte 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida rannaniitude kasutamist loodusturismi ressursina. 

Uurimistöö hüpoteesiks püstitati: „Rannaniit on vähe kasutatud, aga suure potentsiaaliga 

loodusturismi ressurss.“ Uurimisvaldkonnale lahenduse leidmiseks anti üldine ülevaade 

rannaniitudest, nende levikust, tähtsusest ja loodusväärtustest, majandamisest, piirangutest 

ning kaitsest. Esimese etapina vaadati läbi rannaniitude läheduses olevate 

majutusettevõtete, loodusturismi ettevõtete ja –ettevõtjate kodulehed, et teada saada, mil 

määral on rannaniite mainitud või pakutud nendega seotud tegevusi. Järgmisena viidi läbi 3 

erinevat küsitlust, kus kasutati kvantitatiivset uuringustrateegiat ankeetküsitlust interneti 

teel. Lisaks majutusettevõtetele, loodusturismi ettevõtetele, ettevõtjatele ja loodusgiididele 

paluti veel keskkonnaameti spetsialiste oma arvamust avaldama loodusturismist ja 

külastuskorraldusest rannaniidul. Töö teoreetilises osas, kui ka uuringu käigus hinnati 

rannaniitude senist kasutust loodusturismis ja tema potentsiaali loodusturismi 

atraktsioonina ning selgitati välja peamised tegevused, mida rannaniidud külastajatele 

looduses viibimiseks pakuvad. Lõpuks toodi välja mõningad ettepanekud ja soovitused 

rannaniidupõhiseks turunduseks või tootearenduseks.  

Tulemustest selgus, et uuritavatest majutusasutustest kõigest 7.26% ning 

loodusturismiettevõtetest 9.37% mainis oma kodulehel rannaniite või pakkus nendega 

seonduvaid tooteid ja teenuseid. Küsitluse, mille vastamise protsent oli iga valimi puhul 

üle 24, käigus tuli ilmsiks, et üle poole küsitletavatest siiski on teadlikud lähedal asuvatest 

rannaniitudest ning nõustuvad arvamusega, et rannaniite võiks vaatamisväärsusena rohkem 

välja pakkuda. Seega on rannaniit siiani olnud enamjaolt avastamata, kuid väga 

potentsiaalne loodusturismi ressurss, mis võimaldab külastajatele palju huvitavaid ja 

mitmekülgseid tegevusi, et pikendada turistide viibimist sihtkohas, nagu näiteks linnu-, 

taime- ja loomavaatlust, fotograafia ja matkamise võimalust ning on ideaalne looduskaunis 

koht õppekäikude läbiviimiseks. Antud bakalaureusetööd saab abimaterjalina kasutada 

edasiseks rannaniitude uurimiseks loodusturismi valdkonnas. 
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Short summary 

 

The goal of the Bachelor’s thesis was to research the use of coastal meadows as a resource 

of nature tourism. The hypothesis of the research was: “Coastal meadows are an underused 

resource of nature tourism with a large potential”. To find an answer to the research, a 

general overview was provided of coastal meadows, their distribution, importance and 

natural value, managing, restrictions and protection. The first stage was reviewing the 

homepages of lodging companies, nature tourism companies and entrepreneurs located 

near coastal meadows, in order to determine how much coastal meadows are mentioned or 

activities related to them are offered. After this, 3 different surveys were conducted with 

the use of quantitative research with the use of online questionnaires. In addition to lodging 

companies, nature tourism companies, entrepreneurs and nature guides, specialists of the 

Environmental Board were also requested to provide their opinion on nature tourism and 

organisation of visits to coastal meadows. In the theoretical part of the paper as well as 

during research, the current use of coastal meadows in nature tourism and its potential as a 

nature tourist attraction was assessed and the primary activities offered to visitors by 

coastal meadows were determined. Finally, some suggestions and recommendations were 

provided for marketing and product development regarding coastal meadows.  

The results revealed that only 7.26% of all researched lodging companies and 9.37% of 

nature tourism companies mentioned coastal meadows on their websites or offered related 

products and services. It was revealed in the course of the survey, the response ratio for 

each sample of which was over 24, that over a half of respondents are nevertheless aware 

of nearby coastal meadows and agree that coastal meadows could be offered more 

frequently as sights. Therefore, the coastal meadow has currently been a mostly 

undiscovered resource of nature tourism with very high potential, which offers many 

interesting and varied activities to visitors to extend the stay of tourists at the destination, 

such as bird, plant and animal watching, photography and hiking opportunities, and is an 

ideal beautiful natural site for carrying out study trips. This Bachelor’s thesis can be used 

as supporting materials for further research of coastal meadows in the field of nature 

tourism. 
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SISSEJUHATUS 

 

Rannaniite peetakse Eesti vanimateks pärandkooslusteks. Sellist haruldast elupaigatüüpi 

võib kohata vaid Läänemere ääres. Eesti riigil on põhjust uhkust tunda, kuna rannaniite 

leidub, võrreldes Läti, Soome ja Rootsiga, siin kõige rohkem. Eesti rannaniidud teeb 

eriliseks veel asjaolu, et Eesti on oma mõõtmetelt üsna väike ja rannaniidud on kergesti 

juurdepääsetavad nii kodumaistele loodusehuvilistele kui ka turistidele. Rannaniidud 

pakuvad mitmekesist elupaika paljudele taime- ja loomaliikidele. Kui peale Teist 

maailmasõda jäid rannaniidud kasutusest kõrvale, siis 1990. aastatel hakati uuesti 

rannaniitude taastamisele ja majandamisele rõhku pöörama (Rannap et al. 2005). Tõusuteel 

on ka turismiga seotud tegevused looduskeskkonnas. Autori arvates on hetkel turistide 

viibimine looduses liialt lühike, et aega sihtkohas pikendada on vaja lisaatraktsioone ja 

teenuseid, mis oli ka üheks põhjuseks, miks antud valdkonda uurima hakati. Eesti riiklikus 

turismiarengukavas 2014-2020 on samuti mainitud, et uute turismiteenuste ja toodete 

väljaarendamiseks tuleks Eesti turismiettevõtjatel arvestada rohkem mitmesuguste 

külastajarühmade vajadustega ning toodete ja teenuste pakkumiseks ja kõrgema 

lisandväärtuse leidmiseks tuleks kasutusele võtta uuenduslikke meetmeid, et eristuda 

teistest sihtkohtadest (Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020). Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse (EAS) eesmärgiks on maksimeerida erinevates 

valdkondades ja piirkondades loodusturismi potentsiaali kasutamist, lähtuvalt säästva 

arengu printsiipidest (Turismi tootearendus 2014). 

Rannaniidud on üks potentsiaalne ning väga omapärane atraktsioon Eestis. Käesoleva 

bakalaureusetöö teemaks on uurida rannaniidu tuntust ja kasutust loodusturismi 

valdkonnas, et seda paremini teostada, on töö autor püstitanud hüpoteesi: „Rannaniit on 

vähe kasutatud, aga suure potentsiaaliga loodusturismi ressurss.“ Selleks, et hüpoteesi 

tõestada ning tulemuseni jõuda on seatud kolm alaeesmärki:  

1) Uurida rannaniitude kasutamist turismi valdkonnas atraktsioonina või teenuse 

osana. Vaadata läbi rannaniitude läheduses olevate majutusettevõtete, loodusturismi 

ettevõtete ja –ettevõtjate kodulehed. Viia läbi 3 erinevat küsitlust.  

2) Hinnata rannaniitude potentsiaali loodusturismi atraktsioonina. Välja selgitada 
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milliseid tegevusi rannaniitudel teha saab. 

3) Soovitused rannaniidupõhiseks turunduseks või tootearenduseks. 

Antud bakalaureusetöö jaguneb viieks suuremaks peatükiks. Esimene osa annab põhjaliku 

ülevaate teoreetilisest taustast- rannaniitude levikust, väärtusest, iseloomulikest taime- ja 

loomaliikidest ning majandamisest. Teise peatüki eesmärk on välja tuua rannaniitude seos 

loodusturismiga ning erinevad võimalused, mida rannaniidud turismi seisukohalt pakuvad. 

Kolmandas peatükis on kirjeldatud materjali ja metoodikat, välja on toodud, kuidas uuring 

läbi viidi ning milliseid vahendeid selleks kasutati. Neljandas osas on ära märgitud uuringu 

ja küsitluse tulemused. Töö on kokku võetud arutelu ning järelduste peatükiga. 

Avaldan tänu käesoleva bakalaureuse töö juhendajale lektor Marika Kosele, kes andis väga 

palju häid soovitusi ja ettepanekuid töö koostamiseks ning oli alati kättesaadav. Soovin 

tänada veel kõiki inimesi, kes aitasid kaasa uuringu läbiviimisel. Siia kuuluvad kõik 

majutusettevõtted, loodusturismi ettevõtted ja –ettevõtjad, loodusgiidid, loodusretke 

juhendajad, looduskaitse spetsialistid ja keskkonnaameti loodushariduse töötajad, kes 

ankeetküsitlusele vastasid ning tagasisidet andsid. 
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1. RANNANIIDUD 

 

1.1 Iseloomustus 

 

Rannaniidud on Eestis ühed vanimad pärandkooslused, mis tekkisid tuhandeid aastaid 

tagasi, siis kui hakati merest tõusval maal loomi karjatama (Rannap et al. 2005). Rannaniit 

on niidutaimkattega ala, mis asub vahetult mere mõju piirkonnas laugel kamardunud 

rannikualal ning on elupaigaks paljudele väärtuslikele taime- ja loomaliikidele (Talvi 2001, 

Rannap et al. 2005). Pärandkooslused ehk poollooduslikud kooslused on inimese kaasabil 

ümberkujunenud looduslikud kooslused, mis püsivad sellisena nagu nad on peamiselt 

mõõduka inimmõju- niitmise, karjatamise, harvem ka kulupõletamise abil (Kukk 2004). 

Rannaniitu nimetatakse ka rannarohumaaks või rannakarjamaaks. Rannaniidule on omased 

pidevad üleujutused mere poolt. Sisemaa poole minnes läheb rannaniit üle kas loopealseks, 

rannalähedaseks niiduks, puisniiduks või rannikumetsaks ning mõnel juhul ka karja- või 

põllumaaks. Maakerke tagajärjel on rannakarjamaa aastate jooksul nihkunud järjest enam 

mere poole. Rannaniidule on omane vööndilisus ja mosaiiksus, mis on tekkinud merevee 

taseme muutuste, tuulte, jää ning lainete mõju tagajärjel (Leibak ja Lutsar 1996, Talvi 

2001). Läänemere rannaniidud kui esmatähtis elupaigatüüp (kood 1630*) kuulub oma 

liigirikkuse ja eripära poolest Euroopa Liidu loodusdirektiivi esimesse lisasse (Rannap et 

al. 2005). 

 

 

1.2 Levik 
 

Eesti rannikualad on geoloogiliselt väga vaheldusrikkad, põhjustades sellega ka 

rannaniitude levikus palju erinevusi. Randlatüüpide (astang-, pank-, kalju-, kruusa-

veeristik-, mölli-, moreen- ja tehnorandla) järgi on jagatud Eesti rannik viieks regiooniks 

(Orviku 1992). Rannaniidud levivad moreen- ja möllirandlate piires. Eesti rannajoone 

pikkusest 25 % rannikut on sobilik rannakarjamaade levikuks. Eesti massiivsemad 

rannaniidud asuvad suuremate lahtede soppides, v.a liiva kuhjealad, madalatel ja tasastel 

randadel. Ulatuslikke rannaniite võib leida Lääne-Eestis, Läänesaartel ja Pärnumaal, kus 
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maapinna tõus on üsna lauskjas (Leibak ja Lutsar 1996, Talvi 2001). Vähesed rannaniidud 

esinevad ka Põhja-Eesti paerannal (Rannaniitude hoolduskava 2009-2011). Eesti suurimad 

rannaniidukompleksid paiknevad Käina- Kassari piirkonnas ja Matsalu märgalal, kokku 

üle kolme tuhande ha, suurim neist (350 ha) leiab aset Matsalu, Keemu, Metsküla ja 

Meelva vahelisel alal (Lotman 1996, Rannaniitude hoolduskava 2009-2011). Eesti 

prioriteetsemad rannaniidukompleksid on: Käina-Vaemla, Tahu, Salmi (Keemu), Metsküla- 

Pagaranna, Häädemeeste, Haeska, Põgari, Kihnu Niiduala, Manilaid, Sandla, Võilaid, 

Kõinastu lee, Rahuste, Vohilaid, Abruka Niiduala, Mudaste- Kootsaare, Taguküla, Teorehe 

(Rannaniitude hoolduskava 2009-2011) (lisa 1, kaart 1). 

Eestis asuvad Euroopa ulatuslikumad ja terviklikumad rannaniidud. Läänemere rannaniite 

leidub veel Soomes, Rootsis, Taanis, Lätis ja Leedus (Rannaniitude hoolduskava 2009-

2011). Euroopa tasandikualadelt on rannaniidud ilmselt kadunud tänu maakasutuse 

intensiivistumisele, Euroopa mäestikes ja Põhja- Euroopas aga seoses rohumaade madala 

produktiivsusega, raskesti ligipääsetavate rannakarjamaade mahajätmisega ning 

traditsiooniliste majandustegevuste hääbumisega (Saar ja Zobel 2005). Viimase 50 aasta 

jooksul on majandatud rannaniitude pindala kahanenud Eestis 29000 ha-lt 8000 ha-le. Eesti 

rannaniitude üldpindalaks hinnatakse 18000 ha, kuid kahjuks suur osa neist on roostunud 

või ebasoodsas seisus (Rannaniitude hoolduskava 2009-2011). 

 

 

1.3 Tähtsus ja loodusväärtused  
 

Rannaniitude väärtus peitub peamiselt sealses eluslooduses, pärandkultuuris, pikaajalises 

traditsioonilises maakasutuses ning esteetilisuses (Lotman ja Lepik 2005). Mereäärsed 

väärtuslikud rannakarjamaad on väga olulised liikide mitmekesisuse poolest, kuna neid 

loetakse üleminekualaks veekooslustelt maismaakooslustele. Seal leidub palju spetsiifilisi 

soolalembeseid taimekooslusi ning erinevate linnuliikide pesitsus-ja puhkealasid. 

Rannaniit pakub mitmeid elupaiku ka paljudele kahepaiksetele ning selgrootutele (Lotman 

A. 1996, Lotman ja Lepik 2005). Väärtuslike rannaniitude tunnusteks loetakse 

madalamurusust, kus taimede optimaalne kõrgus on 3-10 cm, roo puudumist pikkadel 

rannalõikudel ning madalate veekogude esinemist. Hinnalisemad rannaniidud on oma 

suuruselt üle 5 ha ning laius veepiirist ulatub üle 100 m (Lotman ja Lepik 2005).  
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1.3.1 Elusloodus 

 

Eluslooduse alla kuuluvad kõik elusorganismid: taimed, loomad, seened jt elusolendid. 

Eestimaa loodus, põhjamaa kohta uskumatult liigirikka elustikuga ja ilusate 

maastikuvormidega, on meie rikkus. Üheks meie ainulaadseks varanduseks on ka 

rannaniidud (Elts et al. 2013). Inimtegevuse ja mere koostööl on välja kujunenud 

rannniidule omane vaheldusrikas elupaikade mosaiik, mis on elukohaks paljudele taime- ja 

loomaliikidele (Rannap et al. 2005). Rannaniidul leidub mitmeid haruldasi ning ohustatud 

liike (Lotman ja Lepik 2005). Rannaniidu elustiku kõige suuremaks mõjutajaks on meri ja 

karjatamine, mis on loonud viimastel aastakümnetel Euroopas järjest haruldasemaks 

muutunud avamaakoosluse (Talvi 2001). Eestis on rannarohumaadelt leitud 390 taimeliiki, 

mis moodustab üldse Eestis leiduvatest taimeliikidest kokku 26% (Rannaniitude 

hoolduskava 2009-2011) ning kaitsealuseid liike on kokku leitud 34 (Pärtel et al. 2003). 

Järgnevalt on antud ülevaade peamistest taimeliikidest, loomaliikidest ja taimekooslustest. 

Rannaniitudele on omane halofiilsete taimede, kuid ka teiste niitudele iseloomulike 

taimeliikide esinemine (Lotman ja Lepik 2005). Tüüpilised rannaniidutaimed, kes taluvad 

karjatamist on näiteks: väike alss (Eleocharis parvula), punane aruhein (Festucetosum 

rubrae), linalehine maasapp (Centaurium pulchellum), valge kastehein (Agrostidetosum 

stolonifera), sõlmine kesakann (Sagina nodosa), tuderluga (Juncus gerardii), väike 

maasapp (Centaurium vulgare), meri-nadahein (Puccinellia maritima), rand-nadahein 

(Puccinellia capillaris), rannikas (Glaux maritima), randristik (Trifolium campestre), valge 

ristik (Trifolietosum repentis), sügisene seanupp (Leontodon autumnalis), rand-soodahein 

(Suaeda maritima), harilik soolarohi (Salicornia europaea), hall soolmalts (Halimione 

pedunculata), rand-sõlmhein (Spergularia salina), klibutarn (Carex glareosa), rand-teeleht 

(Plantago maritima), rand-õisluht (Triglochin maritima). Rannaniitudel leiduvad, kuid 

karjatamishellad rannikutaimed on: roog-aruhein (Festucetum arundinaceae), randaster 

(Aster tripolium), kare kaisel (Schoenoplectosum tabernaemontanii), meri-mugulkõrkjas 

(Bolboschoenus maritimus), randmalts (Atriplex litoralis), pilliroog (Phragmitetosum 

australis) (Lotman A. 1996, Leibak ja Lutsar 1996).  

Rannaniitudel kasvab üle 20 kaitstava taimeliigi, nende seas ka mitmeid käpalisi nagu 

näiteks: väga haruldaseks jäänud Ruthe sõrmkäpp (Dactylorhiza ruthei), rohekas õõskeel 

(Coeloglossum viride), soohiilakas (Liparis loeselii), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), 
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harilik muguljuur (Herminium monorhcis), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), 

kahkjaspunane- (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata), balti- (Dactylorhiza baltica) ja 

täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (D.cruenta)) (Roosaluste 2004, 

Kukk 2013). 

Rannaniitude tähtsaks väärtuseks peetakse ka sealset mitmekesist linnustikku. Linnud 

kasutavad rannaniite pesitsemiseks, toitumiseks ning läbirändel peatumiseks (Lotman ja 

Lepik 2005). Kõige tuntum ning kõige paremini uuritud linnustik asub Matsalu lahes 

(Lilleleht ja Kuresoo 2004). Matsalu laht on üks Eesti suurimaid merelahti, pindalaga 67 

km² ning koos roostikega ligikaudu 90 km² (Kuresoo 1998). Matsalu kuulub veel Ramsari 

märgalade hulka ning on üks Euroopa ulatuslikumaid Ida- Atlandi rännuteele jääv 

veelindude pesitsus-, toitumis- ja rändepeatusalasid (Kuresoo 1998). Tüüpilisteks liikideks 

Matsalu rannaniitudel on kurvitsalised, vähem leidub ka värvulisi. Rannaniidul 

pesitsevateks liikideks on näiteks: punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus 

vanellus), värvulistest: sookiur (Anthus pratensis), põldlõoke (Alauda arvensis) ja hänilane 

(Motacilla flava). Tüüpilised haudelinnud on tutkas (Philomachus pugnax), niidurüdi 

(Calidris alpina schinzii) ja mustsaba-vigle (Limosa limosa), sinikael-part (Anas 

platyrhynchos) jt. Madala rohustuga aladelt ja paljandikelt võib leida meriskit 

(Haematopus ostralegus) ja liivatülli (Charadrius hiaticula). Haruldastest liikidest pesitseb 

ainult rannaniidul, kus esineb veeloikudega alasid, veetallaja (Phalaropus lobatus). Paljud 

linnuliigid kasutavad rannaniite ainult hea toitumiskohana, nagu näiteks pääsukesed, 

kuldnokad, hallvaresed, piiritajad, lõopistrikud, roo-loorkullid jt linnuliigid. 

Läbirändavatest lindudest leiavad paljasrannikult, mudapaljanditelt ja mereheidise vallidest 

toitu hanelised, kajakalised, kurvitsalised ja värvulised. Kevadrändel leiab Lääne- Eestist 

mittepesitsevatest lindudest valgepõsk- laglesid (Branta leucopsis), tildreid, tutkaid, 

kiivitajaid, koovitajaid, rüütasid, rislasid, kiure, tikutajaid jt liike (Lilleleht ja Kuresoo 

2004, Ots ja Paal 2008). 

Hästi hooldatud madalamurused rannaniidud on oluliseks elupaigaks juttselg-kärnkonnale 

ehk kõrele (Bufo calamita). Kõre vajab kudemiseks madalaid kiirelt soojenevaid 

veekogusid. Lääne-Eesti rannikualadel oli kõre paarkümmend aastat tagasi üsna laialt 

levinud, kuid tänu karjatamise lõppemisele kasvasid kõre elupaigad võssa ja kulu täis, 

millega kaasnes kõre liigi kadumine. 2001 aasta seisuga oli säilinud kõigest 500 isendit 11 

asurkonnal: Kabli ja Häädemeeste- Pulgoja rannaniitudel ning Mudaste- Kootsaare 
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rannaniitudel Hiiumaal. Hetkeseisuga on rannaniidud muutunud maakerke või 

maaparanduse tagajärjel liiga kuivaks ning ei sobi enam kõre elupaigaks (Lotman ja Lepik 

2005, Lilleleht ja Kuresoo 2004), kuid viimaste aastate laialdasele rannaniitude 

taastamisele ja hooldamisele on kõre arvukus jälle tõusuteel. 2000 a taastatud kõre 

elupaigad on: Matsalu rahvuspargi Saastna rannaniit, Penijõe, Salmi, Haeska, Tahu, 

Pagaranna, Saarnaki, Kihnu, Kassari ja Käina rannaniidud (Rannap R. 2005). Eesti 

Looduskaitseseaduse (2004 a) järgi peetakse kõret I kaitsekategooria liigiks. Kõre kuulub 

veel Euroopa Liidu (EL) elupaikade direktiivi IV lisasse (Euroopa Liidu tähtsusega liik) 

ning Berni konventsiooni II lisasse (rangelt kaitstud liik) (Tegevuskava kõre kaitseks Eestis 

2004). Selleks, et kõre elupaigad rannakarjamaadel säiliksid, on väga oluline tagada 

rannaniitude kestev majandamine, kuna niitmata ja karjatamata niidud roostuvad ja 

kulustuvad uuesti (Lilleleht ja Kuresoo 2004). Kahepaiksetest koeb veel rannaniitude 

lompides ja kraavides rabakonn (Rana arvalis) ja rohukonn (Rana temporaria). Niitude 

veekogudes pesitsevad vesilikud (Triturus vulgaris) (Leibak ja Lutsar 1996). 

Andmeid rannaniitude roomajate ja imetajate kohta on vähe. Sõmeri poolsaare 

rannarohumaadelt on leitud, ilmselt ajuti toiduotsingutel, nastikuid (Natrix natrix). 

Rannaniitude servaaladel on nähtud ka arusisalikke (Lacerta vivipara). Suurulukid satuvad 

rannakarjamaale üsna harva. Niidule püsivamalt võib suurematest ulukitest jääda halljänes 

(Lepus europaeus). Linnuloenduse ajal on kohatud Matsalu lahe lähedal rannaniidul ka 

metskitsi (Capreolus capreolus), põtru (Alces alces) ning nähtud metssigade (Sus scrofa) 

jälgi. Võõrliikidest võib rannikuveekogudest ja rannikult toitu otsimas näha, Eestis üsna 

hästi kohanenud, minki (Mustela vison). Pisiimetajatest elab rannaniidul mügri (Arvicola 

terrestris) (Leibak ja Lutsar 1996, Lilleleht ja Kuresoo 2004). 

Rannaniidud on soodsaks elukohaks mitmetele nii maismaa- eluviisiga, kui ka veega 

seotud selgrootutele. Rannaniitudele iseloomulikud putukad on näiteks: mõned 

mardikaliigid (Coleoptera) ja tirdiliigid (Cicadinea). Mitmed putukad, nagu taimtoidulised 

kärsakad (Curculionidae), mardikad, poid (Crysomelidae) ja liblikad (Lepidoptera), on 

sõltuvuses teatud taimeliikide olemasolust ning avatud maastikest. Pikaajalisest 

karjatamisest sõltuvad osad sipelgaliigid nagu niidumurelane (Lasius lavus) ja 

mullamurelane (Lasius niger), kes tekitavad rannaniitudele mättaid. Rannarohumaade 

veekogudes jäänukjärvedes elab selgrootutest apteegikaan (Hirudo medicinalis) (Lotman ja 

Lepik 2005). Mitmete sigimisveekogude olemasolu tõttu on nähtud rannaniitudel umbes 30 
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erinevat liiki kiile (Odonata), mis moodustab poole Eestis teadaolevate kiililiikide 

koguarvust (Talvi 2004). 

Eesti rannaniidud loetakse primaarsete taimekoosluste hulka, kuna algselt nende 

tekkekohas ei ole varem taimi kasvanud (Roosaluste 2004). Mere mõju tugevuse järgi saab 

rannaniitu jagada mitmeks vööndiks: subsaliinne vöönd (ajutiselt merevee poolt 

üleujutatav ala), saliinne vöönd (alaliselt merevee poolt üleujutatav ala), suprasaliinne 

vöönd (otsese merevee mõju alt väljasolev ala) ning rannalähedane niit (kuivem niit, mis 

on rannaniiduga ühenduses) (Leibak ja Lutsar 1996, Lotman ja Lepik 2005). Igale vööndile 

on iseloomulikud erinevad niiskust ja soolsust taluvad taimeliigid ning –kooslused 

(Lotman ja Lepik 2005). Taimekooslusi rannaniitudel on klassifitseeritud erineval moel. 

Kõige sagedamini eristatakse tsonaalsuse järgi  saliinse ning suprasaliinse vööndi kooslusi 

ning peale seda veel üksikuid kooslusi liigilise koosseisu ja keskkonnaolude alusel 

(Laasmier 1965, Paal 1997 ref Roosaluste 2004). Kõige põhjalikumalt ja kauem on Eesti 

rannaniite uurinud Haide-Ene Rebassoo (1975, 1987), kes on jaotanud kõik 

rannakooslused viieks, mulla omaduste järgi. Järgnevalt tuuakse välja taimekooslused 

niidetavatest ja karjatatavatest rannarohumaadest (Roosaluste 2004). 

Saliinse vööndi taimekooslused on:  

1. Rannika- tuderloa kooslus (Glauco maritimae- Juncetum gerardii). Antud vööndi 

levinuim, tüüpiline rannakarjamaade kooslus, mis on lindude lemmik toitumis-, 

pesitsus- ja rändepeatus koht. Seda kooslust on kvaliteedilise söödaheina tõttu 

kasutatud karjatamiseks juba väga kaua aega tagasi (Leibak ja Lutsar 1996). 

Eristatakse kaheksat alamkooslust a) tuderloa alamkooslus (Juncetosum gerardii), 

b) rannika alamkooslus (Glaucetosum maritimae), c) rand- teelehe alamkooslus 

(Plantaginetosum maritimae), d) randtarna alamkooslus (Caricetosum extensae), e) 

klibutarna alamkooslus (Caricetosum glareosae), f) valge kasteheina alamkooslus 

(Agrostitetosum stoloniferae), g) punase aruheina alamkooslus (Festucetosum 

rubrae), h) punase aruheina- hariliku tarna alamkooslus (Festuco rubrae- 

Caricetum nigrae) (Roosaluste 2004). 

2. Meri- mugulkõrkja kooslus (Bolboschoenetum maritimi), mille kasvukohaks on 

madal vesi. See kooslus jaguneb veel kolmeks alamkoosluseks a) meri- 

mugulkõrkja alamkooslus (Bolboschoenetosum maritimi), b) kareda kaisla 

alamkooslus (Schoenoplectosum tabernaemontanii), c) pilliroo alamkooslus 
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(Phragmitetosum australis) (Roosaluste 2004). 

3. Väikese alsi kooslus (Eleocharetum parvulae) on väga haruldane kooslus. Kooslus 

saab paremini kasvada siis, kui kariloomad on samast kasvukohast pilliroo ära 

söönud (Roosaluste 2004). Peamiselt levib Hiiumaal (Leibak ja Lutsar 1996). 

4. Randastri- rand-õisluha kooslus (Tripolio- Triglochinetum maritimi). Tüüpiline 

rannaniidu pioneerkooslus, mis ei kannata karjatamist (Leibak ja Lutsar 1996) ja 

levib peamiselt Lääne- Eesti saartel. Koosluses teatakse 21 liiki (Roosaluste 2004). 

5. Soomusalsi kooslus (Eleocharetum uniglumis) on üsna liigivaene. Jagatakse 

kolmeks alamkoosluseks a) soomusalsi alamkooslus (Eleocharetosum uniglumis), 

b) valge kasteheina alamkooslus (Agrostitetosum stoloniferae), c) põhjatarna 

alamkooslus (Eleocharetum uniglumis), mis levib ainult üksikutel Põhja-Eesti 

saartel (Roosaluste 2004). 

6. Hariliku soolarohu kooslus (Salicornietum europaeae). Levib väikestes lahtedes, 

mis suveks ära kuivavad. Kooslus on ajutine ja ebastabiilne, liike on kokku 13. 

Ulatuslikumalt levib vaid Salinõmme poolsaarel Hiiumaal (Roosaluste 2004). 

Kooslus on tundlik karjatamise suhtes (Leibak ja Lutsar 1996). 

7. Rand- sõlmheina kooslus (Spergularietum salinae). Liigirikas halofiilne 

avakooslus, mis levib enamasti Lääne- Eestis, kus karjatatakse loomi (Roosaluste 

2004). 

8. Meri- nadaheina kooslus (Puccinellietum maritimae). Liigivaene, sageli üleujutatav 

kooslus, mis meeldib väga kariloomadele, ent kui majandamist enam ei oleks, siis 

kasvaks see kooslus kõrgekasvuliste taimede tõttu kinni (Roosaluste 2004). 

Suprasaliinse vööndi kooslused on: 

1. Punase aruheina kooslus (Festucetum rubrae). Kõige tavalisem suprasaliinse 

(kuivema ja kõrgema) vööndi kooslus. Liigirikkaim kooslus (180 liiki), kuid 

halofüüte leidub seal harva  (Roosaluste 2004). Tüüpiline saarte karjatatavatele 

rannaniitudele, mida harva üle ujutatakse tormilainete poolt (Leibak ja Lutsar 

1996). Kooslus jaguneb mitmeks alamkoosluseks a) hanijala alamkooslus 

(Potentilletosum anserinae), b) valge ristiku alamkooslus (Trifolietosum repentis), 

c) meripuju alamkooslus (Artemisietosum maritimae) jt kooslused (Roosaluste 

2004). 

2. Roog- aruheina kooslus (Festucetum arundinaceae). Üsna liigirikas kooslus areneb 
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välja punase aruheina kooslusest, majandamise lõpetamise tagajärjel (Roosaluste 

2004). Harva üleujutatav kooslus (Leibak ja Lutsar 1996). 

3. Lubika kooslus (Seslerietum caeruleae). Sageli vahetub sisemaa kooslustega 

(Roosaluste 2004). 

4. Kõrge raikaeriku kooslus (Arrhenatheretum elatioris). Nitrofiilne ja liigirikas (100 

liiki) kooslus, mis võib kasvada ka teeservades ning jõgede kallastel (Roosaluste 

2004). 

5. Lünktarna kooslus (Caricetum distichae). Liigivaene kooslus, mis levib peamiselt 

Väinamere saartel (Leibak ja Lutsar 1996, Roosaluste 2004). 

6. Hariliku lõhnheina kooslus (Hierochloetum odoratae). Liigivaene harva leiduv 

kooslus levib väikeste laikudena sarnastes kohtades, kus lünktarna koosluski 

(Roosaluste 2004). 

7. Hariliku orasheina kooslus (Elytrigietum repentis). Heterogeenne kooslus, mis on 

väga liigirikas (110 liiki) ning tema levikule aitab kaasa adru kuhjumine ning 

mõõdukas karjatamine (Roosaluste 2004). 

 

 

1.3.2 Maakasutus ja pärandkultuur 

 

Poollooduslikud kooslused ja pärandmaastikud, mida peetakse ka kultuurinähtusteks on 

tekkinud ja kujunenud aastasadade vältel, eelkõige inimtegevuse tagajärjel (Roosaluste 

2005, Tarang 2011). Rannaniidud on neist ühed vanimad, kus noori lagedaid 

Läänemereäärseid maastikke kasutati heina- ja karjamaana juba tuhandeid aastaid tagasi. 

Rannaniitude mittemajandamine tooks kaasa väärtuslike maastike ja kultuuripärandi 

kadumise ning sideme lakkamise vanema põlvkonna tegemiste ja eluviisiga. Rannaniitude 

iidse kasutuse näitajateks looduses on kividest laotud ülekäigurajad, iidsed kiviaiad, mis 

eraldasid ühiseid põlde ja karjamaid, lautrid, loomade joogikohad ja linaleoaugud, isegi 

poldritaolised rajatised ning käsitsi kaevatud kraavid (Lotman ja Lepik 2005, Rannap et al. 

2005, Tarang 2011).  
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1.3.3 Esteetilisus 

 

Rannaniitude esteetiliseks ja visuaalseks väärtuseks saab pidada sealset ilusat maastikku 

kui ka elustikku. Korrastatud rannakarjamaa koos kauni avara vaatega merele loob imelise 

maastikupildi, mida käivad uudistamas paljud loodusvaatlejad, samuti ka inimesed, kes 

rannaniitude muudest väärtustest pole veel kuulnudki (Lotman ja Lepik 2005). 

Maastikulise mitmekesisuse annavad rannaniitudele kõik sealsed maastikuelemendid koos 

paiknemisega, milleks on pidev rannajoone varieeruvus, mere vahetu lähedus, 

taimekoosluste vööndilisus ning nende rohkus. Inimene on rikastanud rannarohumaade 

maastikuvaadet kariloomadega (hobused, veised, lambad) ning karjaaedadega (Roosaluste 

2004). Järjest enam on inimestel tekkinud huvi ja soov liikuda puhtas looduskeskkonnas, 

seda vaadelda ja imetleda, mida tõestab järjest enam populaarsust kogunud linnuturism 

(Lotman ja Lepik 2005). Seega võib väita, et loodusturism, eriti linnuvaatlus rannaniitudel, 

on tõusuteel.  

 

 

1.4 Majandamine 

 

Varasemal ajal kasutati Eestis rannaniite peamiselt karjamaana, juba ajast, mil nad 

vabanesid mere alt. Kuna maa- asustus oli tihe ning karjamaid vähe, siis tehti heina 

tasasema pinnamoega ning vähem kivistel randadel. 18. sajandist on teada, et Saaremaal 

kasutati rannaniite isegi suviviljapõldudena. Põllud rajati kohta, kus mere poolt oli uhetud 

adru, mis laotati laiali ning künti maasse (Luhamaa et al. 2001). Järgnevalt on välja toodud 

rannaniitude majandamise viisid, milleks on nende taastamine, pidev säilitamine ja 

hooldus.  

 

 

1.4.1 Taastamine 

 

Ökosüsteemidel on võimalik häiringutest taastuda osaliselt loodusliku suktsessiooni teel. 

Ühelt poolt inimtegevuse tugev surve ökosüsteemidele ning teiselt poolt looduslike 

suktsessiooniliste protsesside aeglane liikumine on tänapäeval kaasa toonud kiiremat ja 

efektiivsemat tulemust saavutavate taastamistegevuste kasutusele võtu. Kuna taastamine, 
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võrreldes hetkeseisundi hoidmisega, nõuab palju enam ressursse, tuleks suurem tähelepanu 

pöörata veel säilinud ökosüsteemide alleshoidmisele ning nende seisundi parandamisele 

(Saar ja Zobel 2005). Rannarohumaad kasvavad kinni tänu võsastumisele, kulustumisele 

või roostumisele. Rannaniidu taastamine on väga aeganõudev protsess. Taastamist on 

soovitatav teha järk-järgult väikeste alade kaupa. Taastamisel on mõtet ainult juhul, kui 

sellele järgneb pidev hooldamine niitmise ja karjatamise näol (Lotman ja Lepik 2005). 

Rannaniidu taastamise meetoditeks on puude ja põõsaste raiumine, kulupõletamine, 

pilliroo niitmine või karjatamine. Võsaraieks on parim aeg juulis või augustis. Üksikud 

madalad puud saab maha võtta juurimise teel, kuid tihedama võsa puhul tuleb kasutada 

masinaid (Lotman A. 1996, Rannaniitude hoolduskava 2009- 2011). Päris võsastunud 

rannaniidult tuleb välja raiuda põõsad ja puud, mis on kõrgemates kohtades võimust 

võtnud. Samuti tuleks ka rannaniidu naabruses olevaid kadastikke tugevasti harvendama. 

Mõne puu võiks siiski säilitada, et tekiks mitmekesisem maastikupilt (Hellström 2010). 

Rannaniidu kõrgematel aladel olevat kulu võib hävitada niitmise või põletamise teel. Kulu 

tohib põletada ainult tuulevaiksel päeval ja siis, kui maa on veel külmunud. Niidu elustiku 

säilitamiseks on soovitatav põletada mosaiikselt, kus jäetakse mõned alad põletamata 

(Lotman ja Lepik 2005). Pilliroo tõrjumise meetoditeks on niitmine või karjatamine 

vegetatsiooniperioodil (Lotman A. 1996, Lotman ja Lepik 2005). 

 

 

1.4.2 Säilitamine 

 

Paljude uurimuste kohaselt peetakse ainukeseks tõhusaks viisiks, poollooduslike 

karjamaade koosseisu ja liigirikkuse hoidmiseks, traditsiooniliste majandamismeetodite 

taastamist (Saar ja Zobel 2005). Säilitamise alla mõeldakse antud juhul 

looduskaitseväärtuste hoidmist, milleks loetakse liigikaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja 

maastikuhoidu. Rannaniidu säilitamisel tuleb vältida pealtparandust ning kunstlike ainete 

(väetiste, mürkainete) kasutamist (Jürgens ja Sammul 2005). Rannaniitude pikaajalise 

säilimise eelduseks on niitmine ja karjatamine. Paljudele haruldastele liikidele on lagedad 

niidud ainsaks elukeskkonnaks. Rannaniitude mittemajandamine, eelkõige randade 

kinnikasvamine, toob kaasa paljude rannaniidul elavate taime-, linnu- ja loomaliikide 

arvukuse vähenemise või koguni hävimise, kõige rohkem on see ohustanud kurvitsalisi 

(Lotman A. 1996). Rannaniidud pakuvad veel, loomade poolt tekitatud mudaloikudes, 

olulisi kudemispaiku kõrele (Luhamaa et al. 2001). 
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Rannaniitude põhiliseks traditsiooniliseks kasutusviisiks peetakse karjatamist. Karjatamine 

on efektiivsem eelkõige sellistel aladel, kus niitmine on tehniliselt või logistiliselt 

raskendatud ning taimestik on liiga kidur heinategemiseks. Karjatamine on sobilik veel 

merevee poolt mõjutatud alade ning kiviste ja soiste niitude hooldamiseks (Lotman ja 

Lepik 2005, Saar ja Zobel 2005). Rannaniidud, oma mitmekesise söödataimede 

produktsiooniga, on väga heaks looduslikuks karjamaaks lihaveistele 

(keskmisekasvulistele ja vähenõudlikele herefordidele, šoti mägiveistele ja aberdeen 

angustele), hobustele ja lammastele (Lotman A. 1996). Karjatamisel on mitmeid 

positiivseid aspekte rannarohumaale. Karjatamise käigus piiratakse pidevalt taimede kasvu, 

mis ei lase tekkida kulul ega kõrgetel taimedel. See omakorda tõstab liigirikkust, paremates 

valgustingimustes saavad kasvada ka madalamad taimed. Karjatamine aitab ära hoida 

adruvallide tekkimise, sest kariloomad lõhuvad neid ning toituvad mereheidisel 

kasvavatest nitrofiilsetest taimedest. Kariloomad hoiavad rannajoone avatuna, trampides 

niidul takistavad nad pilliroo kasvu, ega lase madalaveelistel lompidel kinni kasvada. 

Trampimine tekitab veel erosiooni, mille tulemusel maapind ei kerki ning laieneb merevee 

mõjuala, kõvalt pinnalt ei pääse sool välja ning pinnase soolsus on kõrgem, võrreldes 

mittekarjatatavate rannaniitudega (Lotman ja Lepik 2005). Karjatamishooaeg algab 

tavaliselt juuni esimesel poolel, siis kui vesi on madal ning rootaimed on lühikesed värsked 

ja kariloomadele veel maitsvad, ning lõppeb enamasti oktoobri keskpaigas (Lotman A. 

1996). Lihaveised võivad karjamaal olla ka talvel, kuna taluvad hästi külma ilma, toiduks 

on neile siis kulu ja võsa ning erinevad tarnad ja luht-kastevarred, mis lume alt välja 

kasvavad (Lotman ja Lepik 2005).  

Rannaniitude produktsioon ja karjatamiskoormustaluvus on erinevatel karjamaadel väga 

varieeruv. Karjatamiskoormus sõltub suuresti niidu eripäradest (mullaviljakusest, 

niiskusest), taimestiku liigilisest koosseisust ja aasta-ajast (Lotman A. 1996, Lotman ja 

Lepik 2005). Sobivaks karjatamiskoormuseks rannaniidul loetakse üldiselt 1-1,5 veist 

(tiined lehmad, noorloomad) või 0,5-1 hobust või 2,5-3 lammast hektaril niidualal (Lotman 

A. 1996, Luhamaa et al. 2001). Õigesti valitud koormus tõstab taimestiku söödaväärtust 

ning rannaniidu looduslikku väärtust (Lotman ja Lepik 2005). Valesti valitud koormus 

võib märgatavat kahju teha pesitsevatele lindudele ohustades nende asurkonna elujõulisust 

läbi pesade tallamise ja pesa kiskluse tekitamise. Eriti ohustatud on niidurüdi (Biodiversity 

and Conservation 2011). 
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Niitmise abil tõstetakse taimede produktsiooni ja võideldakse kulustumise vastu. Niidetud 

ala on tasane, mätasteta rohukamaraga ning mille liigirikkus võib olla kohati isegi kõrgem 

kui karjatatavatel niitudel (Lotman A. 1996). Niitmine on kõige sobivam tasastel, 

kuivematel ning vähemkivistel rannaniitudel. Niitmist peaks eelistama kohtades, kus 

kasvavad haruldased, omapärased ja liigirikkad taimed. Niitmist alustatakse tavaliselt juuli 

alguses, siis kui linnupojad on juba lennuvõimelised ja niidutaimede seemned valminud 

(Lotman A. 1996, Lotman ja Lepik 2005). Peale niitmist tuleb hein kindlasti ära koristada, 

kuna muidu hakkab maha jäänud paks heinakiht kõdunema, tuues kaasa iseloomuliku 

rannaniidutaimestiku lämmatamise ning vohama hakkab tavaline umbrohi (Lotman A. 

1996). Kõige väärtuslikemaks rannaniitudeks peetakse niite, mis on tekkinud niitmise, kui 

ka karjatamise tulemusel. Sellisel juhul jõuavad taimed ära õitseda, viljuda ning 

kariloomade trampimine ja väetamine aitab seemnetel idaneda (Lotman ja Lepik 2005). 

Niitmiseks kasutatakse tavaliselt traktoreid, mis on kerged, ega jäta niidukamarasse 

roopaid. Traktoriga ligipääsmatute kohtade, veepiiri ääre ja väiksemate alade niitmiseks 

kasutatakse trimmereid (Rannaniitude hoolduskava 2009- 2011) ning käsitsi niitmist, mis 

on üsna aeganõudev (Lotman A. 1996). Traktoriga tuleb niita servast serva või keskelt 

lahku, et mitte kahjustada rohus pesitsevaid linde ja loomi (Lotman ja Lepik 2005). 

Väga paljud linnuliigid on rände ajal sõltuvad rannaniitudest, nad peatuvadki ainult 

madalatel randadel, kus on nende jaoks sobiv lühike taimestik. Kokkuvõttes on 

traditsioonilise maakasutusega rannaniit väga liigirikas ja atraktiivne lindudele kesksuvest 

rannikuvee jäätumiseni. Kui rannaniite ei majandata ning jätta nad kinni kasvama, kaovad 

sealt ka rannarohumaale iseloomulikud taime- ja loomaliigid, mis tähendab tegelikult 

sajanditepikkuse niitmis- ja karjatamistraditsioonide lõppu. Kuna Läänemere rannikul on 

juba tuhandeid aastaid tagasi tegeletud traditsioonilise maakasutuse ja –hooldusega, siis 

rannaniitude mittemajandamisega kaotatakse väärtuslik kultuuripärand ning hajub side 

varasemate põlvkondade eluviisiga (Lotman A. 1996). 

 

 

1.5 Piirangud ja kaitse 

 

Rannaniitude hindamisel ning piirangute kehtestamisel lähtutakse eelkõige 

ornitoloogilistest kriteeriumitest (Leibak ja Lutsar 1996). Kaitsealadel liikumine on 

regionaalselt erinev, lähtutakse kaitstavate liikide (tutkas, niidurüdi, väike- laukhani, kõre, 
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rohekas õõskeel) elupaikadest (Rannaniitude hoolduskava 2009-2011). Kõige parema 

ülevaate liikumiskeeldudest saab Keskkonnaameti regioonide keskustest või suuremate 

kaitsealade külastuskeskustest. Üldiselt linnuvaatluse juures, olgu see siis teedel või 

matkaradadel liikudes või linnuvaatlustornidest vaadeldes, on oluline meeles pidada, et 

lindude häirimine oleks minimaalne. Lindude rände- ja pesitsuskohtades linnukolooniate 

juures väikesaartel on igasugune liikumine keelatud. Paljudel rannakarjamaadel on kestvad 

liikumiskeelud kevadest südasuveni. Näiteks võib tuua Matsalu rahvuspargi, mille 

rannaniidud ja luhad kuuluvad sihtkaitsevööndisse, kus pole lubatud inimestel liikuda 

lindude pesitsus- ja rändeperioodil- 1. maist 15. novembrini, va kaitseala valitseja või 

kinnisasja omaniku loal (RT I 2005,71,556). Linde saab siiski häirimatult vaadelda lähedal 

olevatelt teedelt ning linnutornidest (Ots ja Paal 2004). Samas Pärnu rannaniidu 

looduskaitsealal, mis asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas ja Reiu külas Tahkuna vallas, on 

lubatud viibida, korjata seeni, marju ning muid metsa kõrvalprodukte, samuti ka kala 

püüda kogu kaitsealal (RT I 2007,36,239). Eestis on kõikjal riigimaal liikumine 

ööpäevaringselt lubatud, väljaspool kaitsealade liikumiskeeluga alasid. Eramaal, mis ei ole 

piiratud ja vastavalt märgistatud, võib inimene liikuda päikesetõusust põikeseloojanguni. 

Heinamaal ja põldudel liikudes, et tohi tekitada kahju maaomanikele. Lubatud on veel 

liikuda veekogude kallastel, mis on avalikus kasutuses (Ots ja Paal 2008). Rannaniidu 

kaitse-ja hoiualadel ning veekaitsevööndis (veepiirist 20 m) ei tohi kasutada erinevaid 

taimekaitsevahendeid ja väetisi, ega rajada lisaks maaparandussüsteeme. Olemasolevaid 

kuivendussüsteeme tohib ainult korrastada kaitseala haldaja nõusolekul (Hellström 2010). 

Kasutusel olevate rannaniitude hääbumisega, viimase poolsajandi jooksul, on sealt 

kadunud mitmed selle elupaigatüübiga harjunud taime- ja loomaliigid (Luhamaa et al. 

2001, Rannap et al. 2005). Esimest korda, pärast mitmeid aastaid kestnud hävingut, hakati 

kaudselt niite kaitsma EL-i õigusaktiga, milleks oli 1979 a loodud linnudirektiiv, tuues 

kaasa linnuhoiualade loomise ja nende elupaikade kaitse niitudel (Lotman A. 2004). 

Majandatavaid rannaniite oli 1981 aastaks säilinud ligi 9500 ha (Kose et al. 2011). 1992 a 

loodusdirektiiviga loodi Natura 2000 hoiualade võrgustik. Direktiivi lisades leidub 

niidutüüpe, mida peab aktiivselt kaitsma (Lotman A. 2004). 2000 aastaks oli säilinud 

majandatavaid rannaniite 5100 ha (Kose et al. 2011). Alates 2000 a-st avanes võimalus 

küsida looduskaitseliseks tegevuseks lisaressursse Euroopa Liidu (EL) looduskaitsefondist 

LIFE-Nature. 2001 a käivituski rannaniitude säilitamiseks ja taastamiseks projekt 

„Rannaniitude kaitse korraldamine Eestis“, mida rahastas 75% ulatuses EL-i LIFE- Nature 

fond. Projekti viis ellu Eesti Keskkonnaministeerium koos partneritega Matsalu 
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Rahvuspargi ning Taanist pärit firma Amphi Consult´ga. Projekt viidi läbi neljas Eesti 

maakonnas: Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Hiiumaal, kus asuvad suurimad 

rannaniidud. Välja valiti neist 16 rannaniitu, kogupindalaga 1572 ha (Rannap et al. 2005). 

2007-2013 a programmiperioodil juhitavaks fondiks oli LIFE+, mille peamiseks 

eesmärgiks sai Natura 2000 alade kaitsekorralduse finantseerimine. Natura 2000 aladel 

olevate Eesti rannaniitude taastamiseks on LIFE fondist saadud vahendeid 6 korral. Veel 

on võimalik toetusi taotleda Natura 2000 alade jaoks Euroopa Liidu ER(D)F fondist 

(European Rural Development Fund). Projektitaotlused esitatakse 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK), kes on Eestis fondi rakendusasutus, siiani on 

läbi selle fondi rahastatud 5 rannaniitude kaitseks esitatud projekti (Rannaniitude 

hoolduskava 2009-2011). Rannaniitude majandamisel põhiliseks toetusmehhanismiks on 

hetkel Maaelu arengukava 2007-2014 poolt makstav toetus „Poolloodusliku koosluse 

hooldamise toetus“. 2009 a seisuga oli Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 

(PRIA) kaudu  rahastamise abil hooldatud rannaniite umbes 4000 ha ja riigieelarvelistest 

vahenditest taastatud 603,83 ha rannaniite (Rannaniitude hoolduskava 2009-2011). 2013 

aastaks oli erinevate projektide abil taastatud Eestis enamus väärtuslikke rannaniite, 

hoolduses oli 9180 ha rannaniite. Aastaks 2020 plaanitakse hooldatud rannaniitude pindala 

suurendada 10800 ha-ni ja tähelepanu suunatakse rohkem hoolduskvaliteedi parandamisele 

(Poollooduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014-2020). Rahvusvaheliste fondide 

toetus on aidanud suuresti rannaniite majandada, osta juurde loomi ja vajalikku 

majandamistehnikat, aidanud veel väärtustada pärandkoosluste loodust ning rakendada 

seda ka loodusturismi huvides (Roosaluste 2004). 

 

 

1.6 Loodusharidus 

 

Keskkonnaamet koordineerib Eestis keskkonnahariduse osakonna tööd. 

Keskkonnahariduse osakonna põhitegevusalaks on keskkonnaalaste õppeprogrammide 

loomine ja elluviimine,  teavitusürituste korraldamine, kaitsealade tutvustamine ning õppe- 

ja infomaterjalide koostamine. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab samuti 

loodusharidusprogramme. Keskkonnaameti keskkonnahariduse üldised õppeprogrammid ja 

–materjalid seoses rannaniitudega on: a) 2013 a õppeprogramm ja video Euroopa 

tähtsusega elupaigatüüpidest Eestis, b) 2011 a projekt „Õppematerjalid looduskaitse ja 
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kaitsekorralduslike tegevuste tutvustamiseks“- Rannaniitude kaitsekorraldus ja 

looduskaitse, 12 töölehte ning vastuste leht (Keskkonnaamet). Käesolevaks hetkeks on 

valminud ka õppeprogramm „Rannaniidukohver“. 

Keskkonnahariduse kodulehel olevad loodusharidust pakkuvad asutused, kes on koostanud 

õppeprogramme või tegevusi rannaniitudel:  

1. Läänemaal: a) Keskkonnaameti Matsalu rahvuspargi keskuse poolt korraldatud 

õppeprogramm „Kaitstavad loodusobjektid Läänemaal“, kus tutvustatakse kõiki Läänemaa 

kaitstavaid loodusalasid ja –objekte, b) RMK Matsalu Looduskeskus, mis pakub erinevaid 

loodusõppeprogramme ja üritusi erinevatele vanusegruppidele, seal on võimalus tutvuda 

teabematerjaliga ja infomaterjaliga looduses liikumise kohta ning looduskeskuse 

ekspositsioon võimaldab külastajal tutvuda rahvuspargi eripäradega, milleks on ka 

omanäolised rannaniidud. 2009 a valminud pildiprogramm „Matsalu aasta. Elu Matsalus 

jääst jääni“, mis tutvustab rahvuspargi asukaid, c) Silma Õpikoda: tegemist on 

loodusekooliga, mis asub Põhja-Läänemaal Saunja lahe ääres keset rannaniite. Silma 

Õpikoda on koostanud õppematerjali „Rannaniit kui elukooslus“, mis on mõeldud eelkõige 

8.-9. klassile, kus tutvustatakse rannaniitude tähtsust, majandamist ja erinevaid kooslusi. 

Õpikoda korraldab veel keskkonnahariduslikke laagreid ja õppepäevi põhikooli ja 

gümnaasiumi õpilastele. Suur osa õppeprogrammidest tutvustabki sealset 

rannikumaastikku ja –elustikku. 

2. Pärnumaal: a) Keskkonnaameti Pärnu maakonna tugipunkt korraldab õppeprogrammi 

„Kaitseala linnas. Pärnu rannaniidu looduskaitseala“, kus tutvustatakse looduskaitseala 

kujunemist, loodus- ja kaitseväärtusi, elurikkust ning kaitse korraldamisest, b) RMK Kabli 

looduskeskus, mis korraldab õppeprogrammi „Elupaikade mitmekesisus Kabli 

looduskaitsealal“, kus tutvustatakse sealsel looduskaitsealal olevaid elupaiku (rannaniidud, 

liivarannad jne). Programmi raames mängitakse keskkonnamänge, lahendatakse 

ülesandeid, minnakse retkele ning vaadeldakse elustikku.  

3. Saaremaal: a) Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnaharidusekeskuse poolt 

korraldatavad programmid: „Saaremaa taimestik ja pärandkooslused“, mis toimub kevadeti 

Loode tammikus, kus tutvutakse pärandkultuurikoosluseid (rannaniidud, loopealsed, 

puisniidud); „Sõrve looduskooslused“, kus tehakse tutvust Rahuste rannaniidu 

taimestikuga ning räägitakse rannaniidu majandamisest. 
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Lisaks on keskkonnaameti loodushariduse osakonna poolt koostatud rannaniitude tundma 

õppimiseks erinevaid trükiseid: 

1. Läänemaal: a) „Vormsi ohustatud rannikuelupaigad ja liigid“, b) 2006 a valminud 

„Osmussaare maastikukaitseala“, c) trükis „Matsalu rahvuspark“ (2007a), d) „Silma 

looduskaitseala“ (2012a), e) „Näärikivide õpperada“.  

2. Pärnumaal: a) 2012 a valminud trükis „Pärnu maakonna kaitstavad loodusobjektid“, b) 

„Luitemaa looduskaitseala“ (2012a), c) „Pärnu linna kaitstavad loodusobjektid“ (2012a), 

d) „Pärnu jõgi“ (2007a), e) „Rännates mööda Pärnumaad“ (2005a). 

3. Saaremaal: a) 2012 a valminud „Saare maakonna loodusväärtused“, b) „Vilsandi 

rahvuspark“ (2012a). 

4. Hiiumaal: a) 2006 a valminud trükis „Euroopas Väärtustatud elupaigad, taime- ja 

loomaliigid Kõpus“ (Keskkonnaamet). 
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2. LOODUSTURISM 

 

Turismil üldisemas plaanis on väga oluline roll Eesti majandusarengus, kõik mis 

turismiturul toimub, on tihedalt seotud ka teiste majandussektoritega. Turismi peetakse üle 

maailma kasvavaks ja arenevaks majandusharuks, sellele aitavad kaasa pidev maailma 

rahvaarvu tõus ning elatustaseme tõus (Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020). Turism 

ei ole pelgalt ainult reisimine, vaid järjest enam on turism kasvamas puhke- ja 

elamusmajanduseks (Ardel 2004). Maailma Turismi Organisatsioon (World Tourism 

Organization- UNWTO)  nimetab turismiks inimeste reisimist ja viibimist väljaspool oma 

argipäevast keskkonda äri, puhkuse või muudel eesmärkidel, kus külastus ei tohi ületada 

üht kalendriaastat. Turism jaotatakse: a) väljaminevaks turismiks (Outgoing tourism), mille 

all mõeldakse eestimaalaste reisimist välisriikidesse, b) sissetulevaks turismiks (Incoming 

tourism), mille all mõeldakse välismaalaste külastust Eestisse ning c) siseturismiks 

(Domestic tourism)- eestimaalaste reisimine kodumaal (Ardel 2004). Eesti turismisektor en 

enamasti sõltuv välisturismist, kuid ka siseturism on hakanud viimastel aastatel hoogu 

võtma, ilmselt tänu sihtturgude mitmekesistumisele (Eesti riiklik turismiarengukava 2014-

2020). 

Üha enam on hakatud väärtustama turismi looduskeskkonnas, andes seega suure 

kasvupotentsiaali loodusturismile (Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020). 

Loodusturism (Nature based tourism; Wilderness tourism) on üks maaturismi osa, kus 

arendatakse ja tarbitakse turismitooteid looduslike ressursside (enamjaolt 

looduskaitsealade) taluvuse baasil. Kesksele kohale jääb looduselamuste ning loodusteabe 

pakkumine. Maaturism (Countryside tourism, Rural tourism) on väikesemahuline 

turismialane ettevõtmine, mis toimub maapiirkonnas ning baseerub kohalikel ressurssidel 

ja nende taluvusel (Ardel 2004). 

Loodusturismi on defineeritud veel mitmel erineval moel paljude ekspertide poolt. 

Toetudes rahvusvahelisele erialakirjandusele võib välja tuua kaks omavahel seotud ja 

osaliselt kattuvat terminit: loodusturism (nature tourism) ning looduspõhine turism (nature 

based tourism) (Eesti loodusturismi pakkumise uuring 2008). UNWTO defineerib 

loodusturismi, kui turismi vormi, mis põhineb looduse vaatlemisel ning selle 
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väärtustamisel. Kitsamas tähenduses mõeldakse loodusturismi alla kindlate 

loodusobjektide nagu taimede, lindude, kaitsealade jm vaatlemist ja/või pildistamist. 

Laiemas tähenduses defineeritakse looduspõhist turismi, kui kogu turismi, mille põhiline 

ressurss on loodus koos aktiivsete tegevustega (loodusvaatlused, orienteerumine, vee- ja 

ratsamatkad jne) (Turismi tootearendus 2014). 

Planeerides loodusturismi tegevuste suurendamist ja pikendamist rannaniidul tuleb 

kindlasti arvestada ka jätkusuutlikkusega ning vastutustundliku turismiga, et külastajate 

hulga tõusu korral ei kaoks väärtuslik looduskooslus. Seega võib öelda, et rannaniidul tuleb 

arvestad ka ökoturismi põhimõtetega. Loodusturismil ja ökoturismil on raske vahet teha, 

on arvamusi, et ökoturism on loodusturismi üks osa, kuid neid on vaadeldud ka 

eraldiseisvate turismi vormidena. Loodusturism on fokusseeritud eelkõige väärtuslikele 

looduslikele aladele nagu võrdlemisi häirimata pargid, märgalad, looduskaitsealad või 

kaitstud taimestiku ja loomastikuga elupaigad (Laarman ja Durst 1993 ref Fennell 2008). 

Ökoturismi on defineeritud kui jätkusuutliku looduspõhise turismi vormi, mis keskendub 

eelkõige looduse vahetule tundmaõppimisele, sealjuures olles looduse jaoks võimalikult 

väikese mõjuga, mitte kurnav ning orienteeritud kohalikule tasandile. See toimub tavaliselt 

looduslikel aladel ning aitab seeläbi selliste alade parema säilimise ning kaitse (Fennell 

2008). Seega võib öelda, et loodusturismi tähtsus rannaniitudel on kasvamas ning üha 

enam arvestatakse looduskeskkonna säilimisega. 

 

 

2.1 Loodusturism rannaniitudel  

 

Töötades läbi rannaniitude läheduses asuvate majutusettevõtete kodulehed, selgus, et 

mõned ettevõtted ikkagi väärtustavad rannaniite ning samuti pakuvad erinevaid tegevusi 

seoses rannaniitudega (lisa 5). Autori seisukohalt annab loodusturism rannaniitudel 

võimaluse külastajatel näha Eesti erinevaid väärtuslikke maastikke ning poollooduslikke 

kooslusi, annab turistidele uue ja huvitava valikuvõimaluse mingi muu tegevuse kõrvalt. 

Uusi ja erinevaid tegevusi on meie looduskeskkonda alati juurde vaja, et näidata kui ilus ja 

teistsugune loodus Eestis on. Meie loodus on väga mitmekesine ning uute sihtkohtade 

väljaarendamine rikastab teenuse pakkumise kvaliteeti ning suurendab kindlasti ka 

välisturistide viibimist Eestis. Majanduslikus mõttes rannaniidu külastamine otseselt kasu 
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ei too, kuna see on enamjaolt tasuta, kuid kaudselt toetatakse ikkagi piirkonna ettevõtjate ja 

ettevõtete tegevusi, kuna tarbitakse nende poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid (transport, 

majutus, erinevad matkad, paketid, jalgratta- või paadi jm laenutus jne). Kaudselt 

toetatakse seeläbi ka riiki. Kaitsealade külastamisel tuleb arvestada kindlasti 

vastutustundliku käitumisega looduse vastu, et säiliks unikaalne ja puutumata 

looduskooslus.  

Eesti loodus, tänu peamistele loodusturismi ressurssidele nagu inimtegevusest 

vähemõjutatud liigiliselt mitmekesisele loodusele ning pikale rannajoonele koos 1500 laiu 

ja saarega, on hakanud järjest enam huvi pakkuma loodushuvilistele ka väljastpoolt Eestit 

(Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020). Poollooduslike rohumaade edaspidiseks 

säilimiseks oleks vajalik leida nende majandamiseks lisaressursse just välismaalt, muutes 

seega pärandkoosluste tutvustamise aktuaalseks Eestist väljaspool. Selleks peaks 

väärtuslikumad ning loodusturistile huvipakkuvamad poollooduslikud rohumaad lisama 

turismimarsruutide hulka (Ehrlich 2005). 

 

 

2.1.1 Visit Estonia, strateegiad ja arengukavad 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse (EAS) eesmärgiks on tõsta 

Eesti kui reisisihi populaarsust ning muuta Eesti turismitooteid rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimelisemaks. EAS aitab ettevõtjatel ennast reklaamida turismiinfosüsteemi 

abil, milleks on erinevad turismiinfokeskused ning visitestonia.com/puhkaeestis.ee. EAS 

toetab igakülgselt Eesti erinevate piirkondade turismialaseid ettevõtmisi ning tema üheks 

tegevuseks on jätkusuutlike ning mitmekülgsete sihtkohtade ja turismitoodete arendamine, 

mis on samas kvaliteetsed ning vastavuses sihtrühma ootuste ja väärtushinnangutega. 

„Eesti turismitoodete arendamine ehk teemapõhine toote- ning sihtkohajuhtimine 

suurendab turistide rahulolu ning pakub turistidele võimalusi saada uusi teadmisi, 

kogemusi ja elamusi. Teemapõhine toodete ning sihtkohtade arendus tugineb Eesti brändile 

„Heade üllatuste maa" („Positively Surprising“) ja sellest tulenevatele väärtustele ning 

toob eelisarendatavate teemavaldkondadena esile looduspuhkuse, kultuuripuhkuse, 

linnapuhkuse ja tervisepuhkuse ning prioriteetsete sihtrühmade järgi perepuhkuse ja 

äriturismi“ (Turismi tootearendus 2014). Looduspuhkuse arendamisel keskendutakse 

koostöös turismi valdkonna ettevõtete ja ettevõtjatega kvaliteedi suurendamisele, 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/looduspuhkus
http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/kultuuripuhkus
http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/terviseturism
http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/perepuhkus
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eksportkäibe tõstmisele ning looduspuhkuse toodete/teenuste tuntuse laienemisele (Turismi 

tootearendus 2014, Puhkaeestis). Järelikult Eestis väärtustatakse turismi looduskeskkonnas 

ning loodusturism on tõusuteel olev turismi vorm, seega ka rannaniidu mitmekülgsem 

kasutamine loodusturismi ressursina on igati positiivne tegevus. 

Antud töös analüüsiti riiklikke arendusdokumente, ei hakatud läbi töötama kõiki 

piirkondlikke rannaniitude kaitse eeskirju ja kaitsekorralduskavasid, kuna see polnud töö 

eesmärk. Eesti riiklik turismiarengukava toob välja loodusturismi arendamise peamisteks 

tegevusteks: a) külastaja vajaduspõhiste loodusturismiteenuste ja -toodete väljaarendamine 

ning selle pakkumise tõstmine, b) individuaalturisti soovidest lähtuvalt paremate 

liikumisvõimaluste arendamine looduses, parandada vajaliku info kättesaadavust ning 

külastuskoormuse suunamist, kahjustamata seeläbi tundlikke liike koos elupaikadega, c) 

turismivõimaluste edendamine siseveekogudel, d) loodusturismi korraldajate, 

loodusgiidide ja retkejuhtide kompetentsuse tõstmine, e) loodusturismteenuste ja -toodete 

vahendajate teadlikkuse tõstmine külastajate eelistest, ootustest ja turvalisuse nõuetest, f) 

suurendada teadlikkust loodusturismiga seotud ettevõtlusest, elurikkusest ja loodushoiust, 

g) selliste ettevõtjate tunnustamine, kes järgivad säästva turismi põhimõtteid (Eesti riiklik 

turismiarengukava 2014-2020). Poollooduslike koosluste tegevuskava seab 2014-2020 

aastateks eesmärgiks hetkel majandatavate poollooduslike koosluste järjepidev 

majandamine. Erinevate projektide raames on juba taastatud paljud väärtuslikud 

rannaniidud ning peamiseks prioriteediks on parandada rannaniitudel hoolduskvaliteeti, et 

tagada sealsetele liikidele sobivad elutingimused (Poollooduslike koosluste tegevuskava 

aastateks 2014-2020). 

 

 

2.2 Loodusturismi teenused ja tegevused rannaniitudel 

 

Lähtudes loodusturismi definitsioonist, mis põhineb looduse vaatlemisel ning selle 

väärtustamisel, taimede, lindude, kaitsealade jm vaatlemisel ja/või pildistamisel ning pakub 

looduselamusi ja aktiivseid tegevusi looduskeskkonnas (loodusvaatlused, orienteerumine, 

veematkad, ratsamatkad jne). Kõike seda saab teha ka rannaniitudel, mis on selleks 

ideaalsed looduskaunid kohad. Järgnevalt on välja toodud peamised tegevused, mida 

rannaniidud loodushuvilistele pakuvad.  
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2.2.1 Linnuvaatlus  

 

Linnud rannaniitudel on loodushuviliste jaoks üheks põhilisemaks atraktsiooniks ning 

lindude vaatlemine Eestis on muutunud järjest enam populaarsemaks harrastuseks. Antud 

peatükis käsitletakse ainult linde, mitte teisi loomariiki kuuluvaid elusolendeid. Eestis 

leidub vaatlemiseks väga palju atraktiivseid linnuliike ning erinevaid elupaiku- soid, 

roostikke, väikesaari, kiviseid randu, rannakarjamaid, järvi ja jõgesid. Lindude vaatlemise 

on lihtsamaks teinud enamasti kaitsealadele rajatud arvukad linnuvaatlustornid ja 

matkarajad. Linnuharrastuse populaarsemaks muutmisele on kaasa aidanud ka mitmete 

eestikeelsete linnukäsiraamatute ja –määrajate ilmumine ning parema optika leiutamine. 

Paljud linnuvaatlejad Põhja- ja Lääne- Euroopast on valinud Eesti linnuretke sihtpunktiks 

just sellepärast, et Eesti alad on paljudele linnuliikidele levila lääne- või põhjapiiriks ning 

Lääne- Euroopas ja/või Skandinaavias neid enam ei kohta. Näiteks võib tuua mõned liigid, 

kes on levila põhjapiiril: soo-loorkull (Circus pygargus), valge-toonekurg (Ciconia 

ciconia), tamme-kirjurähn (Dendrocopos medius) jt, läänepiiril aga: aed-roolind 

(Acrocephalus dumetorum), suur-konnakotkas (Aquila clanga), väike-käosulane 

(Hippolais caligata), jt. Esimese jaanuari 2008 a seisuga on Eestis kohatud Eesti 

Linnuharulduste Komisjoni väitel kokku 368 erinevate kategooriate linnuliiki. Nendest 

regulaarsed haudelinnud on ligi 200 liiki, ülejäänud on talikülalised või läbirändajad ning 

umbes 90 liiki on eksikülalised (Otsa ja Paal 2008). Eesti parimaid linnuvaatluskohti saab 

seostada rannaniitude omalaadse ja mitmekesise asukohaga, kuna rannaniidud asuvad 

servaaladel- ühelt poolt külgnevad merega ning teiselt poolt maismaaga, koos iseloomulike 

elupaikadega, olles seega erinevatele lindudele nii toitumis-, rände-, kui ka peatuspaigaks 

(Lilleleht ja Kuresoo 2004).  

Linnuvaatluskohti on seega Eestis kõikjal, kus rannaniidud asuvad ning nendest parimate 

väljatoomine on üsna raske, sest erinevaid arvamusi on palju. Autori arvates on Eesti 

linnuvaatleja teejuhises väga hästi välja toodud Eesti peamised linnuvaatluskohad, kus on 

arvestatud ligipääsetavusega, vaatlustornide ja teede olemasoluga ning kus oleks lindude 

häirimine minimaalne. Eriti armastatud linnuvaatluspaigad on Eestis Kabli linnujaam 

Edela- Eestis, Sõrve säär ja Harilaid Saaremaal, Põõsaspea neem Loode- Eestis, Tahkuna 

nina ja Ristna nina Hiiumaal, Puise nina ja Puhtulaid Loode- Eestis. Kõik need paigad kas 

asuvad rannaniitudel või nende vahetus läheduses. Üks tuntumaid linnuvaatluspaiku on 
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Matsalu rahvuspark, kus käib ka palju välismaiseid linnuvaatlejaid, kus on alati palju linde 

kevadest sügiseni. Linnuvaatlejate meelis kohtadeks on põhja pool Põgari- Sassi-, Haeska- 

ja Puise rannaniidud ning Rannajõe vaatetorn (kuhu pääseb ka ratastooliga). Lõuna pool 

asuvad rannaniitude läheduses Keemu, Penijõe, Kloostri, Kirbla ja Matsalu lahe 

vaatluskohad (Ots ja Paal 2004). Rahvusvaheliste linnuvaatluspäevade, mis toimusid 4.- 5. 

oktoobril 2014 a, parim vaatluskoht oli Põõsaspea neem, kus nähti 167 liigist üle 400 000 

isendi (Lääne Elu 2014). Eesti Rahvusringhäälinu (ERR) 29. septembri 2012 a raadioloos 

väidab ornitoloog Tarvo Valker, et parimad linnuvaatluskohad on aga Lääne- Eesti saartel 

ja rannikul (Läänlane 2012). 

 

 

2.2.2 Taime- ja loomavaatlus 

 

Nagu peatükis 1.3.1 mainitud on rannaniidud väga rikkad erinevate taime- ja loomaliikide 

poolest, sealt on leitud kokku 390 taimeliiki ning kaitsealuseid liike on kokku leitud 34. 

Kõiki taimi ja taimekooslusi, mis on peatükis 1.3.1 välja toodud, saab rannaniitudel ka 

vaadelda. Loomavaatluse all mõeldakse antud juhul kõiki loomi, va linnud, kuna 

linnuvaatluse populaarsuse tõttu on neid käsitletud eraldi peatükis. 

Desktop uuringu tulemuste põhjal (lisa 5) võib välja tuua mõned rannaniidud, kus leidub 

palju huvitavaid ja haruldasi taimeliike ning mida tasuks kindlasti vaatama minna. 

Saaremaa (eriti Vilsandi rahvuspark) ning Matsalu rahvuspargi aasad ja niidud on 

orhideedest tulvil. Vormsi saarel, Manilaiu saarel ja Osmussaarel leidub ka palju huvitavaid 

rannaniidutaimi. Häädemeeste rannaniitu võib pidada suurimaks niidu-kuremõõga 

asurkonnaks (Marika Kose suulised andmed). Kassari saare madalatel rannaniitudel 

kasvavad haruldaseks jäänud hall soolmalts (Halimione pedunculata), ja rand-soodahein 

(Suaeda maritima). Hiiumaa liigirikkaim koht taimestiku poolest on Kõpu, seal võib näha 

rand-ogaputke (Eryngium maritimum) ja rand-orasheina (Elymus farctus). Puhtu-Laelatu 

looduskaitseala rannaniidul saab näha üsna haruldaseks jäänud lubika-pääsusilma kooslust 

(Sesleria caerulea- Primula farinosa) ning üliharuldast Ruthe sõrmkäppa (Dactylorhiza 

ruthei) (Leito et al. 2007).  

Turismi arenduse kohapealt on rannaniidud koos kauni avatud vaatega merele ning 

külastajatele atraktiivsete loomade- šoti mägiveiste, hobuste ja lammaste karjatamisega 
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lisanud alale külastusobjektina lisaväärtust. Samuti sobivad rannakarjamaad hästi ka 

väiksemate lihaveiste tõugude kasvatamiseks ning sellised kohad tõstavad kindlasti 

rannaniidu taastamise tähtsust ühiskonna jaoks (Rannaniitude hoolduskava 2009-2011). 

Eelpool mainitud loomaliike saab näha, LIFE- Nature projekti raames sinna viidud, 

Häädemeeste rannaniitudel, Manilaiu saare rannaniitudel ja Matsalu rahvuspargi niitudel 

(Kose et al. 2005, Rannap et al. 2005). Samuti ka meie armastatud suvepealinnas Pärnus 

võib näha, rannaniidu taastamise projekti „Urbancows“ raames sinna viidud, üle 200 

erineva veisetõu (Keskkonnaamet). Lõuna-Saaremaal võib Siiksaare ja Laidevahe 

rannaniitudel karjatamas näha eesti tõugu hobuseid, kes kuuluvad ohustatud tõugude hulka 

(Leito et al. 2007). 

 

 

2.2.3 Fotograafia 

 

Fotograafia on maailmas üks levinumaid hobisid. Seda tõestab ka 2013 aasta novembris 

Hong Kongi rahvuspargis läbi viidud külastajate uuring, kus tagasisidet saadi 644- lt 

rahvuspargi külastajalt. Võrreldes 20 aastaga, kus eelistatumateks tegevusteks looduses 

olid pikniku pidamine ning grillimine, siis viimastel aastatel on populaarsust kogunud 

loodusõpe ning loodusfotograafia. Selline külastajate eelistus on märkimisväärselt 

vähendanud ka negatiivset mõju looduskeskkonnale (Natural Resources Forum 2013). 

Kõiki eelmistes peatükkides välja toodud taimeliike, -kooslusi ning loomaliike on võimalik 

lisaks vaatlemisele ka fotografeerida, va ilma loata I kaitsekategooria liikide 

pesitsuspaikade pildistamine, lisaks on keelatud veel nende filmimine ja häälte 

salvestamine (Ots ja Paal 2008). Matsalus Loodusfilmide Festivali raames on korraldatud 

mitmeid loodusfotonäitusi ja fotograafia töötube, et innustada inimesi rohkem looduses 

viibima ning kaunist maastikku ise ka jäädvustama (RMK). 

 

 

2.2.4 Matkamine 

 

Rannaniitudel on võimalik liikuda jalgsi, hobusega või lähedal olevatel teedel ka 

jalgratastega. Matkamiseks on paljude rannaniitude lähedusse rajatud tähistatud matkarajad 

ning looduse imetlemiseks ehitatud mitmed linnuvaatlustornid. Matsalu rahvuspargi alal on 

8 vaatlustorni: Haeska, Penijõe, Suitsu, Kloostri, Keemu, Kiideva, Rannajõe ja Jugassaare, 
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kõikidele tornidele pääseb üsna lihtsalt ligi ning kõik on varustatud infotahvlitega. Kuna 

Matsalu rahvuspargi rannaniitudel pole võimalik liikuda märtsist novembri keskpaigani, 

siis rannaniite koos sealse elustikuga saab vaadelda erinevatelt matkaradadelt: Kiideva- 

Puise matkarada, Penijõe, Suitsu, Salevere matkarada ning Näärikivi õpperada. Penijõe 

matkarada kulgeb üle niitude ning viib roostiku servas oleva vaatetornini. Keemu 

matkarada saab alguse rannakarjamaa servast. Silma looduskaitsealal saab kauneid 

rannaniite näha Tahu ja Saunja õpperadadelt ning Saare ja Kirimäe vaatetornist. Pärnumaal 

võib, rannaniitude vaatlemiseks, matkama minna Kabli looduse õpperajale ja Rannametsa-

Tolkuse looduse õpperajale (Loodusegakoos, Puhkaeestis). Pärnumaa rannikupiirkonnas 

asub 7 linnuvaatlustorni. Vormsi saarel asub Sviby- Rumpo viitadega märgistatud 

matkarada, mis läbib ulatuslikke rannakarjamaid. Erinevatel kaitsealadel ja headel 

linnualadel on kohad ettevalmistatud (Ots ja Paal 2008). Huvipakkuvamad ja rannaniitude 

läheduses olevad matkarajad Saaremaal on: Harilaiu matkarajad, Vilsandi matkarajad ja 

Nihatu matkarada, mis kulgeb põhiliselt Natura 2000 hoiualal. Hiiumaal asub Orjaku 

õpperada (Loodusegakoos, Puhkaeestis).  
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Töö koostamisega hakati tegelema kolmandal jaanuaril 2015 a. Uuringu esimene etapp oli 

välja selgitada, kus asuvad rannaniidud ning milliseid piirkondi tuleks uurida. Selleks võeti 

aluseks kolm kaarti: ülevaatlik kaart Eesti rannaniitudest, hooldatavate ja taastatavate 

rannaniitude kaart ning Eesti haldusjaotuse kaart, kus on ära märgitud kõik Eesti 

maakonnad koos valdadega (lisa 1, kaardid). Viimaselt kaardilt valiti välja neli peamist 

maakonda, kus rannaniidud asuvad: Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiu maakond. 

Haldusjaotuse kaardil pole näha hiljem sisse viidud muudatusi nagu: Oru valla kodulehe 

andmetel ühinesid Oru-, Risti- ja Taebla vald 27 oktoobril 2013 aastal uueks 

haldusüksuseks Lääne-Nigula vallaks ning Hiiu valla kodulehe andmetel ühinesid 

Kõrgessaare vald ja Kärdla linn Hiiu vallaks 15 aprillil 2013 aastal. Lisaks valis autor veel 

Harju maakonnast Kuusalu valla ja Padise valla, kuna seal asuvad mõningad rannaniidud 

Juminda- ja Pärispea poolsaartel ning Pakri saartel. 

Esimeseks sihtgrupiks oli majutusasutused, eesmärk oli välja selgitada kes ja kui palju 

mainib oma kodulehel rannaniite ning milliseid tooteid ja teenuseid pakutakse. Uurimuse 

käigus vaadati läbi kõik rannaniitude ümber olevate valdade kodulehed ning Puhkaeestis 

lehel olevate majutusasutuste kodulehed. Kokku uuriti 606 majutusasutuse kodulehte. 

Teiseks sihtgrupiks valiti peamised üle Eesti ning rannaniitude läheduses tegutsevad 

loodusturismi ettevõtted ja -ettevõtjad ning Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiu maakonnas 

töötavad loodusgiidid ja loodusretkede juhendajad. Materjal otsiti kodulehtedelt: 

ökoturismi kodulehelt (http://klaster.ecotourism.ee), maaturismi kodulehelt 

(http://www.maaturism.ee), loodusegakoos, valdade kodulehtedelt, Puhkaeestis kodulehelt, 

Läänemaa giidide ühingu kodulehelt (giid.laanemaa.ee) ning 

www.saaremaanaturetourism.eu lehelt. Kokku vaadati 64 loodusturismi ettevõtte ja -

ettevõtja kodulehte ning 52 loodusgiidi ja loodusretke juhendaja profiili. Kolmandaks 

sihtgrupiks valiti keskkonnaameti looduskaitse osakonna töötajate seast mõned töötajad, 

keskkonnahariduse osakonna töötajad, keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni töötajad 

ja keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni töötajad. Kontakte kasutati kokku 102 ning 

need võeti keskkonnaameti kodulehelt. 
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Kodulehtede analüüs võttis aega 1 kuu, alustati 03.01.2015 ning lõpetati 03.02.2015. Peale 

seda koostati uuringu küsitlused. Uuringus kasutati kvantitatiivset uuringustrateegiat 

ankeetküsitlust interneti teel, kuna see aitab vähese aja jooksul teada saada, mida inimesed 

mõtlevad ning tulemusi on lihtne üldistada. Ankeetküsitluses kasutati nii standardiseeritud 

küsimusi (etteantud vastuse variandid, jah-ei vastused), kui ka vaba vastuse vormi 

eeldavaid küsimusi.  

Küsitlus koostati veebikeskkonnas uuringuportaali connect.ee vahendusel, uuring oli 

anonüümne ning koosnes 6-st kuni 7-st lihtsast küsimusest, mille täitmine võttis aega 

umbes 5 minutit. Küsitlus oli avatud 17.02.2015 – 09.03.2015. Andmeid kasutati üldistatud 

kujul analüüsi teostamiseks. Kokku koostati kolm erinevat küsitlust kolmele sihtgrupile 

ning saadeti asjasse puutuvaile 17.02 e-postiga. Kuna vastamise periood oli üsna lühike, 

siis otsustas autor saata ainult ühe meeldetuletuskirja 26 veebruaril. Esimeseks valimiks oli 

majutusettevõtted, kokku saadeti küsitlus 564 asutusele, kuna osadel majutusettevõtetel 

puudus e-posti aadress, küsitlus asub lisas (lisa 2). Teiseks sihtgrupiks oli loodusturismi 

ettevõtted, –ettevõtjad, loodusgiidid ja loodusretke juhendajad, küsitlus saadeti 116 

osalejale, nende küsitluse leiab lisast (lisa 3). Kolmandaks valimiks osutus looduskaitse 

spetsialistid ja keskkonnaameti loodushariduse töötajad, keda oli kokku 102, kellele 

küsitlus saadeti (lisa 4). Uuringu ülesandeks oli välja selgitada, kuivõrd ollakse teadlikud 

lähedal paiknevatest rannaniitudest, kui palju ja mismoodi tutvustatakse rannaniite oma 

klientidele, mida vaatamisväärset rannaniidud üldse pakuvad ning kuidas 

kaitsekorralduskavades ette nähakse külastuskorraldust rannaniidul jm. 

 



35 
 

 

 

4. TULEMUSED 

 

Käesoleva uurimistöö käigus läbiviidud kodulehtede analüüsi ja ankeetküsitluse tulemused 

on välja toodud järgnevas peatükis. Kodulehtede analüüsi tulemused on lahti selgitatud 

kahes eraldi lõigus: majutusettevõtted ja loodusturismi ettevõtted. Desktop uuringu käigus 

koostatud kokkuvõtted majutusasutustest ja loodusturismi ettevõtetest/ettevõtjatest, kes 

mainib oma kodulehel rannaniite, või pakub tooteid/teenuseid seoses rannaniitudega, on 

välja toodud eraldi tabelitena, mis asuvad töö lisas. Ankeetküsitlused koostati kokku 

kolmele erinevale sihtgrupile. Kõikide küsitluste käigus edastatud e-mailide hulgas oli ka 

neid, mis saatjale tagasi tulid, või tuli teavitus puhkusel või kontorist eemal olemise kohta. 

Ankeetküsitluste tulemused koondati protsentuaalselt, tabelites ja graafikutel, mis on välja 

toodud kolmes eraldi lõigus, koos täiendava materjali, jooniste ja lisadega. 

 

 

4.1 Kodulehtede analüüsi tulemused 

 

Desktop uuringu käigus uuriti majutusettevõtete ning loodusturismi ettevõtete ja –

ettevõtjate kodulehti. Palju leidus selliseid majutusasutusi, kes pakuvad lisaks majutusele 

ka elamuspakette ning loodustegevusi, siis need liigitati majutusettevõtete, mitte 

loodusturismi ettevõtete hulka. Teostatud kodulehtede analüüsi eesmärk oli kindlaks teha, 

kui paljud mainivad oma kodulehel rannaniite ning milliseid tooteid/teenuseid pakutakse. 

Konkreetselt uurita rannaniitude ja ka tema sünonüümide- rannarohumaade või 

rannakarjamaade nimetamist või siis, kui soovitati koostööpartnereid, kes oma kodulehel 

mainis rannaniite. Kui toodi välja üldiselt, et läheduses asub kaunis rannaäärne loodus, siis 

seda antud uuringus ei arvestatud. 

 

 

4.1.1 Majutusasutused 

 

Uuringu tulemuste põhjal mainis oma kodulehel rannaniitu 606-st majutusettevõttest 44 

(7.26 %) (lisa 5, tabel 1). Mõnel asutusel polnud üldse kodulehte või siis kodulehed ei 
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avanenud, neid oli kokku 42. Kõige rohkem reklaamis rannaniitude lähedust Pärnu 

maakonna majutusettevõtted, keda oli kokku 19, neile järgnes Saare maakond 11 

majutusettevõttega, kolmandaks jäi Lääne maakond 10 majutusettevõttega ning viimane oli 

Hiiu maakond 2 majutusasutusega. Harjumaal vaadeldi ainult kahte valda- Kuusalu valda 

ning Padise valda, mis asuvad rannaniitude lähedal, mõlemas vallas leidus 1 

majutusettevõte, kes mainis rannaniitu. Peamiselt tuuakse asukoha või piirkonna info all 

välja rannaniitude lähedus, või läheduses olevad linnuvaatlustornid ja matkarajad, millest 

avaneb kaunis vaade rannaniitudele. Veel toodi välja rannaniitudel elavad omapärased 

taime- ja loomaliigid. Mõned majutusasutused pakuvad ise või siis soovitavad 

koostööpartnereid, kes korraldavad matku või retki (jalgsi, rattaga, hobusega või kanuuga) 

rannakarjamaade läheduses. Linnas sees olevad majutusasutused rõhusid pigem liivaranna 

lähedusele, spa mõnudele ning vaatamisväärsustele (lossivaremed jm ehitised). 

 

 

4.1.2 Loodusturismi ettevõtted ja –ettevõtjad 

 

Loodusturismi ettevõtjate ja ettevõtete seast 6 ettevõtjat või ettevõtet 64-st (9.37%) mainib 

oma kodulehel rannaniitu või pakutub rannaniiduga seotud tooteid või teenuseid (lisa 5, 

tabel 2). Põhiliselt mainitakse rannaniite Lääne-Eesti piirkonnas. Rannaniitude 

tutvustamiseks korraldatakse erinevaid matku: jalgsi-, paadi-, kajaki- ja jalgrattamatku 

ning linnuvaatlusretki. Veel tutvustatakse rannaniidu erinevaid elupaigatüüpe, nende 

taastamist ja majandamist. Korraldatakse erinevaid elamuspakette, õppeprogramme ja 

õppelaagreid.  

 

 

4.2 Majutusettevõtete küsitluse tulemused 

 

Majutusettevõtetele koostati kokku 6 küsimust (lisa 2). Esimese nädala jooksul, 25 

veebruari seisuga, oli küsitlusele vastanuid 88, 564-st (15,6%). Lõpptulemusena oli 

vastajaid kokku 137, 564-st (24,29%). Kõige enam vastajaid oli Saaremaalt 39,4%-ga, 

kellele järgnes Pärnumaa 31,4%-ga ning kolmandana oli vastajaid Läänemaalt 16,8%-ga. 

Tagasiside andjaid oli veel Hiiumaalt ja Harjumaalt. Ülejäänud maakondadest polnud 

ühtegi vastajat, kuna nende piirkondade majutusasutusi antud töös ei käsitletud (joonis 1). 
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Joonis 1. Majutusettevõtte asukoht 

 

Järgmisena küsiti respondentidelt, kas nad teavad, et nende piirkonnas on mõni rannaniit 

(lisa 2). Enamus 68,6% vastasid jah, on käinud lähedal oleval rannaniidul, 16,2% on 

nendest kuulnud, 4,4% vastanuist ei ole ise rannaniidul käinud ning 10,9% ei tea üldse, et 

läheduses oleks mõni rannaniit. Kolmandana sooviti teada, kas majutusettevõtete 

külastajate hulgas leidub inimesi, kes on käinud lähedal asuval rannaniidul (lisa 2). 48,2% 

majutusettevõtetest teavad, et nende kliendid on käinud rannaniidul, 8% teavad, et kliendid 

pole käinud rannaniidul ning ülejäänud 43,8% vastanuist ei oska sellele küsimusele 

vastata. Neljas küsimus esitati ainult nendele, kes vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt. 

Küsimuses uuriti, mis nende tähelepanekute järgi külastajatele rannaniidul huvi pakub (lisa 

2). Ette oli antud vastusevariandid, mille hulgast võis valida mitu vastust ning lisaks oli 

võimalik variandi „muu“ alla kirjutada oma mõtteid (joonis 2). Kõikidele variantidele 

leidus vastajaid, pakuti kõiki valikuid ja üsna võrdselt, kuid kõige populaarsem tegevus 

rannaniitudel on linnuvaatlus (15%), millele järgnes fotograafia (13,3%) ning 12,8% 

vastajate meelest pakub rannaniitudel inimestele huvi ilus maastik. Lisaks arvati veel, et 

inimesi tõmbab rannaniitude juures liblikad, avarus ja rahu, ratsutamine, linnujaht, 

jahindus ning telkimine.  
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Joonis 2. Huviväärsused rannaniitude külastamisel 

 

Viiendaks küsimuseks oli: kas rannaniitu võiks inimestele vaatamisväärsusena rohkem 

välja pakkuda (lisa 2). Enamus vastajaid 76,6% arvas, et võiks küll, ainult 3,6% vastajaist 

arvas, et ei peaks ning 19,7% ei osanud öelda. Kuuendas küsimuses paluti eelmise 

küsimuse arvamust põhjendada. Üllatavalt palju oli huvitavaid mõtteid ja soovitusi. 

Vastused on jagatud kolmeks erinevaks grupiks:  

1) Soovitused, miks rannaniite võiks inimestele rohkem vaatamisväärsusena välja 

pakkuda:  

Rannaniidud on unikaalsed ja seepärast huvitavad. Kuna kogu Euroopas jääb inimese 

kohtumist otse loodusega aina vähemaks, oleks meie rannaniidud üks võimalus. 

Sest nad on ilusad, linnurohked, seal on ohustatud ja haruldasi taimeliike. Ideaalsed 

kohad romantika-, fotograafia- ja linnuhuvilistele.  

Rannaniidul on kaunis mereäärne maastik, ehe ja puutumata loodus, ta on 

meeldivalt üksi, lihtsalt ligipääsetav, avar, puhta- valge olemisega, reostamata, seal 

on mitmekesine põnev haruldane taimestik ja loomastik, seal võib kohata nii kodu- 

kui ka metsloomi, hooldatud rannaniite on Eestis vähe, hea koht jalutamiseks ja 

pikniku pidamiseks, avastamata ressurss, välismaalaste jaoks väga eksootiline, 

kuna kesk- ja lõuna euroopas sellised kooslused puuduvad.  

Looduskeskkonda üleüldiselt tuleks puhkajatele tutvustada ja neid vastutustundlikult 

suunata selleks sobivatele aladele. Inimeste suhtumine looduskeskkonda ja selles 

asuvatesse väärtustesse ei saa olla pelgalt raamatust/koolist teoreetilisel tasemel õpitu. 
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Sellest lähtuvalt jääks ka nende suhestumine looduskeskkonda pinnapealseks ning enda 

igapäevane käitumine pigem keskkonnavaenulikuks. Seetõttu just looduskeskkonnas, 

eriti rahvusparkides ja looduskaitsealadel või seal lähedustes asuvates puhkeasutustes 

on suurepärane võimalus inimesi suunata. 

2) Arvamus, miks rannaniite ei peaks inimestele rohkem vaatamisväärsusena välja 

pakkuma: rannaniit on liiga kõrvaline koht ja raske liigipääsuga, need on peamiselt 

eramaad ning aiaga piiratud, paljudes kohtades on veised, mõnes kohas on väga 

märg ja porine maa; pisut liiga spetsiifiline koht ja inimesed ei tea, mis rannaniidul 

vaatamisväärset on, seega ei soovita inimesi tallama lindude pesitsusalale; 

rannaniidud on enamasti kaitsealad, Keskkonnaamet keelab seal 

liikumise/majandustegevuse ära; see ei ole atraktsioon, mida peaks rohkem 

reklaamima, rannaniidud las jäävad neile huvipakkuvaks, kes teavad neist rohkem, 

oskavad säästlikult ümber käia; Pärnu linnas, linnarannas karjamaakoppel - mitte 

mingil juhul; halb asi on, et lubatakse igal pool vabalt telkida ja oma tagant 

koristamine jääb tavaliselt vallale; väga suur inimeste konsentratsioon rannaniidul 

ei tule kooslusele ja seal viibivatele loomadele kasuks; selleks, et rannaniitu 

huviväärsusena välja pakkuda, peaks eelnevalt inimesel olema selle vastu huvi ning 

eelteadmised, vastasel juhul tundub see tavainimesele lihtsalt karjamaana; see on 

pigem nišiturismi teema. 

3) Ettepanekud: a) rannaniitudel võiksid olla laudteed (nagu rabades), niidul leiduvat 

loomastikku ja taimestikku tutvustavad infotahvlid ja selgitused nii elustiku kui 

kujunemisloo kohta, mis aitaks tõsta inimeste teadlikkust ja väärtushinnanguid 

rannaniitudest, b) kindlasti võiks rohkem loodusturismi arendada, c) maaturismis 

peab kõike koodusega seonduvat välja pakkuma, d) liikumine rannaniitudel on 

vastavalt aastaajale suhteliselt vesine, võimalusel tuleks parendada läbitavust 

(ehitada purded ja laudteed), e) rannaniite võib eksponeerida, kuid neid ei tohiks 

inimtegevusega muuta ega seal ehitustöid läbi viia, f) võiks rohkem olla kohti kus 

inimene pääseks mere äärde ja kus oleks vaatetornid. Üheks väga heaks 

ettepanekuks on veel:  

Kohalikke rannaniite ''reklaamitakse'' vähe või seda ei tehtagi. Neid teavad üldiselt 

need, kes ise neid hooldavad ja loodushoiuspetsialistid. Võiksid olla, mingid alad, mis 

on keskkonnaameti ja rannaniidu hooldajate poolt välja pakutud ja mida saaksid 

loodushuvilised turistid külastada. Nendest aladest oleks hea teha kaart, ja sinna 

võiksid olla toodud veel ära ka muud loodushoiu alla kuuluvad objektid. Neid kaarte 
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saaksid majutusega tegelevad ettevõtted pakkuda. 

 

 

4.3 Loodusturismi ettevõtete ja giidide küsitluse tulemused 

 

Loodusturismi ettevõtetele, –ettevõtjatele, loodusgiididele ja loodusretke juhendajatele 

saadeti 7 küsimusega küsitlus (lisa 3). Esimese nädala jooksul oli vastanuid 23, 116-st 

(19,83%). Lõpptulemusena vastas kokku 34 inimest 116-st (29,31%). 

Esmalt küsiti ettevõtte asukohta (lisa 3). Kõige enam vastanuid oli Läänemaalt 27,1%, 

kellele järgnes Hiiumaa 21,6%-ga, Saaremaa 18,9%-ga ning Pärnumaa 16,2%-ga. 

Vastanuid oli ka mujalt maakondadest, kuna mõned loodusturismi ettevõtted tegutsevad üle 

Eesti (joonis 3). 

 

Joonis 3. Loodusturismi ettevõtte asukoht 

 

Järgnevalt uuriti respondentidelt, kas nad kasutavad oma toodete ja teenuste pakkumisel 

Eesti rannaniite (lisa 3). Üle poole küsitletavatest 52,9% kasutab rannaniite toodete ja 

teenuste pakkumisel, 38,2% ei kasuta ning 8,8% ei kasuta, kuid on selle peale mõelnud. 

Kes vastasid jaatavalt, siis ainult nende käest küsiti järgnevalt, kuidas nad kasutavad oma 

toodete või teenuste pakkumisel rannaniite (lisa 3). Kõige rohkem kasutatakse rannaniite 

matkamiseks ning sama tulemuse sai ka vaatetornide ning matkaradade kasutamine 
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(17,4%), millele järgnes rannaniitude kasutus õppekäikudeks 13%-ga. 12% vastanuist 

kasutavad rannaniite taimevaatluse ning tema kauni looduse pärast (joonis 4). Vastuse 

„muu“ all märgiti lisaks, et rannaniite kasutatakse tema goeloogia, kivististe ning 

pärandiväärtuse pärast ja seal on võimalik tegeleda geo-peitusega. 

Tegeleme põhiliselt ratsamatkadega rannaniitudel. Alates 2014 ka jalgsimatkadega. 

Ratsamatkade jaoks on eeliseks see, et on vaade ja olenevalt maastikust vahelduv 

visuaalne pilt võrreldes liivarannaga. Rannaniidul on väga liigirikas linnu- ja 

taimeriik ja matkates on võimalik ka klientide teadlikkust selles valdkonnas tõsta. 

Meil on ratsamatkade juhtlauseks: " kuhu autoga ei pääse ja jala ei jõua". 

Jalgsimatka puhul peab marsuudi pikkusel arvestama maastiku vaheldust ja 

matkajuht peab kindlasti olema kompetentne taimestiku ja loomade-lindude osas,et 

klientidega suhelda. 

 

 

Joonis 4. Rannaniitude kasutamise võimalused 

 

Neljandana sooviti teada aastaaega, millal rannaniitudel teenuseid pakutakse (Lisa 3). 

Tulemustest selgus, et teenuseid pakutakse aasta läbi, kuid kõige enam suvel 35,4%, 

millele järgnes kevad 29,5%-ga, sügis 25,6%-ga ning kõige vähem korraldatakse tegevusi 

rannaniidul talvel 9.9%. 

Siit võib igal aastaajal midagi põnevat leida. Annab võimaluse oma tugevad küljed 

välja arendada ja luua kompleksne turismitoode, mis on samal ajal hariv, huvitav 

ja keskkonnasõbralik. 

Viienda küsimusega uuriti, millised võiksid olla rannaniitude kasutamisel/teenuse 

pakkumisel eelised ning kuuendas küsimuses sooviti teada nende puuduseid. Peamisteks 
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eelisteks toodi välja: looduskaunidus, ranna olemasolu, kaunid merevaated, maastiku 

omapärasus ja avatus, vahelduv visuaalne pilt, lihtne ligipääs, väga liigirikas linnu- ja 

taimeriik, huvitavad putukaliigid, võimalus pakkuda veega seotud teenuseid, erinevad 

tsoonid veepiirist puistuni, vähese saastumisega, kasutamata ressurss. Rannaniit pakub 

õppegruppidele huvi, kuna on kooliprogrammis ja nii unikaalne asi, sealt võib igal 

aastaajal midagi põnevat leida ja pealegi enamasti tasuta. Avaldab muljet linnainimestele, 

tore pildistamiseks ja matkamiseks. Aitab mitmekesistada teiste valdkondade teenuseid ja 

rikastab teenuse pakkumise kvaliteeti giiditeenuse puhul.  

Rannaniitude kasutamisel/teenuse pakkumisel peamisteks puudusteks märgiti: kehv 

parkimine, info teadmatus, viitade puudumine, raske ligipääs (kraavid, karjaaiad, halvad 

teeolud, pole ligipääsu kõikidel aastaaegadel), ajaline liikumispiirang, tihti kinnikasvanud 

(roostunud, võsastunud) või suletud omaniku poolt ja tehtud eraomandiks, peab arvestama 

karjatatavate loomadega ja sellega seonduva ohutusega. Alati tuleb arvestada ilmaga, aeg-

ajalt liiga vesine, mõnedele gruppidele raskesti läbitav (puuduvad sobivad jalatsid). Sageli 

puudub ka turismile vajalik infrastruktuur- tualetid, parklad, puhke kohad. Matkajuhtide 

kvalifikatsioon peab olema väga hea, kuid selliseid kohalikke inimesi napib. Ei ole 

matkaradasid piisavalt. Kaugus põhiteenuse asukohast nõuab logistika korraldamist. 

Karjatatavad loomad võivad olla ohtlikud matkajale ja samas inimesed häirivad ka loomi, 

ilma loomadeta jälle ei säili rannaniidud. 

Viimases küsimuses paluti loodusturismi ettevõtete/ettevõtjate, loodusgiidide ja 

loodusretke juhendajate ettepanekuid rannaniitude paremaks kasutamiseks loodusturismis. 

Vastused olid väga huvitavad ning toodi välja palju häid ideid, mida tulevikus võiks 

rannaniitude paremaks kasutamiseks ära teha: 

1) Tuleks rajada rannaniitude lähedusse parklad või bussi ümberpööramise kohad, 

kokku leppida maaomanikega, kuidas rannaniidul või selle ääres inimestele 

paremini asja tutvustada; 

2) suurem teavitustöö, harida inimesi, rohkem aktiivseid kohalikke inimesi, 

loodusretke giidide koolitamine; 

3) toetused nende hooldamiseks, toetused hooldajatele, kuna ilma riigi toetuseta ei 

suudeta rannaniitusid täielikult korda teha. Maa valdajal peab olema reaalne kasu 

tema maal toimuvast turismitegevusest, loodusradade hooldamine võiks olla 

maaomanikele väike lisasissetulek; 
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4) rannaniidud korda, suurendada kariloomade arvu. Rannaniite saab loodusturismis 

kasutada, siis kui kõik on korras ja ilus, lagastatud ja lageraieid täis maastikke küll 

turistidele näidata ei soovita; 

5) vajalik on koostada täiendavalt rannaniitu tutvustavaid õppematerjale, mille abil 

saab paremini elustikku tutvustada; 

6) pärankultuuri objektide kaardistamine; 

7) rohkem vaatetorne, teed korda, kallasradade/matkaradade kujundamine ja 

ehitamine, vajalikud infotahvlid, kaardid, voldikud, puhkekohad (istumise võimalus 

jm), tualetid korda, rajada paremad foto ja vaatlusvarjed; 

8) tuleb leida tasakaal rannaniidu rikkuste tutvustamise ja väärtuste säilimise vahel. 

Tuleb väga suure lugupidamisega suhtuda kohalikesse elanikesse ja loodusesse. 

Tuleks luua marsruudid ja hoolikalt läbi mõelda, kus liikumine ei häiri loodust, aga 

võimaldab saada ka elamuse.  

 

Hetkel arvan, et loodusturismiettevõtetel puudub info, kuidas ja milliseid rannaniite 

üldse on võimalik kasutada. Näiteks, mis aegadel mis linde võib näha, mis taimi... 

Fanatid, kes ise loodust uurivad, kindlasti teavad, aga ärilistel ettevõtetel puudub 

teadlikkus. Arvan, et loodusturismi ettevõtteid tuleks harida ja propageerida rannaniite 

kasutama. 

 

Turismiettevõtjatele aktiivse info pakkumine valdkonda tundvate ja korraldavate 

asutuste poolt, kuidas kõnealuses piirkonnas saaks rannaniitude teemat kasutada, 

millised on piirangud jm, mida tuleb arvestada teenuste väljatöötamisel. 

 

 

4.4 Looduskaitse- ja loodushariduse spetsialistide küsitluse tulemused 

 

Looduskaitse spetsialistidele ja keskkonnaameti loodushariduse töötajatele koostati 

küsitlus 7 küsimusega (lisa 4). Vastajaid oli esimese nädala jooksul 23 inimest 102-st 

(22,55%). Lõpptulemusena oli vastajaid 33, 102-st (32,35%). Esimese küsimusena sooviti 

teada respondentide asukohta ja ametikohta, vastus sellele küsimusele oli vabatahtlik, kuid 

mõned siiski avaldasid selle. Valiku sai teha vastusemaatriksist (lisa 4). Vastajate hulgas 

oli: juhte või nõunikke  Läänemaalt 3 ja Saaremaalt 1; keskkonnakorralduse- või hariduse 

spetsialiste leidus Hiiumaalt 1, Jõgevamaalt 1, Läänemaalt 2, Pärnumaalt 1, Saaremaalt 1, 

Tartumaalt 1 ja Valgamaalt 1; maahoolduse- või maavarade spetsialistidest vastas 

Hiiumaalt 1, Läänemaalt 2 ja Saaremaalt 1 inimene; kaitse planeerimise spetsialistidest 
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vastas Läänemaalt 1 ja Saaremaalt 2 isikut; elurikkuse spetsialistidest vastas Pärnumaalt 1 

isik; liigikaitse spetsialistide seast vastas Harjumaalt 1 ja Saaremaalt ka 1 inimene; 

looduskasutuse spetsialistidest vastas Hiiumaalt 1, Pärnumaalt 1 ja Viljandimaalt 1 isik; 

vee- või vee-elustiku spetsialistidest vastas Saaremaalt 1 ja Pärnumaalt 1 isik; metsahoiu- 

või metsanduse spetsialistidest vastas Läänemaalt 2, Pärnumaalt 1 ja Saaremaalt 2 inimest; 

projektijuhtidest või -koordinaatoritest oli vastajaid 1 isik Pärnumaalt; vastusevariandi 

„muu” valisid Hiiumaalt 1 ja Läänemaalt 1 inimene. 

Teises küsimuses uuriti, kas loodusturism antud respondentide arvates nende tööpiirkonnas 

toetab või takistab rannaniitude kaitse-eesmärkide saavutamist (lisa 4). 72,7% 

spetsialistidest arvas, et toetab ning 27,3% inimestest arvas, et takistab. Järgmises 

küsimuses paluti oma vastust ka põhjendada: 

Korraldamata turismi tõttu käiakse rannaniidul pesitsusajal, mis suurendab 

pesitsevatele lindude ohtu otsese tallamise või röövluse näol (varesed rüüstavad 

pesad, kui hauduvad emalinnud on pesalt eemale peletatud). Tihti jäetaks lahti 

karjaaiad, mistõttu tekivad probleemid kohalike inimeste vahel, kui kariloomad 

välja pääsevad. Võetakse kaasa koeri, et neid lasta jooksma rannaniidule, mis võib 

täielikult hävitada antud aasta pesitsuse. Loodusturismist võib olla kaudne kasu 

juhul kui seda korraldatakse läbimõeldult ja nii, et kohalik elanik sellest kasu saab. 

Korraldamata see enamasti aga iseeneslikult ei juhtu.  

Loodusturism toetab kaitse-eesmärkide saavutamist:  

1) kohalikud saavad innustust, kui nende poolt hooldatud niite käiakse imetlemas;  

2) ehitatakse juurde linnutorne ja matkaradasid; 

3) linnustik on ornitoloogiline huviobjekt, mis toob piirkonda loodusturiste;    

4) kui kasutatakse kaitsealadel rannaniitude vaatamiseks selleks ettenähtud taristut 

(vaatlustornid, vaateplatvormid, laudteed, märgistatud liikumissuunad), mis veelgi 

enam minimeerib võimalikku häiringut linnustikule, aga ka taimestikule, kuna 

vastavat taristut kasutades ei tallata rannaniitudel ringi (seal kasvab väga palju 

erinevaid kaitsealuseid taimeliike), toetab veel juhul, kui turismiettevõtjad jagaksid 

turistile olulist infot ka rannaniidu, kui olulise ja kaitset vajava väärtuse kohta;  

5) kui osa turismist saadavast tulust suunatakse rannaniidu säilimiseks vajalikesse 

tegevustesse; 

6) muudab mõne rannaniidu hoolduse suhtes tõrksa maaomaniku meelt, võimaldab 

inimestele selgitada rannaniitude taastamiseks ja hooldamiseks tehtavaid kulutusi 
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ning looduskaitselisi eesmärke; 

7) Pärnu linnalehmade populaarsus, Pärnu rannaniidud on hooldusesse saadudki ainult 

turismi edendamise kaudu; 

8) sest loodusturistid (giidi vahendusel) sageli loevad ka linnud üle, mis on oluline 

info; 

9) erinevate talgute korraldamine, mida võib mingil määral loodusturismiga siduda, 

kuna neis osaleb palju loodushuvilisi, kes talgute käigus näevad ka ilusat loodust ja 

aitavad ka ise kaasa rannaniitude säilimisele, või näiteks kui loodusturismi osana 

pakkuda turistidele võimalust heina teha või puhastada rannaniite kadakatest; 

10) linnuvaatlejad (turistid) juhivad tähelepanu ebapiisavale karjatamiskoormusele, mis 

muudab rannaniidu elupaigad ebasobivaks kahlajatele; 

11) tõstab inimeste teadlikkust ning loodusharidust;  

12) turistide rahulolu esteetiliselt kena, pärandi- või liigirikka maastikega innustab niite 

hooldama, tänu sellele ka suurem surve, et nende hooldamist ei lõpetata. 

Rannaniit turismile kasulik- esteetiline rahulolu, pärandi- ja liigirikkus, avatud vaade 

merele, kehtib vaid hooldatud rannaniidu kohta. Turism rannaniidule kasulik- üks 

lisateenimis võimalus, mis aitab kohalikel elanikel, kes rannaniite hooldavad, ellu 

jääda. Hea põhjendus mistahes kohalikku elu toetavaid projekte kirjutades, on et see 

vajalik turistidele (vajadus kohaliku kultuuri või elu püsimiseks pole veel enamikel 

puhkudel piisavalt mõjuv põhjus). 

Loodusturism takistab kaitse-eesmärkide saavutamist:  

1) kui inimesi suunata rannaniidule keeluajal ning lindude pesitsusajal, kuna see toob 

kaasa sealsete lindude häirimise;  

2) kui turistid soovivad igat õitsvat taime võimalikult ligidalt pildistada;  

3) kui jäetakse karjaaiad lahti, kuna sellisel juhul pääsevad loomad (veised, lambad) 

väljapoole karjatatavat ala uitama. 

Neljandas küsimuses sooviti teada, kas kaitsekorralduskavades nähakse ette loodusturismi-

või külastuskorraldust rannaniidul (lisa 4). Vastajatest 69.7% vastasid jaatavalt ning 30,3% 

arvasid vastupidist. Järgmises küsimuses paluti täpsustada kuidas kaitsekorralduskavades 

ette nähakse loodusturismi- või  külastuskorraldust rannaniidul. Peamiselt nähakse seda 

ette niidu väärtuste tutvustamises ning uue taristu (vaatlustornide, matkaradade, 

loodusõpperadade, infotahvlite) rajamises, olemasoleva korrastamises või suuremahulises 

rekonstrueerimises: 
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Eelkõige seisneb see vajaliku külastustaristu rajamises. Otseselt rannaniidul 

käimine väljaspool selleks ettenähtud kohti on kogu kaitsealale ja mõningates 

olulistes kohtades tervetele liikide populatsioonidele väga ohtlik, kuna nt paljud 

kriitilises seisundis rannaniiduliigid on häirimise suhtes väga tundlikud ja üksainus 

ettevaatamatu käik rannaniidul võib nurjata nt terve lindude pesitsuse (mõndade 

väga haruldaste liikide jaoks on see suur katastroof). Kaitsekorralduskavaga 

(KKK) kaalutakse läbi kõik loodusväärtused.  

Külastustaristu ehitatakse kohtadesse, kus see niidupinnast ei kahjusta ja kaitsealuseid liike 

ei häiri ning see läbi suunataksegi rannaniidu külastus nendesse piirkondadesse, kus 

konkreetse kaitseala kaitse-eesmärke ei kahjustata.  

Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse kas ja kuidas kaitstava rannaniidu väärtusi 

tutvustatakse ning antakse hinnang ala külastus- ja taluvuskoormusele. Sellest 

lähtuvalt võib teha ettepanekuid külastuskorralduse või loodusturismi 

soodustamiseks või mitte. 

Kuuendas küsimuses uuriti, kas puhkajate või külastajatega on rannaniitudel probleeme 

olnud antud valimi piirkonnas (lisa 4). Üle poole vastajatest 57,6% andis tagasisideks, et 

on probleeme esinenud ning 42,4% arvas vastupidist. Kes vastas jaatavalt, siis nende käest 

paluti järgmises küsimuses täpsustada, milliseid probleeme külastajatega on rannaniitudel 

ette tulnud.  

Peamisteks probleemideks toodi välja: liikumiskeeluajal rannaniitudel liikumine taotlemata 

selleks liikumisluba, karjaväravate lahti jätmine ja lõhkumine, elustiku häirimine, 

tallamine, võetakse kaasa koerad ja kassid, kes häirivad pesitsevaid linde, külateede kinni 

parkimine, eramaadele sõitmine mootorsõidukitega ja ATV-dega, prahistamine, 

klaasikildude tekitamine pudelite lõhkumisega, valju muusika kuulamine, lõkke tegemine, 

telkimine vales kohas, ebaseaduslike ehitiste püstitamine, kariloomade toitmine 

linnaelanike poolt (eriti Pärnu rannaniidu looduskaitsealal). 

Rahvaürituste (sh matkade, ekskursioonide) korraldamiseks selleks 

ettevalmistamata kohal on enamasti vaja taotleda KeA-lt vastav luba. Sageli seda ei 

tehta. Suuremate kohalike turismiettevõtjatega on meil siiski hea koostöö, nad on 

piirangutest teadlikud ja taotlevad vastavad pikaajalised load ja väldivad tundlikke 

alasid. 
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5. ARUTELU JA JÄRELDUSED 
 

Antud peatükis analüüsitakse uuringu tulemuste ning teoreetilises oasa välja toodud 

andmete põhjal rannaniitude kasutamist loodusturismi valdkonnas atraktsioonina või 

teenuse osana. Esialgu uuriti 606 majutusettevõtte ning 64 loodusturismi ettevõtte/ettevõtja 

kodulehte, millest selgus, et kõigest 44 majutusettevõtet ning 6 loodusturismi 

ettevõtet/ettevõtjat mainib oma kodulehel rannaniite või pakub nendega seonduvaid 

tooteid/teenuseid. Enamjaolt reklaamiti ranna- ja spapuhkust ning muid tegevusi 

linnapiirkonnas, autori arvates tehakse seda sellepärast, et meelitada piirkona pigem 

välisturiste (eelkõige soomlasi), kes pole rannaniitudest midagi kuulnud, ega tea, mida seal 

teha on võimalik. Samas töö teoreetilises ja ka uuringu osas selgus, et järjest rohkem on 

hakatud hindama turismi looduskeskkonnas ning loodusturism on tõusuteel olev turismi 

vorm ning väärtuslikumad ja loodusturistile huvipakkuvamad poollooduslikud rohumaad 

tuleks rohkem lisada turismimarsruutide hulka.  

Uurimuse käigus viidi läbi 3 erinevat küsitlust, mis oli ka üheks töö eesmärgiks. Esimene 

küsitlus saadeti majutusettevõtetele, teine küsitlus loodusturismi ettevõtetele, -ettevõtjatele, 

loodusgiididele ja loodusretke juhendajatele ning kolmas küsitlus saadeti looduskaitse 

spetsialistidele ja keskkonnaameti loodushariduse töötajatele. Tulemuste käigus hinnati 

rannaniitude potentsiaali loodusturismi atraktsioonina ning toodi välja tegevused, mida on 

võimalik rannaniitudel teha. Uurimuse käigus selgitati välja, kas töö alguses püstitatud 

hüpotees: „Rannaniit on vähe kasutatud, aga suure potentsiaaliga loodusturismi 

ressurss“ peab paika.  

Majutusettevõtete küsitlusele oli vastajaid kokku 24,29%, mis on üsna hea tulemus, et 

järeldusi teha. Vastustest selgus, et 137- st majutusettevõttest 68,6% on lähedal asuval 

rannaniidul käinud ning 12,2% vastanutest on nendest vähemalt kuulnud ning nende 

klientide hulgast 48,2% on juba rannaniidul käinud. Majutusettevõtete arvates pakub 

inimestele rannaniidul kõige rohkem huvi linnuvaatlus, mis on täitsa tõenäoline, kuna 

linnud rannaniitudel on loodushuviliste jaoks üheks põhilisemaks huviväärsuseks ning 

lindude vaatlemine Eestis on muutunud järjest populaarsemaks harrastuseks, mida on ka 

peatükis 2.2.1 põhjalikult kirjeldatud. Enamus vastajaid 76,6% arvas, et rannaniite võiks 
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inimestele vaatamisväärsusena rohkem välja pakkuda. Toodi välja palju häid ideid, mille 

poolest rannaniidud nii väärtuslikud on, näiteks: unikaalsus, puhtus, avarus, merevaade, 

ehe ja puutumata loodus, traditsiooniline maastikuvorm, kultuurilooliselt huvitava 

looduskooslusega, huvitavad loomad (šoti mägiveised, hobused), linnurohkus, seal on 

ohustatud ja haruldasi taimeliike, rannaniidud on ideaalsed kohad romantika-, fotograafia- 

ja linnuhuvilistele jne. Samuti oli ka mõningaid vastu arvamusi, et rannaniite ei peaks 

vaatamisväärsusena välja pakkuna, sest see on liiga kõrvaline vesine koht ning inimesed ei 

oska rannaniidul käituda vastustustundlikult. Autori arvates sellistes kohtades pole lihtsalt 

külastamine veel ette valmistatud ning puuduvad ligipääsuks teed ning viidad vastava 

infoga, mida antud niidul teha võib ja mida mitte. Ettepanekute hulgas oli palju lahendusi, 

kuidas külastust rannaniidul paremini korraldada ja läbitavust parandada, näiteks tuleks 

rajada laudteed, purded ja infotahvlid. Samuti arvati, et rannaniidud on kasutamata ressurss 

ning kohalikke rannaniite ''reklaamitakse'' vähe või seda ei tehtagi, et nendest teavad 

üldiselt loodushoiuspetsialistid ja need, kes ise rannaniite hooldavad. Selle põhjal võime 

järelduse teha, et majutusasutused näevad küll rannaniidul kõrget potentsiaali 

loodusturismi ressursina ning on arvamusel, et rahvusparkides, looduskaitsealadel või 

nende läheduses asuvates puhkeasutustes on suurepärane võimalus inimesi suunata, kuid 

pole ise seda võimalust eriti aktiivselt veel ära kasutanud.  

Loodusturismi ettevõtetele, –ettevõtjatele, loodusgiididele ja loodusretke juhendajatele 

saadetud 7 küsimisega uuringule leidus vastajaid 29,31%, mis on väga hea tulemus.  Kõige 

enam oli vastajaid Läänemaalt, kellele järgnes Hiiumaa. Leviku peatükis (1.2) on välja 

toodud, et Eesti suurimad rannaniidukompleksid paiknevad Käina- Kassari piirkonnas ja 

Matsalu märgalal. Sellest võib järeldada, et kõige aktiivsem vastajate hulk asub 

rannaniitudele kõige lähemal ning on kõige paremini kursis rannaniitude hetke olukorraga. 

Üheks eesmärgiks antud bakalaureusetöö läbiviimisel oli veel teada saada, milliseid 

tegevusi on võimalik rannaniitudel teha. Selleks töötati läbi hulk kirjandust, analüüsiti 

ettevõtete kodulehti ning koostati küsitlused. Küsitluse tulemustest selgus, et üle poole, 

52,9%, loodusturismi ettevõtete/ettevõtjate ning loodusgiidide küsitluses osalejatest juba 

kasutab  rannaniite oma toodete ja teenuste pakkumisel. Kõige rohkem kasutatakse 

rannaniite matkamiseks, vaatetornide ja matkaradade külastamiseks ning õppekäikudeks. 

Järjest rohkem on hakatud ehitama vaatlustorne ning rajatud matkaradasid, et pääseda 

paremini ligi rannaniidu looduskooslustele, kuna osadele kaitse all olevatele rannaniitudele 

on kehtestatud liikumiskeelud, mida on mainitud ka piirangute peatükis (1.5). Veel viiakse 
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kliente rannaniidule tema rikkaliku taimestiku ja kauni looduse pärast. Lisaks toodi välja 

linnuvaatluse ning fotograafia võimaluse rannaniidul, seega peatükis 2.2 ära märgitud 

peamised loodusturismi tegevused rannaniidul on ka loodusturismi ettevõtjate ja 

loodusgiidide seas juba mingil määral kasutuse leidnud.   

Küsitluse käigus uuriti ka rannaniitude eeliseid ja puudusi teiste loodusturismi 

sihtkohtadega võrreldes. Eelistest toodi välja rannaniitude maastiku avatus, lihtne ligipääs, 

taime- ja linnuriigi rikkus, erinevate tsoonide olemasolu, veepiirist puistuni ning seal on 

igal aastaajal midagi vaadata, seda kõike on ka töö teoreetilises osas mainitud. Küsitluse 

käigus selgus samuti, et teenuseid pakutakse aasta läbi. Veel toodi eelisena välja, et 

rannaniidud loodusturismi sihtkohana rikastab teenuse pakkumise kvaliteeti giiditeenuse 

puhul, mis kinnitab sissejuhatuses autori poolt väljendatud seisukohta- selleks, et 

pikendada kliendide looduses viibimist on tarvis lisaatraktsioone ning teenuseid. Mainiti 

veel, et rannaniidud pakuvad õppegruppidele huvi, kuna on kooliprogrammis ja nii 

unikaalne asi, kus tasub kindlasti ära käia. Kodulehtede analüüsi põhjal võib hea näitena 

välja tuua loodusturismi ettevõtted Estonian Nature Tours´i ja Silma Õpikoja, kes 

korraldavad erinevaid elamuspakette ja õppeprogramme seoses rannaniitudega (lisa 5, 

tabel 2). Puudustest on kõige enam välja toodud, et mõnelpool on rannaniitudele raske ligi 

pääseda, kas piirangute, eraomandi, võsastumise, viitade puudumise või karjatatavate 

loomade tõttu. Sageli ei teata piirangutest ning inimestel pole vastavat varustust 

rannaniidul liiklemiseks, juhul kui on pinnas vesine ja ilm halb. Puuduste leevendamiseks 

on allpool välja toodud mõned ettepanekud.  

Autori arvates puudub inimestel lihtsalt teadmine rannaniitudest ning nendega 

seonduvatest tegevustest, nagu selgus ka kodulehtede analüüsist, kus väga palju rannaniite 

ei mainitud. Samuti leidis küsitluse tulemusena kinnitust hüpotees, et rannaniidud on siiski 

üsna kasutamata ressurss. Selleks, et rannaniite paremini inimestele välja pakkuda, uuriti 

loodusturismi ettevõtetelt ja ettevõtjatelt, loodusgiididelt ning loodusretke juhendajatelt, 

kuidas rannaniite võiks loodusturismis paremini ära kasutada. Üheks töö eesmärgiks oli ka 

koostada soovitused rannaniidupõhiseks turunduseks või tootearenduseks. Tulenevalt 

kodulehtede analüüsist ning antud küsitluse läbiviimisest võib välja tuua mõned 

ettepanekud ja soovitused edaspidiseks: 

1) Et inimesed oleksid rohkem teadlikud ning käituksid rannaniidul 

vastutustundlikumalt ja jätkusuutlikumalt, tuleks nende seas läbi viia suurem 
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teavitustöö, rajada rohkem infotahvleid, koostada õppematerjale, et neid paremini 

kurssi viia rannaniidu elustiku ja liikumispiirangutega;  

2) loodusturimi marsruutide väljatöötamine ja kasutusele võtmine, loodusturismi 

ettevõtete ja ettevõtjate harimine, propageerida neid rohkem rannaniite kasutama; 

3) kaardistada kohad, kuidas ja millideid rannaniite on üldse võimalik kasutada; 

4) rohkem korrastada matkaradasid ning vaatlustorne, tuleks rajada paremad foto- ja 

vaatlusvarjed; rannaniitude lähedusse tuleks rajada parklad või bussi 

ümberpööramise kohad;  

5) majutusasutused ning loodusturismiettevõtted võiksid rohkem rannaniite tutvustada 

ning pakkuda nendega seonduvaid tooteid ja teenuseid oma kodulehel; 

6) rannaniitude läheduses elavate maaomanikega tuleks rohkem koostööd teha, kokku 

leppida nendega, kuidas rannaniidul või selle ääres inimestele paremini asja 

tutvustada;  

7) kohalikud inimesed võiksid ise rohkem aktiivsust üles näidata, õppida loodusretke 

juhendaja oskuseid ning jagada oma teadmisi ka turistidele; 

8) tuleks rajada liikumispiirangutega alade lähedusse rohkem keelumärke ja piirdeid, 

et takistada mootorsõiduki liikumist kaitsealale;  

9) küsitlustest tuli välja rannaniitude kasutamine ka madalhooajal (kevad-sügis-talv), 

kogu eelneva soovitatud tegevusega saab turismihooaega pikendada, seetõttu on 

eriti oluline rannaniitude tutvustamisega ja juurdepääsuga kompleksselt 

(maaomanik- maahooldaja- looduskaitse- turismi ja arendusorganisatsioonid) 

tegeleda. 

Kolmanda küsitluse respondentideks valiti looduskaitse spetsialistide ja keskkonnaameti 

loodushariduse töötajad, kuna sooviti teada ka spetsialistide arvamust loodusturismi 

võimalusest rannaniidul, lähtudes eeskirjadest ning külastuskorralduskavadest. Enamuse 

(72,7%) arvates loodusturism toetab rannaniitude kaitse- eesmärkide saavutamist, kuid 

mitte alati. Välja on toodud mõned parimad näited, mis ühtivad ka autori mõtetega:  

1) Loodusturismist võib olla kaudne kasu juhul, kui seda korraldatakse läbimõeldult ja 

nii, et kohalik elanik, kes rannaniitu hooldab, sellest kasu saaks. Korraldamata see 

enamasti aga iseeneslikult ei juhtu; 

2) kaitse- eesmärke toetatakse seal, kus inimeste liikumisteed on märgistatud (nt 

olemas laudteed, rajad, märgistatud liikumissuunad, vaatlustornid vms) ning neil 
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pole võimalik või tahtmist kõikjale omal käel liikuda, kaitsealadel rannaniitude 

vaatamiseks kasutatakse selleks ettenähtud taristut;  

3) toetab juhul, kui osa turismist saadavast tulust suunatakse rannaniidu säilimiseks 

vajalikesse tegevustesse. Takistab juhul, kui häiritakse nt rannaniidu linnustikku 

valel ajal või vales kohas; 

4) oluline on inimeste teavitamine poollooduslike koosluste tekkimisest, püsimisest, 

säilitamise vajadusest, kuna need, sh rannaniit on unikaalsed kooslused, mis 

püsivad ainult inimese kaasabil ja seal esineb küllaltki spetsiifiline liigirikas elustik. 

Inimesi tuleb teavitada eelnevalt, kus võib liikuda ja kus mitte. Väärtustest 

arusaamine aitab kaasa kaitse vajaduse mõistmisele.  

Info saamiseks rannaniitudest on erinevaid võimalusi, kas minna rannaniidule koos 

loodusretke juhendajaga, võtta osa mõnest õppeprogrammist või võtta kaasa selleks 

ettenähtud infovoldikud, lugeda eelnevalt põhjalikult teadetetahvleid või otsida eelnevalt 

infot Keskkonnaameti regioonide keskustest ja suuremate kaitsealade külastuskeskustest.  

Üle poole spetsialistidest 69,7% arvas, et kaitsekorralduskavades nähakse loodusturismi 

ette, eelkõige vajaliku külastustaristu rajamises (matkarajad, vaatlustornid, infotahvlid) ja 

väärtuste tutvustamises, kuna liikumine keelatud piirkonnas võib kaasa tuua paljude liikide 

häirimise ning isegi mõnede populatsioonide hävimise.  

Järgnevalt selgitati välja, milliseid probleeme on ette tulnud rannaniitudel külastajatega, et 

külastuskorraldust rannaniidul paremaks muuta ja probleeme tulevikus rohkem ära hoida. 

Peamisteks probleemideks rannaniidul on olnud: karjaaedade lahti jätmine, viibimine 

liikumispiiranguga alal, liiklemine mootorsõidukiga, prahistamine, lõkke tegemine, 

telkimine, niidutaimestiku tallamine, lindude pesitsuskohtade ja karjaloomade häirimine 

jne. Autori arvates probleemide lahendamiseks ja vältimiseks külastajatega rannaniidul, 

tuleks rohkem koostööd teha maaomanikega, Keskkonnaametiga ning Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutusega, kes toetab igakülgselt Eesti erinevate piirkondade 

turismialaseid ettevõtmisi.  

Uuringu läbiviimisest selgus, et väga paljud hindavad rannaniidu unikaalsust, 

looduskooslust ning loodusturismi tegevusi, kuid kitsaskohtadeks peavad infopuudust, 

mida ja millises piirkonnas rannaniidul teha saab või tohib, paremast ligipääsust 

(matkaradadest, vaatlustornidest). Seega tuleks rohkem arvestada inimeste soovide ja 
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ettepanekutega rannaniitude atraktiivsemaks ning huvipakkuvamaks muutmisel. Antud töö 

raames läbiviidud küsitluse tulemustest leiab üsna palju häid mõtteid ning ettepanekuid 

rannaniitude paremaks kasutamiseks loodusturismi ressursina. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud bakalaureusetöö käigus uuriti rannaniitude kasutamist loodusturismi valdkonnas 

atraktsioonina või teenuse osana. Rannaniidud on erilise eluslooduse, esteetilisuse ning 

pärandkultuuri poolest väga unikaalsed ning väärtuslikud poollooduslikud kooslused. 

Selliste pärandkoosluste koosseisu ja liigirikkuse hoidmiseks ning pikaajaliseks säilimiseks 

kasutatakse traditsioonilisi majandamismeetodeid- niitmist ja karjatamist. Inimesed on üha 

enam huvitatud looduses liikumisest ja looduse vaatlemisest. Looduspõhine turism on 

kasulik nii külastajatele, kohalikele elanikele, kui ka sihtkohale. Rahvusvaheliste fondide 

toetuste abil majandatud rannaniitudel on hakatud väärtustama  looduskooslusi ning 

rakendama seda ka loodusturismi huvides, seega rannaniitude kasutamine looduspõhise 

vaatamisväärsusena on tõusuteel. 

Kokkuvõtvalt saab väita, et hetkel on rannaniitude kasutamine loodusturismi kohapealt 

üsna kesine ning töö alguses autori poolt püstitatud hüpotees: „Rannaniit on vähe 

kasutatud, aga suure potentsiaaliga loodusturismi ressurss“, peab paika. Töö peamise 

eesmärgi täitmiseks anti kõigepealt põhjalik ülevaade rannaniitudest üldiselt, nende 

levikust, loodusväärtustest, majandamisest, mõningatest piirangutest ning toodi välja 

loodusturismi võimalused rannaniidul. Järgnevalt töötati läbi rannaniitude läheduses 

olevate majutusettevõtete, loodusturismi ettevõtete ja –ettevõtjate kodulehed ning viidi läbi 

ankeetküsitlus kolme erineva sihtgrupi seas. Selgus, et rannaniite kasutab tootena või 

teenusena väike hulk majutusettevõtjaid (7,26% vastanutest), kuigi üle poole on asjast 

teadlikud ning ka ise rannaniitudel käinud. Samas leiavad ettevõtjad, et rannaniite võiks 

tõepoolest rohkem külastajatele välja pakkuda. Suur hulk loodusturismi ettevõtjatest, 

ettevõtetest ja loodusgiididest (53%) juba kasutavad oma toodete ja teenuste pakkumisel 

rannaniite, ja seda kõigil aastaaegadel, mis tähendab, et rannaniitudega seotud tegevused ja 

tooted on ühed potsentsiaalsed hooaja pikendamise võimalused. Keskkonnaameti 

spetsialistide küsitlusest selgus veel, et kaitsekorralduskavades nähakse ette loodusturismi 

ja külastuskorraldust rannaniidul, eelkõige läbi vajaliku taristu rajamises. 

Teoreetilise ülevaate ning küsitluste tulemuste abil leiti, et peamised tegevused, mis 

külastajatele rannaniitudel huvi pakuvad on: linnu-, taime-, ja loomavaatlus, fotograafia, 
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maastiku ilu, matkamine, vaatetornid ning matkarajad. Siinkohal ei tohiks ära unustada 

asjaolu, et massiline rannaniidu külastus võib sealsele elusloodusele liiga teha, mistõttu 

tuleks hoolikamalt planeerida külastust aladel, mis inimestele huvi pakuvad. Loodusturismi 

korraldamisel rannaniidul tuleks arvestada veel jätkusuutlikkusega ning tarbida ressursse 

loodusobjekti taluvuse baasil. 

Antud bakalaureusetöö eesmärk ei olnud detailselt uurida kõiki piirkondi, kus 

külastuskorraldus on ette valmistatud ning kuidas rannaniitudele ligi pääseb. Nagu selgus 

küsitluste tulemustest ning ka autori arvates on see teema, mida tasuks kindlasti tulevikus 

veel rohkem uurida ning selle alaseid kokkuvõtteid koostada, et lihtsustada info 

kättesaadavust majutus- ja loodusturismiettevõtetele ning kõikidele rannaniitude 

külastajatele. Käesoleva uuringu tulemused on heaks abimaterjaliks edaspidiste sarnaste 

uuringute läbiviimisel. 
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SUMMARY 

 

This Bachelor’s thesis contains a research of the use of coastal meadows in the field of 

nature tourism as an attraction or part of a service. Coastal meadows are unique and 

valuable semi-natural communities due to special fauna, aesthetics and cultural heritage. 

Traditional methods of management – mowing and herding – are used to maintain this 

composition and variety of heritage communities and ensure their long-term preservation. 

People are increasingly interested in travelling in nature and observing nature. Nature 

tourism is useful for visitors, locals as well as the destination. Natural communities have 

begun to be valued at coastal meadows which are managed with the help of support from 

international funds and they have also begun to be applied for the sake of nature tourism, 

therefore the use of coastal meadows as a natural attraction is increasing. 

To sum up, it can be said that the use of coastal meadows is currently rather poor for nature 

tourism and the hypothesis established by the author at the start of the work “Coastal 

meadows are an underused resource of nature tourism with a large potential” was 

confirmed. The main goal of the paper was achieved firstly by providing a thorough 

overview of coastal meadows in general, their distribution, natural value, managing, some 

restrictions, and the possibilities of nature tourism on a coastal meadow were highlighted. 

After this, the websites of lodging companies, nature tourism companies and entrepreneurs 

located near coastal meadows were researched and a questionnaire was presented to three 

different target groups. It was revealed that a small number of lodging entrepreneurs use 

coastal meadows as a product or service (7.26% of respondents), even though over a half 

are aware of the matter and have also visited coastal meadows. At the same time, 

entrepreneurs find that coastal meadows could indeed be offered to visitors more often. A 

large share of nature tourism entrepreneurs, companies and nature guides (53%) already 

use coastal meadows in providing their products and services in all seasons, meaning that 

activities and products related with coastal meadows are a potential opportunity for 

extending the season. It was also revealed from questioning specialists of the 

Environmental Board that management plans provide nature tourism and organisation of 

visits to coastal meadows, predominantly via constructing the necessary infrastructure. 
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It was found with the help of the theoretical overview and results of questionnaires that the 

main activities that visitors are interested in at coastal meadows are bird, plant and animal 

watching, photography, beauty of the landscape, hiking, lookouts and hiking trails. Here, 

one should not forget the fact that frequent visits to a coastal meadow may harm its biota, 

which is why visits to areas which interest people should be carefully planned. 

Sustainability should also be taken into account when organising nature tourism at a 

coastal meadow and resources should be consumed on the basis of coping of the natural 

object. 

The goal of this Bachelor’s thesis was not a detailed research of all areas where the 

organisation of visits has been prepared and how coastal meadows are accessed. As was 

revealed by the questionnaires and as the author also believes, this is a topic which should 

definitely be researched in more depth in the future and relevant summaries should be 

compiled to simplify the access of information for lodging and nature tourism companies 

and all visitors at coastal meadows. The results of this research are a good supporting 

material for conducting similar future research. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Kaardid 

 

Kaart 1. Ülevaade rannaniitudest Eestis 

 

 

Allikas: 

[http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/oppematerjalid/rannaniidud_850x2150.pdf] Kaardi 

koostaja Uudo Timm, 2011 a. (Marika Kose suulised andmed) 
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Lisa 1 järg 

 

Kaart 2. Hooldatavad ja taastatavad rannaniidud 

 

Allikas: Poollooduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014-2020 (lisa 1 ülevaate kaardid) 

 

 

Kaart 3. Eesti haldusjaotus 

 

 
 

Allikas: http://www.stat.ee 
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Lisa 2. Ankeetküsitlus majutusettevõtetele 

 

Pöördumine:  

Tere! Olen Evelin Sula, Eesti Maaülikooli kaugõppe kolmanda kursuse tudeng, 

loodusturismi erialal. 

Pöördun Teie poole, kuna viin oma lõputöö raames läbi uuringut „Rannaniit kui 

loodusturismi ressurss“. Peamine eesmärk on uurida Eesti rannaniitude kasutamist turismi 

valdkonnas atraktsioonina või teenuse osana. Minu lõputöö juhendaja on Eesti Maaülikooli 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant ja lektor Marika Kose. 

Küsitlus on koostatud veebikeskkonnas uuringuportaali connect.ee vahendusel, uuring on 

anonüümne ning koosneb 6-st lihtsast valikvastustega küsimusest, mille täitmine võtab 

aega umbes 5 minutit. Uurimisvalimiks on kõik rannaniitude läheduses asuvate valdade 

majutusettevõtted, loodusturismi ettevõtted, loodusgiidid, loodushariduse- ja 

keskkonnaspetsialistid. Küsimustele on võimalik vastata 17.02.2015 – 09.03.2015. 

Andmeid kasutatakse üldistatud kujul analüüsi teostamseks. 

Oleksin väga tänulik Teie arvamuse ja ettepanekute eest! 

Huvi korral võib Eesti Maaülikooli lõputöid näha pärast kaitsmist (2. juuni) EMU 

kodulehel Raamatukogu digitaalarhiivis. 

Küsimustik asub siin: http://connect.ee/uuring/334694887 

Küsitlusele ligipääsemiseks tuleb sisestada salasõna, milleks on Rannaniit. 

Kui küsimustele on vastatud, tuleb lihtsalt lehelt väljuda, ei pea kuskil registreeruma, 

tulemused on mulle igal juhul nähtavad. 

Lugupidamisega, 

Evelin Sula 

 

1. Teie ettevõtte asukoht? 

Vastusevariandid: Tallinn ja kõik Eesti maakonnad 

 

2. Kas teate, et Teie piirkonnas on mõni rannaniit? 

Jah, olen käinud 

Jah, olen kuulnud 

Ei ole ise käinud 

Ei tea, et on 

 

3. Kas Teie klientide hulgas leidub neid, kes külastavad läheduses asuvat rannaniitu? 

Jah 

Ei (Järgmine küsimus jääb vahele) 

Ei oska öelda (Järgmine küsimus jääb vahele) 

 

http://connect.ee/uuring/334694887
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Lisa 2 järg 

 

4. Mis, Teie tähelepanekute järgi, läheduses oleval rannaniidul inimestele huvi 

pakub? (mitmed võimalikud vastused) 

Linnuvaatlus 

Taimevaatlus 

Ilus maastik 

Karjatamine ja loomad 

Vaatetorn 

Ujumisvõimalus 

Matkamine 

Pikniku pidamine 

Õppeekskursioonid 

Teadustöö 

Fotograafia 

Ei oska öelda 

Muu  

 

5. Kas rannaniitu võiks inimestele vaatamisväärsusena rohkem välja pakkuda? 

Jah 

Ei 

Ei oska öelda 

 

6. Palun põhjendage 
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Lisa 3. Ankeetküsitlus loodusturismi ettevõtetele, -ettevõtjatele, 

loodusgiididele ja loodusretke juhendajatele 

 

Pöördumine: 

Tere! Olen Evelin Sula, Eesti Maaülikooli kaugõppe kolmanda kursuse tudeng, 

loodusturismi erialal. Pöördun Teie poole, kuna viin oma lõputöö raames läbi uuringut 

rannaniit kui loodusturismi ressurss. Peamine eesmärk on uurida Eesti rannaniitude 

kasutamist turismi valdkonnas atraktsioonina või teenuse osana. Minu lõputöö juhendaja 

on Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant ja lektor Marika 

Kose. 

Küsitlus on koostatud veebikeskkonnas uuringuportaali connect.ee vahendusel, uuring on 

anonüümne ning koosneb 7-st lihtsast valikvastustega küsimusest, mille täitmine võtab 

aega umbes 5 minutit. Uurimisvalimiks on kõik rannaniitude läheduses asuvate valdade 

majutusettevõtted, loodusturismi ettevõtted, loodusgiidid, loodushariduse- ja 

keskkonnaspetsialistid. Küsimustele on võimalik vastata 17.02.2015 – 09.03.2015. 

Andmeid kasutatakse üldistatud kujul analüüsi teostamseks. 

Olles uurimuse käigus külastanud enamusi Eesti rannaniitudest ning läbi töötanud mitmed 

allikad, olen jõudnud arusaamisele, et rannaniit on vähe kasutatud, kuid suure 

potentsiaaliga loodusturismi ressurss. Oleksin väga tänulik Teie arvamuse ja ettepanekute 

eest! 

Huvi korral võib Eesti Maaülikooli lõputöid näha pärast kaitsmist (2. juuni) EMU 

kodulehel Raamatukogu digitaalarhiivis. 

Küsimustik asub siin: http://connect.ee/uuring/334701739 

Küsitlusele ligipääsemiseks tuleb sisestada salasõna, milleks on Rannaniit. 

Kui küsimustele on vastatud, tuleb lihtsalt lehelt väljuda, ei pea kuskil registreeruma. 

Lugupidamisega, 

Evelin Sula 

 

1. Teie ettevõtte asukoht? (mitmed võimalikud vastused) Kõik Eesti maakonnad 

 

2. Kas Te kasutate oma teenuste ja toodete pakkumisel Eesti rannaniite? 

Jah 

Ei (Järgmine küsimus jääb vahele) 

Ei, kuid olen selle peale mõelnud (Järgmine küsimus jääb vahele) 

 

 

http://connect.ee/uuring/334701739
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3. Kui Te kasutate rannaniite, siis palun täpsustage kuidas? (mitmed võimalikud 

vastused) 

Linnuvaatlus 

Taimevaatlus 

Putukavaatlus 

Ilus maastik 

Fotograafia 

Sildumis-randumiskoht 

Matk 

Õppekäik 

Vaatetorn või rada 

Muu, palun täpsustage  

 

4. Millisel aastaajal rannaniidul teenuseid pakute? (mitmed võimalikud vastused) 

Kevad 

Suvi 

Sügis 

Talv 

 

5. Nimetage palun rannaniitude kasutamisel/teenuse pakkumisel eeliseid? 

 

6. Nimetage palun rannaniitude kasutamisel/teenuse pakkumisel puuduseid? 

 

7. Teie poolsed ettepanekud rannaniitude paremaks kasutamiseks loodusturismis? 
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Lisa 4. Ankeetküsitlus looduskaitse spetsialistidele ja keskkonnaameti 

loodushariduse töötajatele 

 

Pöördumine:  

Tere! Olen Evelin Sula, Eesti Maaülikooli kaugõppe kolmanda kursuse tudeng, 

loodusturismi erialal. Pöördun Teie poole, kuna viin oma lõputöö raames läbi uuringut 

rannaniit kui loodusturismi ressurss. Peamine eesmärk on uurida Eesti rannaniitude 

kasutamist turismi valdkonnas atraktsioonina või teenuse osana. Minu lõputöö juhendaja 

on Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant ja lektor Marika 

Kose. 

Küsitlus on koostatud veebikeskkonnas uuringuportaali connect.ee vahendusel, uuring on 

anonüümne ning koosneb 7-st lihtsast valikvastustega küsimusest, mille täitmine võtab 

aega umbes 5 minutit. Uurimisvalimiks on kõik rannaniitude läheduses asuvate valdade 

majutusettevõtted, loodusturismi ettevõtted, loodusgiidid, loodushariduse- ja 

keskkonnaspetsialistid. Küsimustele on võimalik vastata 17.02.2015 – 09.03.2015. 

Andmeid kasutatakse üldistatud kujul analüüsi teostamseks. 

Olles uurimuse käigus külastanud enamusi Eesti rannaniitudest ning läbi töötanud mitmed 

allikad, olen jõudnud arusaamisele, et rannaniit on vähe kasutatud, kuid suure 

potentsiaaliga loodusturismi ressurss. Milline on Teie, kui looduskaitse spetsialisti, 

arvamus rannaniitude kasutusest Eestis? 

Olen väga tänulik Teie arvamuse ja ettepanekute eest! 

Huvi korral võib Eesti Maaülikooli lõputöid näha pärast kaitsmist (2. juuni) EMU 

kodulehel Raamatukogu digitaalarhiivis. 

Küsimustik asub siin: http://connect.ee/uuring/334747992 

Küsitlusele ligipääsemiseks tuleb sisestada salasõna, milleks on Rannaniit. 

Kui küsimustele on vastatud, tuleb lihtsalt lehelt väljuda, ei pea kuskil registreeruma. 

Lugupidamisega, 

Evelin Sula 

 

1. Millises maakonnas ja millisel ametikohal Te töötate? (Ei ole kohustuslik) 

 

Vastusemaatriks: ülevalt-alla kõik Eesti maakonnad ja paremalt-vasakule ameti nimetus: 

juht või nõunik; keskkonnakorralduse-või hariduse spetsialist; maahoolduse- või 

maavarade spetsialist; kaitse planeerimise spetsialist; elurikkuse spetsialist; liigikaitse 

spetsialist; looduskasutuse spetsialist; vee- või vee-elustiku spetsialist; metsahoiu- või 

metsanduse spetsialist; projektijuht või -koordinaator; muu. 

 

 

http://connect.ee/uuring/334747992
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2. Kas Teie arvates, Teie tööpiirkonnas loodusturism toetab või takistab rannaniitude 

kaitse-eesmärkide saavutamist?  

Toetab 

Takistab 

 

3. Palun tooge näiteid 

 

4. Kas kaitsekorralduskavades nähakse ette loodusturismi-või külastuskorraldust 

rannaniidul?  

Jah 

Ei (Järgmine küsimus jääb vahele) 

 

5. Milles see seisneb? 

 

6. Kas Teie tööpiirkonnas on olnud probleeme puhkajate või külastajatega 

rannaniidul? 

Jah 

Ei (Järgmine küsimus jääb vahele) 

 

7. Milliseid probleeme on ette tulnud? 
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Lisa 5. Tabelid 

 

Tabel 1. Majutusettevõtted, kes on seotud rannaniiduga 

Majutusettevõte ja asukoht Seos rannaniiduga 

Pärnu maakond  

Audru vald  

1. Ojako Puhke - ja koolituskeskus 

 

Mainib rannaäärset loodust, koos Romantilise Rannateega, 

mis läbib ka rannaniite ning on tuntud linnuvaatlejate seas. 

Pärnu linn  

2. Ranna Villa Matkamise all soovitab OÜ Seikle vabaks teenuseid, kes 

pakub tegevusi ka rannaniitudel. 

3. Merevaatega külaliskorterid  Korter „Sea close by“ asub Pärnu rannaniidu 

looduskaitseala läheduses.  
Häädemeeste vald  

4. Lepanina hotell Kodulehel loodusseikluste all on mainitud, et seal leidub  

eriilmelisi metsi, rannaniite ja merd ning hulgasiselt 

haruldasi linnu- ja loomaliike. Piirkonna info all on viidatud 

ka Romantilisele Rannateele, kus mainitud rannaniitude 

lähedust. 

5. Kollamaa Puhkemaja Suurküla, kus puhkemaja asub, piirneb rannaniidu ja 

merega, kus on aasta läbi võimalik näha arvukalt rändlinde 

ja ka pesitsejaid.  Kollamaa talus elavad Eesti hobused, kes 

söövad rannaniidul. 

Rannametsa- Tolkuse õpperaja vaatetornist avaneb väga 

kaunis vaade rannaniidule. Juulis ja augustis on võimalik 

Pulgoja rannaniidul jälgida linnu-uurijate tegemisi. 

6. Lemmeranna 

Külalistemaja 

 

Ulatuslikud ja väga linnurikkad rannaniidud on Luitemaa 

looduskaitseala suurimaid väärtusi. Ranniku linnutornidest 

(nt Pulgoja) avaneb kaunis vaade taastatud rannaniitudele ja 

ilusale rannikumaastikule. 

7. Kosmonautika puhkekeskus Puhkuseideede all on mainitud: a) Kabli looduse õpperada, 

mis möödub linnuvaatlustornidest ja rannaniidust, kus 

karjatatakse lambaid ja šoti mägiveiseid, 

b) Kabli ranna promenaadi, mida mööda jalutades saab 

vaadelda rannaniite, 

c) Kollamaa Puhkemaja ning sealseid rannaniite, kus lisaks 

veistele ja lammastele on niidul ka hobused. Seal leidub 

palju taimeharuldusi ning küllaga rändel olevaid ja 

pesitsevaid linde. 

8. Tuisuliiva puhkemaja Pakuvad ekskursioonipakette, kus lisaks muule saab sõita 

ka rannaniidule, tutvuda sealse kohaliku pärandkultuuri 

ning loodusväärtustega. 

Ümbruskonnast mainitakse Kabli looduse õpperada, mis 

möödub rannaniidust, kus võib kohata lambaid, 

mägiveiseid, linde ning näha erinevaid haruldasi taimeliike 

ja vääriselupaiku. 

Toob välja Kollamaa puhkemaja, mis asub Suurkülas koos  

ulatusliku rannaniiduga. Rannaniidud on kaitse all ja seal 

askeldavad, peale tohtu hulga lindude, ka hobused. 

Tornimäe vaatetornist avaneb kaunis vaade Häädemeeste 

rannaniidule. 
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9. Oravapesa külalistemaja Asukoha all on mainitud ümbritsevat loodust, mille hulka 

kuulub ka Häädemeeste, kaitse all olev, rannaniit oma 

rikkaliku linnustiku ning  taimestikuga, mis on pälvinud ka 

rahvusvahelist tähelepanu.  

Rannaniit on elupaigaks veel ühele Eesti olulisemaile 

juttselg-kärnkonnale  e kõrele. Mainitud on veel LIFE- 

Nature projekti, mis viidi ellu sealsete rannaniitude kaitse 

ning hoolduse arendamiseks. 

10. Kalbuse külaliskorter Asub Treimani rannakülas, kus avanevad kaunid 

loodusvaated: männimetsad, rannaniidud, liivarand, 

liivaluited. 

Tutvustab lähiümbrust, lingid: Luitemaa looduskaitse alale, 

mille suurimaks väärtuseks on rannaniidud; Nigula 

looduskaitealale, mille ühe osa, metsade ja soode kõrval, 

moodustavad ka rannaniidud; Kabli rannale, kus asub keset 

rannaniite  looklev promenaad. 

Kihnu vald  

11. Pihlaka kodumajutus Viitab Romantilisele Rannateele, mis läbib rannaniite. 

12. AS Kihnurand Saarel viibimise meelespeas on kirjas, et rannakarjamaadel 

on loomad peremehed ning ei tohi häirida nende tegemisi! 

13. Rock City Puhkeküla Mainib Kihnu kohta seda, et peale Kakra sääre on seal ka 

muud põnevat vaadata: kadakased rannaniidud, ilusad 

koduaiad, kruusased külavaheteed. 

14. Matsiranna Puhkemaja Miina Puhkemaja lähiümbruses on rohkesti kadastikke, ranna- ja 

puisniite. 

Tõstamaa vald  

15. Maria Talu Tõstamaa vald on väga ilusa mitmekesesise loodusega, siin 

leidub põlismetsa, ranna-ja puisniitusid jne.  

Korraldab jalgrattamatku Kihnu saarele, kus külastatakse 

rannaniite ja saab vaadelda linde. 

16. Antsu Kalastustalu Ala iseloomustab madal meri, saared, luited, laiud, 

rannikualad, ranna- ja puisniidud, märgalad, kalakudejõed, 

järved, sajatuhandepealised linnuhulgad läbirändel, kõred, 

viigerhülged ning kultuurmaastikud. 

17. Riida Turismitalu Võimalus telkida rannaniidul ning linde vaadelda. Seal 

elavad šoti mägiveised ja lambad (ilmselt toituvad 

rannaniidul, kuid seda pole mainitud). 

Varbla vald  

18. Varbla Puhkeküla Varbla rannikuloodus on sarnane Eestimaa saartele, kuna 

seal on ka palju kadakaid täis niite ja karjamaid. 

19. Surfhunt Majutus- Hundimaja Mitmekesise loodusliku kooslusega paik, siin leidub 

liigirikkaid loopealseid, rannakarjamaid koos lammaste ja 

hobusekoplitega. 

Lääne maakond  

Haapsalu linn  

1. Männi Puhkemaja Soovitab Estonian Nature Toursi 

2. Promenaadi Hotell Soovitab Estonian Nature Toursi 

Hanila vald  

3. Kodade Puhkemaja Mainib oma kodulehel Matsalu rahvusparki, mis on tähtis 

linnusihtkoht. Sealsed poollooduslikud rannakarjamaad ja 

luhad on ideaalsed lindude peatus-ja pesitsuskohad. Välja 

on toodud mõned olulised rannaniidud: 

1) Põgari-Sassi rannaniit, mida peetakse parimaks kahlajate 

vaatluskohaks Eestis. Siinsel rannaniidul leiavad paljud 
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linnud (tildrid, püüd, rüdid, rüüdid, tüllid, koovitajad, 

kiivitajad, naaskelnokad, valgepõsklagled jne) häid 

toitumisvõimalusi. 

2) Matsalu lahe ääres olevad rannaniidud, kui head 

toitumisalad rändlindudele ning pesitsuskohaks kahlajatele. 

Välja on toodud veel 2 vaatetorni Keemu ja Suitsu, kust 

avaneb kaunis vaade Matsalu lahe rannaniitudele. 

Korraldatakse veel jalgsimatku Kõera küla ümber olevatele 

rannakarjamaadele, kus tutvustatakse kurgi ja hanesid ning 

õpetatakse linde vaatlema. 

4. Algallika Külalistemaja Asub Matsalu Rahvuspargi, mere, kadakate ja rannaniitude 

läheduses. Tubadest avaneb kaunis vaade heinamaale. 

Algallika Külalistemaja matkarada läbib avarat 

rannaheinamaad, kus kevadel võib toitumas näha tuhandeid 

valgepõsk-laglesid.  

Külalistemaja on ka Estonian Nature Toursi majutuspartner, 

kes mainib oma kodulehel, et Algallika keskust ümbritsevad 

inimtühjad rannaniidud. 

5. Pivarootsi õppe-ja puhkekeskus Kodulehel viide Matsalu Rahvuspargile, mis on kuulus oma 

poollooduslike (ranna-ja luhaniitude) poolest. 

Lihula vald  

6. Paali-Tõnise Turismitalu Viitab Estonian Nature Toursile, kes pakub 

linnuvaatlusretki rannaniitudel, kanuuretki Kasari jõel ja 

matku Matsalu looduskaitsealale. 

Ridala vald  

7. Altmõisa Külalistemaja Pikemal jalgsi-või rattaretkel võib näha Matsalu 

Rahvuspargi haruldasi ranna-ja puisniitusid koos mitmete 

lindudega. Matsalu roostike ja rannaniitude paremaks 

vaatlemiseks saab kaasa tellida väljaõppinud loodusgiidi. 

Piirkonnas leidub palju matkaradasid ja linnuvaatlustorne, 

kevadel ja suvel pakuvad puis-ja rannaniidud 

linnuhuvilistele palju elamusi. Matsalu Rahvuspargi 

territooriumil on 8 linnuvaatlustorni. 

8. Tuulingu puhkemaja Soovitab külastada Matsalu Rahvusparki, kus on säilinud 

tänaseni väga unikaalsed rannaniidud. Haeska rannaniitudel 

saab jälgida linde nii läbirändel, pesitsusajal, kui ka 

sügisrände ajal. Niite hooldavad maatõugu lambad, šoti 

mägiveised ja piimakari. Haeska on Euroopa linnuhuviliste 

seas juba väga tuntud vaatluskoht, kuna siin on nähtud 

kõige enam erinevaid liike 24 tunni jooksul. 

Talu peremees aitab kaasa ka puisniitude taastamisele. 

Noarootsi vald  

9. Dirhami Külalistemaja Kodulehel info, et Lääne Maakonnas leidub Eesti suurimaid 

roostikke ranna-, puis- ja luhaniite. 

Nõva vald  

10. Madise Puhkemaja Soovitab minna Osmussaarele, mis asub Dirhami sadamast 

7 km loode suunas, kus on erilised pankrannad, 

rannaniidud, rannajärved, kadastikud ja klibuvallid. 

Hiiu maakond  
Käina vald  

1. Keldrimäe külalistemaja Tutvustab Kassari saart, kus loodushuvilised võivad kohata 

puis-ja rannaniite. Käina laht, mis eraldab Hiiumaad 

Kassarist on saare linnurikkamaid paiku. Orjaku mäel asub 

linnuvaatlustorn. 
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2. Peedu puhkemaja Tutvustab Hiiumaad üldiselt, kus saab näha kiiresti 

vahelduvaid maastikke koos kõikvõimalike rannatüüpide 

ning avarate rannakarjamaadega. 

Saare maakond  

Kaarma vald  

1. Västriku puhkemaja Pakub ühes marsruudiks Loode tammikut, kus asub 

looduskaitseala koos vaatetorniga rannaniidul ning 

linnurikkad jäänukjärved- Linnulaht, Mullutu- ja Suurlaht. 

2. Jurna turismitalu Loodushuvilistele soovitab Estonian Nature Toursi. 

Laimjala vald  

3. Kotka talu Tutvustab ümbritsevat loodust, kus metsas ja rannaniidul 

liigeldes, võib kohata mõnda rebast, kitse või huvitavaid 

linde. 

Korraldab ka matku: jalgsimatk piki rannajoont Kahtla laiu 

ja Laidunina majakani. Teekond läbib paari veetakistust 

ning kindlasti jäävad silmapiirile ka rannakarjamaa asukad. 

Leisi vald  

4. Oitme matkamaja Matkamaja kõrval laiub looduslikult kaunis rannakarjamaa. 

5. Männiste puhkemaja Lähedal asuvad ilusad metsad ja niidud. 

Lümanda vald  

6. Saare majutus (8 erinevat 

puhkemaja) 

Lääne-Saare vaatamisväärsuste all tutvustab Vilsandi 

matkarada, mida iseloomustab kadastikud ja 

rannakarjamaad ja vaade Vaikadele- linnusaartele, kust on 

saanud alguse ka Baltimaade looduskaitse.  

7. Pilguse mõisa külalistemaja Koostööpartner on Estonian Nature Tours 

Muhu vald  

8. Tihuse hobuturismi talu Ratsamatk „Hobusega haldjariiki” noorhobuste karjamaale 

Võilaiul. 

Salme vald  

9. Toomalõuka turismitalu Ümber talu karjamaal elavad lambad. Talvel lummab 

rannaniidu lumine avarus. Korraldavad jalgrattamatku, mis 

kulgeb ka läbi rannaniidu.  

10. AS Saaremaa Ökoküla Tegelevad rannaalade hooldamisega, kasutusel on üle 200 

ha rannakarjamaid. Lähema paari aasta jooksul plaanitakse 

veel taastada kuni 20 ha puisniite ning rannakarjamaid, 

kuna paraku on hooldatud rannaala Saaremaal hetkel üsna 

haruldane vaatepilt. 

2008. aastal toitusid nende lambad esmakordselt ka 

Vilsandi looduskaitealal paiknevatel poollooduslikel 

rohumaadel. Kogemus ja tulemus oli väga positiivne ning 

2011. aastal plaaniti mahtu Vilsandis veelgi suurendada. 

Orissaare vald  

11. Maasi puhkemaja Peale metsa leidub poolsaarel veel ka imeilusaid rannaniite 

ning kaldapealseid, mis pakuvad mõningaid kohti supluseks 

ja pikniku pidamiseks. 

Harju maakond  

Kuusalu vald  

1. Laugu külalistemaja Korraldavad süstamatku Kolga saarte vahel, mille käigus 

külastatakse Koipsi saart, kus tegutseb hoogne 

lambakasvatus, mis on muutnud võsastunud ja rohtu 

kasvanud maastikud taas avatuks. Üheks peatuspaigaks on 

ka Rammu saar, kus võib näha Põhja-Eesti suurimat 

rannaniitu. 

Padise vald  
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2. Pedase Puhkekeskus & Hotell Tutvustab Pedase asukohta, kus asuvad ka ilusad 

rannaniidud ja mererand.  

 

 

Tabel 2. Loodusturismiettevõtted ja –ettevõtjad, kes pakuvad rannaniidul 

tooteid/teenuseid 

Ettevõte/ettevõtja ja asukoht Rannaniitudega seotud tooted/teenused 

Üle Eesti  

1. OÜ 360 Kraadi Kajakimatk Pakri saartele, tuuakse välja saarte 

erilisus, milleks on ka hooldatud rannaniidud.  

Pärnu maakond  

1. OÜ Seikle Vabaks 

(teevad koostööd Maria Taluga) 

1) Linnuvaatlus Liivi lahe Põhja kaldal koos 

giidiga. Marsruut: Lindi looduskaitseala- 

Kavaru rannaniiduala- Kastna kadastik. Binokli 

ja linnumääraja laenutus. Unustamatu elamus 

linnumaailmas. 

2) Kajakimatkad: a) Päikeseloojang Manilaiul. 

Saare loodusväärtusteks on rannaniidud ning 

haruldased taimed. Soojadel kevad-suveöödel 

saab seal kuulata ka kõre kontserti. b) Avastades 

Pärnumaa rannikuilu- kus saab tutvuda 

rannaniitudel pesitsevate lindudega, linnustik on 

väga liigirikas, on nähtud ligi 43 Eesti Punase 

raamatu linnuliiki. Kavaru rannaniidu 

linnuvaatlustornist saab näha ka lambakarju. 

Lääne maakond  

Hanila vald  

1. Pivarootsi Tuuliku Puhkeküla Korraldab erinevaid matku:  

1) Matk Kurevere- Uisu ja Kukeranna 

loopealsetele ning rannikule, kus asuvad 

rannaniidud koos rikkaliku taimestiku ja 

linnustikuga; 

2) Matk Kurese külla, mille loodus on rikas 

kuivade ja niiskete niitude, orhideede, 

pooppuude ning erinevate mailaste poolest; 

3) Matk ümber Matsalu lahe. Matsalu 

rahvuspark on Eesti suurim, kus võib näha 

tohutult palju linde, omaette vaatamisväärsused 

on lagedad rannaniidud, luhad-ja puisniidud, 

roostik ja meresaared, kuhu saab koos giidiga 

matkata; 

4) Matk Matsalu Penijõe matkarajal. Matka 

eesmärgiks on tutvustada sealset haruldast 

kaitse all olevat maastikku nagu rannaniidud ja 

roostikud, koos seal oleva elustikuga. 

Lihula vald  

2. Estonian Nature Tours/ OÜ Kumari Reisid 

Tegevjuht Marika Mann 

Mainib oma kodulehel ranna-, puis- ja luhaniite, 

kus saab imetleda haruldasi taimi, mis on 

mõnelpool Euroopas juba hävinud. 

Pakub elamuspakette:  

1. „Linnukevad Matsalus“- Matsalu lahe 

looduskaitsealal. Märgala üheks suurimaks 
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väärtuseks on ka 2900 ha rannaniite, mis 

paiknevad ümber lahe. Linde vaadeldakse 

Keemu vaatetornist ning tuhandeid laglesid ja 

hanesid saab näha Metsküla-Salmi rannaniidul. 

2. „Parem varblane pihus...“- Retke käigus 

külastatakse Kabli linnujaama, vaadeldakse 

linde Häädemeeste rannaniitudel ja 

vaatetornides ning matkatakse Tolkuse rabas. 

3. „Muinasjutulised orhideed“- kus niitudel ja 

puisniitudel saab näha hulgaliselt erinevaid 

orhideesid (suur käopõll, väike käopõll, 

kärbesõis, vööthuul-sõrmkäpp, tõmmukäpad, 

tumepunane neiuvaip jne) 

4. „Päev Matsalu Rahvuspargis“- Paadiretk 

toimub roostikus jõe peal. Mais  jälgitakse 

lindude rännet, juunis-juulis saab näha ranna-ja 

puisniitudel ilusaid õitsvaid taimi (orhideesid). 

Õppeprogrammid: 

1. Õppereis Läänemaa looduskaitsealadele- 

Silma looduskaitsealal külastatakse ka Tahu 

rannaniitu. Matsalu Rahvuspargis Haeska 

linnuvaatlustornis jutustab giid rannaniitude 

hooldusest, šoti mägiveistest, veelindude rändest 

ja veel paljust muust. 

2. Õppereis Matsalu Rahvusparki- Giid 

tutvustab poollooduslikke kooslusi (rannaniite, 

puisniite jne) ning vaadeldakse linde. 

Lõunasöök toimub Matsalu lahe lõunakaldal 

oleval rannaniidul. Ekskursioon toimub giidi 

juhendamisel Metsküla-Salmi rannaniidul. 

3. Õppelaager Pärnumaal- Ekskursioon 

Luitemaa looduskaitsealal, kus tutvustatakse 

taimede ja kõre elupaiku Häädemeeste 

rannaniidul. 

4. Linnuõpe Läänemaal- külastatakse ka 

Haeskat- Põhjamaade parimat linnupunkti, mille 

läheduses asub Põgari-Sassi rannaniit. Haeska 

linnuvaatlustornis räägib giid rannaniitude 

hooldusest ja veelindude rändest. 

Lääne-Nigula vald  

3. Silma Õpikoda (loodusekool) Silma Õpikoda asub rikkaliku loodusega Silma 

looduskaitsela keskel, rannaniitude, roostike 

ning merelahtede vahel. Õppehoone- 

Loodusmaja, kus lapsed saavad loodust õppida, 

asub rannaniidust mõnesaja meetri kaugusel.  

Viiakse läbi ekskursioone: Loode-Eesti 

rannikule ja rannaniitudele. Külastatakse Silma 

looduskaitseala rannaniite, kus räägitakse 

niitude tekkimisest, seal olevast taimestikust, 

loomastikust ning erinevatest elupaigatüüpidest. 

Õpetatakse veel rannaniidu püsimise tingimusi, 

nende taastamist ja majandamist. Matk viib 

edasi, läbi rannaniidu, Riimi linnutorni. Teel 

räägitakse veel rannaniitudest ning nende 

tähtsusest ja liikidest, kellele seal elada meeldib. 
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Linnutornist saab heita pilgu niitudele ning 

vaadelda linde. 

Noarootsi vald  

4. Osmussaare Reisid Mainib Osmussaare huvitavaid elupaigatüüpe, 

kuhu kuuluvad ka vahetu merevee mõju 

piirkonda jäävad rannaniidud koos sealse 

taimestikuga (orashein, aaskaerand, 

kahkjaspunane sõrmkäpp jt) 
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