
Eru lahe loosaared 
 

Eru lahe lõunaosas paikneb kolm saart: Suur-, Keskmine ja Väikelood - kokku 2,1 ha. Veesügavus 

on loodude ümber erinev - Väike-ja Keskmise loo ümber 0,2-0,4 m, Suurloo lähedal aga 2,5-5,2m. 

Paguvee ajal on võimalik Väikeloole pääseda jalgsi, teistele saartele paadiga. Kuigi Eru lahe 

lõunaosas Loobu jõe suudmealal on merepõhi mudane ja seal laiuvad avarad pillirooväljad, on 

loodude ümbrus kivine, kõvapõhjaline ja liivane. Keskmise loo edelarannal asub rändrahn, millel 

tavatseb istuda merikotkas. Loodude ja roostiku vahelisel alal paljandub paguveega liivaseljandik, 

millel peatuvad kajaklased, partlased ja kahlajad. 

Väikeloo tundis varem ära suure pihlaka ja punase leedripõõsa järgi. Pihlaka on aga nüüdseks 

hävitanud kormoranide happeline väljaheide. Saare rannavööndit ümbritsevad kivid, rand on 

kruusane, saare keskosa rohustunud. Arvukamad pesitsejad on olnud hõbekajakad ja kühmnokk-

luiged. 

Keskmine lood on lage, puid ega põõsaid seal ei kasva, rand on kruusane, saare keskosa kõrgus 

veepinnast suhteliselt madal. Arvukamaks pesitsejaks on olnud hõbekajakas. 

Suurlool kasvas üksik mänd ja vähemalt 10 haaba, mille on ära kuivatanud kormoranide väljaheide. 

Suurloo on kolmest saarest „kõige merelisem“, kuivõrd seda ümbritseb sügavam meri kui teisi saari 

ning see asub kaugemal inimasustusega randadest nagu Kasispea, Vihasoo, Tammispea ja Eru külad. 

Arvukamateks pesitsejateks on olnud hõbekajakad, kalakajakad, hahad ja kühmnokk-luiged. 

Esimesed 2 paari kormorane pesitses 1997.a. Keskmisel lool. Hiljem asus koloonia Suurloole. 

Tänaseks on koloonia kasvanud 196 paarile. 

Eru lahe loodude linnustikku on uuritud juba pikemat aega. Lindude loendusi ja rõngastamist on Eru 

lahe loosaartel läbi viinud Mati Kahru (1971, 1972 ), ning aastast 1976 Meelis Allemann Vihasoo 

külast ning Linda Metsaorg koos abilistega (1986-2011). Alates aastast 2008 tehakse loodudel 

riiklikku väikeste meresaarte haudelinnustiku seiret. Läbi aegade on loodudel nähtud pesitsemas 26 

linnuliiki. 23.05.2012.a. tõestati Suurlool kanada lagle esimene pesitsusjuhtum Eestis. Loosaartel 

viibimine on keelatud lindude pesitsusperioodil (01.04-15.07). 

 

Lindude pildid (Heiko) 

I. Pesitsejad: hõbekajakas, kalakajakas, merikajakas, kormoran 

II. Rändlinnud: valgepõsk-lagle, suur-laukhani, sookurg 

III. Toitumas: merikotkas, hallhaigur 

IV. Uus liik: hõbehaigur, kanada lagle 


