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ja hoiualaiildiseloomustus
1. Pakri maastikukaitseala
1.1.Oiguslikalus
Hadumaal, Paldiski linnas paiknev Pakri maastikukaitseata (kaart l, vt. lisa) on
moodustatudVV 05.05.1998.a miiiiruseganr. 98 (RT I 1998, 41142,631). Kaitseala
pindala on l45l ha (sh. Pakerordi sihtkaitsevcjond182 ha). Maastikukaitsealamaismaa
osajaguneb pindalaliselt:Pakri poolsaar- 349 ha, V.-Pakri saar- 4I2 ha, S.-Pakrisaar339 ha. Sihtkaitsevtitindisse
on tsoneeritudl2,5Yoja piiranguvddndisse77,5Yokaitsealast.
- maamaksutuleb maksta 75%oulatuses.
Piiranguvoondiskehtib maamaksusoodustus
Kalapiiiik on kaitse-eeskirjaga tiiielikult keelatud MKA mereosas. Kalapiiiik kutselise
kalapi.itigi vahenditega on Kalapiiiigieeskirja $ 37 lg. I p. 12 kohaselt keelatud kogu
merealal, mis jiiiib Pakri saartevahele.
Ut<sitonlettidena on kaitsealal aastast1959 looduskaitseall Leetse riindrahnud ning V.Pakri Suurkivi ja S.-PakriSuurkivi. Kivide kaitsetsoonikssaartelon keskkonnaministri1.
juuli2002 m62iruseganr. 43 mii2iratud10 m (RTL, 2002,79, l2l7).
Pakri hoiuala on moodustatudvv 16.06.2005.a. mii?iruseganr. r44 (RT I 2005, 3t,
300). Hoiuala pindala on 21.039 ha, millest > 90yo moodustabmeri. Hoiuala maismaa
osasse kuulub lisaks Paldiski linnale ka Padise ja Keila valla maid (Paldiski lahe
rannikul) ning nimetatud valdade * Harku valla merealasid.Hoiuala an loodud nn.
Natura aladeeelvaliku kiiigus viiljavalitud samanimeliselinnualaja loodusala(ehk MI(A)
baasil. Keskkonnaministri 22.04.2004 maiiruseganr. 24 kehtestatud ajutised piirangud
tulevasel hoiualal kehtisid alates aprillist 2004 (RTL 2004, 49, 850). Natura v?iiirtuste
loend, mille t6ttu Pakri linnu- ja loodusalal ajutised piirangud kehtestati, on antud W
05.08.2004korraldusesnr. 65-k (RTL 2004, lll, 1758).Omaettehoiuala on Paldiski
lahte suubuv Vasalemma jdgi. Rannikumere l6ik, mis kuulub hoiualasse ulatub
Vihterpalu lahcst Vintses kuni Viiiina-Jdesuu supelrannani,jiittes vlilja Paldiski satlarnaLe
ala.
Arhitektuurimiilestisena on vastavalt kultuuriministri 21.10.1996.a. miiiirusele nr. 66
kaitse alla vdetud Pakri tuletorni kompleksi rajatised (5). Uhtne kaitsevricjndrajatistele
kehtestati kultuuriministri 13.05.2005.a. kiiskkirjaga nr. 194 (RTL 2005, 54, 780).
Arhitektuurimblestistena(kultuuriministri 5. jaanuari 1999.a m66rusnr. l) on kaitse all
samuti S.-Pakrija V.-Pakri kiriku vare (RTL 7999, 16, 1761177).Ajaloomiilestistena
(kultuuriministri 3. detsembri 1997. a miiiirus nr.76) on kaitse all S.-Pakrija V.-Pakri
kalmistud(RTL 1998,40/41,189).

(kehtestatud2003) on eraldi Pakri
Harjumaa viiiirtuslike maastike teemaplaneeringuga
ja
saared Pakri poolsaare rannavodnd nimetatud v?iiirtuslikeks maastikeks koos iildiste
ohtude ja hooldussoovituste kirjeldamisega. Laokiila rannaniit on nimetatud
traditsioonilise viiiirtusliku maastikuna. Rohev6rgustiku maakondlik teemaplaneering
m?i?iratlebpiirkondliku t2ihtsusegatuumalana Pakri saared ja osa poolsaarest. Eesti
metsakaitsealade
v6rgustiku projektis (Viilma jt., 2001) on soovitatud rangemat(seega
sihtkaitsevddndi)kaitset kahele pangametsaalale, vastavalt 23,3 ja 32,2 ha suurustele
metsaosadele
Pakri poolsaareidaosas.
Paldiski linna arengukava ja iildplaneering (kehtestatud2005) niievad kogu linna
territooriumi, st ka Pakri saari tiheasustusalane ehk linna keskosa tagamaana.
Uldplaneeringus on ette niihtud elamualade kujundamine maastikukaitseala naabruses
Kersalus ja Leetses ning puhkeala kujundamine Pakri neemel. Planeeringuson ette
piiride muutmine (nii laienduskui viihendamine)Uugal Majaka
nahtudmaastikukaitseala
14 planeeringuala piires. Pakri saared on tildplaneeringu jbrgi mb2iratletudpuhke- ja
virgestusalana.Saarte teema on iildplaneeringuskiisitletud suhteliselt tagasihoidlikult,
rdhutades,et oma asendija spetsiifika tdttu vliirivad saarederikiisitlust.
Pakri saarte arengukava (kinnitamata) koostas 2006 aasta kevadeks linnavalitsuse
osalusegaPakri SaarteArendusesihtasutus(PSASA). Arengukavaon pdhjalik dokument,
milles niihakseette investeeringudturismi- ja puhkemajandusekorraldamiseks,kaasates
selleks EL struktuurifondide raha. Arengukavas on rdhutatud okoturismi ja
mahepOllumajanduse prioriteetsust, samas on saartele kavandatud mitmed
suvilapiirkonnad.Arengukava elluviimiseks on Paldiski linnavalitsus soovinud vabade
maade (umbes 1000 ha) vormistamist munitsipaalomandisse.Maade jiitrnisega riigi
omandissealustaskaitsealavalitsejaettepanekulka Maa-amet(vt. pt. 1.4.).
Arengukavas etten?ihtudtegevused ei liihe enamasti vastuollu kaitse-eesmiirgi (maastike
ilme ja koosluste siiilitamine) ja kaitsekona tagamise pShim6tetega(Arvamus..., 2006).
M66dukas inimtegevusekstensiivsekarjatamisevdi siis okoturismi niiol on Pakri saartele
ohutu ja kooslustehooldamisenimel ka vajalik. Arengukava elluviimist on siiski 6ige
alustada samm-sammult, korrigeerides jooksvalt tegevusi vastavalt v6imalustele,
kogemustele,tagasilddkidelejne. Soovituslik on turismile orienteeritudarendustegevusi
S.-Pakrile l2ihiaastatelmitte kavandada- mdlema saarekasutamine kasvab paratamatult,
s6ltumata arengukavadest.V.-Pakrile kavandatavad sadam, teeremont, rikohotell (v6i
farm selle esmaseslahenduses)on oma olemuselt kaitsealale vajalikud, kdik s6ltub
muidugi projektide/t<iddetiipsemast mastaabist.Optimaalsem viis arendustegevusega
edasi liikuda oleks osaiildplaneeringu algatamine (kasvdi i.iksnesV.-Pakri kohta), mille
kiiigus saaksid oma huvisid v5ljendada Pakri iihing, maaomanikud jt huvilised
(Arvamus...,2006).
Nii i.ildplaneering kui ka arengukava rdhutavad viiikelaevade sadama ja matkaradade
viiljaehitamise ning lambakasvatusetaastamise (vbsastumisepidurdamise eesmiirgil)
olulisust saartel. Asja (august 2006) koostati PSASA tellimusel rahastamistaotlusV.Pakri lambafarmi (kuni 300 ha karjatamiseks)ehitamiseks.S.-Pakri saarel?iiinerannikul
on illdplaneeringus reserveeritud maa perspektiivseks tuulepargiks. Elektrienergia
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olemasolu saartel on iiheks eelduseks ka saarte m66dukal arendamisel, riiiikimata
suurematest kavadest. Kaitseala piires on kehtestatud ja seej?irel ti.ihistatud
detailplaneeringaadressil:Paldiski,Majaka tee 14.

7.2. Kaitse eesmerk
Vastavalt kaitse-eeskirjale on Pakri MKA kaitse eesmiirgiks haruldaste ja teadusliku
vddrtusegageoloogiliste objektide (alusp6hjakivimite paljandid, rannavallid, r?indrahnud)
ning elusloodusekooslustekaitse.
Hoiuala kaitse eesmZirkon EU ndukogu direktiivi 92I43EMrU looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (edaspidi loodusdirektiivi) lisades nimetatud elupaikadeja liikide ja EU ndukogu direktiivi 79l409lEMU loodusliku linnustiku kaitse
kohta (edaspidi linnudirektiivi) lisadesnimetatud liikide kaitse.
1.3. Maakasutus ja -omand
Nii Pakri poolsaar kui ka saared olid N6ukogude ajal iiheks militariseeritumaks
(Endise...,1999).
piirkonnaks Eestis.Pakri poolsaarelon arvele v6etud 26 sOjavderajatist
Otseselt maastikukaitsealalej?iid neist kiill vaid m6ned (rajatised Pakri neemel), ent
kommunikatsioonideja vee liikumise kaudu mdjutasid nad suuresti ka rannikupiirkonnas
paiknevat kaitseala. Mitmeid militaarrajatisi oli (a on varemetenajAtkuvalt) ka Pakri
saartel. Esmasesi.ilevaates(Militaarsest..., 1994) hinnati m6jutatud pindalaks saartel ligi
1000 ha, kusjuuresesinesnii rikutud pinnasegaalasid (pommitamine),p6lemisj6lgedega
alasid, maastiku ulatuslikku risustamist hoonete ja miirklaudade niiol. Saartekasutamine
lennu-ja mereviiepoliigooninamuutis nad ktilastajaleohtlikuks, 1990 aastatealgusesoli
saarteloata kiilastamine turvalisuse huvides keelatud. Ulatuslikud demineerimistocidviidi
l6bi aastatel 1993-lggT,jiireldemineerimine 2004.P'ddsteametiandmetel tehti rekordilisel
1995 aastal S.-Pakril kahjutuks 2538 ldhkekeha.Absoluutset ohutuse garantiid saartel
liikujale ei saa keegi anda - merepdhjas ja pinnases peitunud pommid ja muud
l6hkekehadv6ivad uuesti ohtlikuks muutuda tormide ja kiilmakerke tagajiirjel.
Saartevahelisemere loomulik veeringlus on takistatud 1950-aastatel rajatud tammiga,
millel on (tanaseks lagunenud) silla kohal vaid kitsas l?ibivooluava (Ratas, 2006).
Jiitkuvalt on matkajatele ohtlikud kaks V.-Pakri siivendit, kuhu on heidetud mitmesugust
pri.igi. Olulises mahus on pinnas muudetud ka Pakri poolsaarel,kuhu s6javiigi on rajanud
arvukalt karjiiiire ja kus suurel hulgal on ladustatudehitus-ja muid jdiitmeid.
ReostusohtlikkustPakri poolsaarel uurisid alates 1994 aastast mitmed asutused:AS
Maves, AS Eco-Pro,AS Ecoman,Eesti Geoloogiakeskus,TTU GeoloogiaInstituut, TPU
objektide seisundoli 1999 aastaksoluliselt paranenud
Okoloogia Instituut. JiiAkreostuse
(Kink, Raukas,2000)
MKA ja hoiuala maakasutusekirjeldamiseks on mitmed v6imalused. Suurema osa
hoiualast (90%) moodustab madalmeri. Maismaa ala jaguneb CORINE maakatte
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andmebaasialuseljiirgnevalt: looduslik rohumaa- 35oA,heitlehisedlehtmetsad- 22Yo,
alvarid - l4yo, i.ileminekulisedmetsaaladmineraalmaal- l2Yo, roostikud - 9%o,rand,
luited, liivikud - 8% (oonis J).
rohumaa
lm looduslik
r heitlehisedmetsad

ff%
vf>

o alwrid
o Uleminekulised
metsad
I roostikud

Pakri hoiuala maakattekategooriatejaotus.
Elupaigati.iilpide tiipsem inventuur on tehtud umbes 80%-l hoiuala maismaast, vastav
elupaigati.iiipide j aotus on esitatud loodusvii?irtustepeatiiki s (2.2.).
Maaomandi ktisimuse spetsiifika Paldiski linnas tuleneb ala pikaajalisest militaarsest
kasutamisest,mille kiiigus pdliselanikkond oli sunnitud evakueeruma.Valdavalt on
kaitse- ja hoiula maad kas tagastatud eramaad vdi siis on tegu nn. reformimata
osas maastikukaitsealapiires moodustatud 23
riigimaaga. Tiinaseks on plsaare
j?iiib
katastriiiksust, lisaks
kaitsealale Keila metskonna maattikk nr. 66. Elamumaa
sihtotstarbegaon 5 katastrii.iksustja ehitamist on alustatud neist kahel (Leetse 3 ja Leetse
4). Tundlikus asukohas, Pakri tuletorni ja kaitseala naabruses,asub kaks elamuna
kasutatavathoonet. Viiikeelamute (u. 30) rajoon on kavandatud klindi l2ihistele- Majaka
tee ja Viigari tee krundid. Eraldi kiisitletavad on Pakri saared, mis ajalooliselt on
kuulunud rootslastestmaaomanikele(ligi 80). Riigi- ja iihiskasutusegamaaiiksusedolid
saartel esindatudvdhesesulatuses.Seisuga 15.02.2005oli maade tagastamiseolukord
2005), saartelon erakdtestagasi 25-32%
saartell6ppjiirgus (Maa munitsipaliseerimise...,
maadest(tabel J). V.-Pakri tuletorni ja S.-Pakritulepaagiteenindamiseksvajalik maa on
jiietud riigi omandisse. Vabasid riigimaid saartel soovib Paldiski Linnavalitsus
munitsipaliseerida.Harjumaa Keskkonnateenistuskaitsealavalitsejana seevastutaotleb
no. vabademaadevormistamistriiei omandisse.
Maareformi seis \ saar
Esitatudavaldusi
Tasastatudkinnistuid
Moodustatud katastriiiksusi
Tasastatudmaadenindala fta)
Tagastatudmaa osakaal saarest(o%)
J?itkuvaidmenetlusi

Viiike-Pakri

28
t6
31
432

32
I

Suur-Pakri
31
I2
35
331
25
z-J
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Vaadeldes m6ne aasta eest maade tagastamist maastikukaitseala l6ikes, ilmnes (Kink,
maid Pakri poolsaarel(70%), viihem S.-Pakri
2004a), et enam oli tagastamissoovidega
saarel(49Yo)ja V.-Pakri saarel(25%).
Igapiievaseltkaitsealalelavaid inimestearv on v?igaviiike: 1...5(V.-Pakri, Leetse).

1.4. Reformimata maa kiisimus saartel
Vabade maade (umbes 970 ha, v?iljaspool MKA-d) vormistamise enda omandisse on
algatanud nii riik (Maa-amet Harju Keskkonnateenistuseettepanekul) kui Paldiski linn
(ettepanekud Maa-ametile). Paldiski linna taotlus h6lmab 26 maatiksust, riigi oma 2l
maatiksust(V.-Pakril 11, S.-Pakril 8 ja viiiksematel saartel 2 maaiiksust).Taotletavate
maaiiksustepiiritlemine on olnud erinev, valdavalt on tegemist no. sirgjoonelisteuute
kruntidega.
Maa omandikiisimuselahendamineenamusenn vabademaadejdtmisega riigi omandisse
on kaitseala seisukohalt mdistlik: viihem kaitsekorralduslikke riske, konkreetseid
maaiiksusi saab ka tulevikus, kui kerkib vajadus, iimber kruntida. EL struktuurifondide
puhul ei ole maade kuulumine omavalitsusele(toetusetaotlemisel)kohustuslik. Tiiiesti
piisab, kui kavandatudtegevus saab aktsepti kas riigimaa valitsejalt (ministeerium v6i
maavalitsus),eraomanikult v6i siis omavalitsuselt.Enamikku PSASA poolt koostatud
arengukavas ette niihtud tegevusi toetab ka riigimaa valitseja. Konkreetsed ja selgelt
piiritletavad maaiiksused V.-Pakril (sadam, tee, okohotelllfarm koos tagamaaga imt.,
kokku umbes 200 ha) on aga otstarbekas anda linna omandisse. Reformimata maa S.Pakril tuleks jiitta riigi omandisse (Arvamus..., 2006). Ulevaade riigi omandisse
taotletavatestmaaiiksusteston kokkuv6tlikult esitatud kaardil 2 (vt. lisa).
Riigimaa osas toetab kaitseala valitseja karjatamist, traditsioonilist maakasutustja
riigi Ziriiihingu
Ka PSASA iihe partneri
<ikoturismi soodustavaid kavasid.
l2ihtub
majandamisel
tegevus Prantsusmaa rannikute
Conservatoire du littoral'i
strateegiast, kus riik ostab kokku viiiirtuslikke ranna-alasid, et neid edaspidi iihtse
poliitika alusel (sAastvalt)majandada.Maaomanike arvukuse kasv ranna-aladelja saartel,
millele maa munitsipaliseerimine vdib viia, ei soodusta nende alade terviklikku
majandamist.

1.5.Huvigrupid
Tallinna-liihedane atraktiivne elamupiirkond, arenevate sadamatenaabrus, maaomanike
jdrk-j?irguline tagasitulek, kasvavad turismivood - need on tegurid, mis kujundavad
huvigruppide paljususe Pakri kaitsealal. Kui siia lisada vtiljakujunemata infrastruktuur
ning kogu ala tsiviilkasutuse suhteline noorus, siis v6ib eeldada, et Pakri kaitseala
huvigruppide spekter on alles kujunemisj2irgus. Alljiirgnevalt on iseloomustatud
huvigruppidesttiihtsamaid.
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Paldiski linn (hoiuala maismaaosaska Keila ja Padisevallad). Omavalitsusehuvi
on kaitsealaparem eksponeerimineja <jkoturismiarendamine.Oluline on linna
teenindussektorimitmekesistamineja turismi tugiteenuste(majutus, toitlustus)
areng.Linna huvides on ka uute elamualaderajamine atraktiivsetespiirkondades,
mis on ka loomulik arvestadesPaldiski elamufondi tiinast struktuuri (valdavad NL
s6javiie poolt rajatud 5-korruselised korterelamud). Hoiuala vahetus naabruses
paiknevadolulisematestasulatestveel Lohusalu,Laulasmaa,Kloogaranna.
Harju Maavalitsus on huvitatud piirkonna terviklikust arengust, mis jiirgib
maakonnaplaneeringu (lisaks rohev6rgustiku ja
vli2irtuslike maastike
teemaplaneering)ideoloogiat.
Keskkonnaministeerium (Harjumaa Keskkonnateenistus, LKK Harju-Rapla
regioon) on huvitatud loodusviiiirtuste siiilimisest, taastamisest, uurimisest,
paremasteksponeerimisest.
Piirivalve. On huvitatud tugipunkti sZiilitamisest Pakri neemel ja sadamas.
Riikliku struktuurinat?iidabolulist rolli ka kaitsekorratagamisel.
Kaitsej6ud (Skautspataljon ja Kaitseliit) on huvitatud 6pperiinnakute
korraldamisest Pakri saartel.
Maaomanikud, suurusjdrgus100 inimest, uue tegurina ei ole i.ildjuhul oma vara
kasutama hakanud. Pakri poolsaarel on siiski algatatud detailplaneeringuidja
kavandatud elamuehitust looduslikult kaunites kohtades (Leetse rand).
(karjakasvatusjne.) maaomanikudei tegele,ehkki
Traditsioonilisemaakasutusega
siin teeniks selline tegevuska kaitsealahuve. Rootslastestmaaomanikkesaartel
iihendab Pakri Uhing, kes on huvitatud eelkdige kogukonnale kuulunud
ja infrastruktuuriarengust.
(tihiskasutusega)
maadetagasisaamisest
Teisedkohalikud elanikud. On huvitatud oma elukeskkonnakvaliteedi tdstmisest,
hindavad kaitseala suhtelist eraldatustnii pikniku- kui ka kalastuskohana.Oma
linna (pi irkonn a) identiteeditunneon tihti kujunemisj?irgus.
Turismiga seotud ettev6tlus. Kohapeal seni viihe arenenud,uue ettevdttenaalustas
OU Pakrisaared (www.pakrisaared.ee). Linnavalitsus on korraldanud iilevedu
Pakri saartele, moodustatud on Pakri Saarte Arenduse Sihtasutus,kes kavandab
eriti mitmeid turismi toetavaid projekte. Episoodiliselt on Pakri poolsaareja saarte
ktilastamistkonaldanud mitmed Tallinnast l?ihtuvadturismifirmad (Bona Reisid,
Broadline) v6i iihendused(Looduse Omnibuss).Hinnanguliseltosutataksepalju
kokkuleppelisi turismiteenuseid(st. tegevuslitsentsitaisikute/firmadepoolt), eriti
iilevedu Kurkse sadama kaudu. Looduse tutvustamisegaja vastavate laagrite
korraldamisegaon tegelenud 200I a. registreeritudMTU Pakri Looduskeskus
(uhatuse esimeesakadeemikAnto Raukas)ja MTU Meridemm (uhatuse esimees
Andrus Veskioja), sedaeriti LeetseLoodusmajabaasil(Hella Kink).
Kalurid. Harrastus- ja ka ttjcistuslik kalapiiiik on piirkonnas populaarne:
kalasadamanaon kasutusesnii Paldiski, Kurkse kui ka Lohusalu. Paldiski linnas
on kutselisi kalureid ettev6tjanaregistreeritud24.
Jahimehed.Pakri Jahiselts on huvitatud jahipidamise j?itkamisestPakri saartel
(eesk?iffrebaneja kehrik). Jaht v6ib h?iirida saarte kiilastajaid ent on loomastiku
reguleerimiseksvajalik. Reguleerimistvajab kormorani kasvav asurkond.
Sadamad. Paldiski L6una- ja P6hjasadam on kiiresti arenenud ettev6tted.
Igasugune laevaliiklus, eriti muidugi naftatankerite liiklus v6ib olla teatud riskiks
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linna korval ka hoiuala linnustikule. Lohusalu sadama m6ju linnustikule jii2ib
lokaalseks.
piirkonna kiilastajad. Pakri MKA-d ki.ilastas 1995. a. hinanguliselt 400, 1999 16.000 ja2002 - 20.000 inimest. Arvud on ligikaudsedja nendem6testamiselon
vajalik defineerida k6igepealt, mis on kiilastus. Pakri saari ki.ilastas2002 aastalu.
lOO, ZOOSaastal u. 1000 inimest (vdrdluseks: Osmussaart tZinu Looduse
Omnibussi tuuridele - kiilastas 2002. a. u. 2000, Aegna saart 2004. a. 5200
inimest). Hinnanguliselt iile poole saarte kiilastajatest saabub/lahkubPaldiski
P6hjasadamakaudu, kasutadeslinnavalitsuse organiseeritud veoteenust niiiteks
200,5aastal(maist septembrini): 530 inimest. Teine osa inimesi saabubomal kbel
kas Kurkse sadama kaudu, merestistal v6i muul viisil. Probleemiks saartel on
turismi infrastruktuuri puudumine (Baltic..., 2004). Turismi-, eriti v?ilisturismi
potentsiaalileviitab naabrusesasuvaPaldiski sadamareisijatek?iive:ligi 150'000
ieisijat aastas.Kaitse- ja hoiuala seisukohalt,mida toetavad ka Paldiski linna
iildplaneering ja arengukava, tuleks saartel arendada eelkdige okoturismi,
orienteerudes gruppidele suurusega kuni 30 inimest. Samas: saarte maa
munitsipaliseerimise taotluses (2005) on esitatud ka turismi arendamise
radikaalsem versioon (kuni 250-kohaline SPA), mille realiseerumiselkasvaks
saarte kiilastajate arv ligikaudu 10 korda (piievade arvestusesrohkem). Kiiresti
arenev suund on kahtlematajahi- ja paaditurism. Saartepotentsiaalile v6tta aastas
vastu kuni 15.000 kiilastajat viitab ka reisikorraldusfirma Broadline.

Rahvusvaheline rannikurada E-9 tiihistati Pakri poolsaarcl 1999, V.-Pakril 2002 aastalMatkaraja kirjeldus on esmakordseltesitatudajakirjas Eesti Loodus (1999, 8), hiljem ka
voldikuna.
Saarte kiilastamist on aastaid seostatud tulareemia (bakteriaalne nakkushaigus, levib
n6riliste kaudu, nakatumine v6imalik ka vee, toidu, siiiiskede, puukide kaudu) ohuga.
Andmed selle haiguse kohta on liinklikud. PSASA tellimusel uuris 2005 aastal saari
Tervisekaitse Inspektsioon, kes ei tuvastanud tulareemia ohtu. Saartel v6ib niiriliste
kaudu levida ka hantaviiruseid (Timm, 2000).

2. Kaitsev2itirtused- nendeohuteguridja kaitse-eesm?irgid
Kaitseviiiirtusete lildine liigendamine lZihtubeelmisest kaitsekorralduskavast,teistest sent
koostatud vastavatest klassifikatsioonidest ning Natura inventuuride kliigus
on
viiiirtuste tuumikuks
viiljaselgitatud viiiirtuslikest elupaigatiiiipidest. Et
ka
on
mis
maastikukaitseala,on rdhuasetusmaastikulistele (geoloogilistele) viiiirtustele,
paremini kirjeldatud/uuritud, v6neldes elupaigatiiiipide v6i liikidega. Elustikulised
vaArtused, ehkki pukri puhul silmatorkavad, on iildises viiiirtuste hierarhias siiski
sekundaarsed.Kaitsevdiirtuste liigendus kolmeks tasandiks tuleneb samuti seni tehtud
eeltdodest, kus geoloogilised objektid on tiihtsuse alusel p6hjalikult siistematiseeritud
(pakri..., 2001). Et kaitsekorralduskava koostamise mitteametlik juhendmaterjal

(Tomson, 2005) soovitab k6rgeima kaitseviidrtusegaeristada rahvusvahelise tiihtsusega
(konventsioonidega ja lepingutega kaetud) aladlkooslused ning et tiinu EL-i
Loodusdirektiivi ja Linnudirektiivi elupaigattitipideleja liikidele kuulub valdav enamik
hoiualastnii vdi teisiti rahvusvahelissetiihtsusklassi,on khesolavaskaitsekorralduskavas
piirdutud lihtsama,kolmeastmeliseskaalaga(I - il).
Maastikukaitse- ja hoiuala v[iirtused on koondatud iihte siisteemi (vt. tabel J).
Paratamatulton klassifikatsioon kokkuleppeline, niiiteks on joad ja allikad paekalda
lahutamatudosad ja nende eristamine klindist seetdttum6nev6rra tinglik. Samamoodi
kattuvad elupaigatiiiibid, haruldaste liikide kasvukohad, maastikuliselt v?idrtuslikud alad,
rekereatiivselt v?i2irtuslikud alad jne. Elupaigatiitipide puhul on kdrgeim (I tasand)
omistatud sellistele kooslustele, mis on hoiualale eriti iseloomulikud (s6ltumata siin
Loodusdirektiivi lisas miirgitud esmatiihtsatestelupaigatiriipidest).Kuna problemaatiline
on tagada kSikide vii2irtuslike elupaigatiitipide kaitse (tiipsemalt majandamine) tiiies
ulatuses(alvareid on saartel ligi 900 ha), siis on kaitseviiiirtustekaardil (kaart 6) esile
toodud vaid vastava koosluse k6ige ilmekam (massiivsem) esinemiskoht. K6rgeima
tasandiga kaitseviiiirtusega on salutakja kasvukoht ja kriitislite pesitsuspaik (Eestis
nimestikes.
ainukesed),vaatamatanendeliikide puudumiselerahvusvahelistes
ja
esinevaidiiksikuid
hoiualal
maastikuloetleda
k6iki
saa
iiles
ei
koondtabelis
V?i?irtuste
loetleda kiimneid.
iiksi
v6ib
rdndrahne
huvitavaid objekte. Niiiteks miirkimisviiSrseid
maastikupildi
neid
v6ib
lugeda
Tabelis miirkimata objektid pole mitte tiihtsusetud,
oluliseks osaksja nende viiiirtustamine toimub maastiku kui terviku kaudu.

PAKRI MAASTIKUKAITSEALA

Objekt

j a HOIUALA viiiirtuste koondtabel

LK-vSiirtus

Maastik
Inimene

Ohutegurid
(kriitiline)

Meetmed

Oodatav tulemus

P

ehitus

hooldus

looduslikprotsess

P
P
P
P
P
LS
LS
PLS

v6sastumine
orahistamine
orahistamine
kuivendus

hooldus
hooldus
hooldus
hooldus
hooldus

looduslik protsess
looduslik protsess

prahistamine

u

P
P
variandid

variandid

variandid

variandid

Pakri,Kaasiku,Kersalu.iuga
P6lde,Valli, Pdllkiilajuga

III

Allikad
LK- kivid (2 Suurkivi,Leetse)

III

Klint Pakri saartel
V-Pakri paerand

Liik

Kaitse
eesm6rk*

I
il
fi
il

Utsikobjet<t Klint Pakri poolsaarel

Elupaik

LK-viiiirtuse
tasand(I-ru)

Piirnasaluia Ubaniidi kivikiilv
Alvarid - 6280 (saartel)

ilI
ilI
I

kuivendus

vdsastumine

looduslikprotsess
looduslik protsess

looduslikprotsess

seisundendine
seisundendine
osamaid kasutuses,
p6letus,
kariatamine v6sa tdriutud
looduslikprotsess
hooldus

Pangamets- 9180 (Poolsaar)
Rannavallid - I 2 10 (saartel)
Elupaigafliiibid:1130, I 150,
1160. 1220.2130,3 r40, 7 160
Kriiiislite koloonia
Salutakiakasvukoht
LD liikide pesitsusalav6i
kasvukoht

I
II

I
I
II

P
LS
variandid

hiiirimine
metsatciod
variandid

seire
sere
selre

looduslikprotsess
seisundparanenud
seisundendine

v6i
TeisteLK liikidepesitsusala
kasvukoht
lik maastik
Mi lj otivZizirtus
(kirikuteia Suurkiilaase)

UI

variandid

variandid

selre

seisundendine

I

PLS

v6sastumine

taastamlne,
kasutamine

osamaid kasutuses

Maaelu,teadus,haridus,
puhkemaiandus

II

variandid

iilekoormus

rajad, infra
ehitus

okoturism, siiiistev
looduskasutus

looduslikprotsess

seisunditaastamine
- ploodusltkuprotr"srijatt.tmi*, t-S-looduslik
seisundpiisib,PLS-poolloodusliku

2.1. Geoloogilisedvddrtused
2 . 1 . 1K. L T N T
Pdhja-Eesti paekallas (klint) on kahtlemata Eesti k6ige tuntum ja monumentaalsem
loodusmtilestis.Koos ranna-alavabanemisegapiiritsooni reziimist on klint uuestitousnud
teadlaste-uurijate
huviorbiiti. Omaaegseleklindi tervikk2isitlusele(Tammekann,1940) on
lisandunud mitmeid uuemaid (viimati: Suuroja, 2005), kus arendatakseedasi klindi
liigendamise, tiipoloogia, arengu ki.isimusi. Suure tdd klindi uurimisel ja
populariseerimiselon teinud TTU Geoloogia Instituut (Kink, N6lvak, Miidel, Hints,
Raukas jt.), kes on etie valmistanud dokumentatsiooniklindi esitamiseks TINESCO
maailmapiirandinimekirja (pt. 2.1.6.).
Paldiski piirkond on ala, kus klint j6uab saarteltmandrile (Pakri poolsaar)ja kus klindi
eksponeerituson Eesti oludes tiiiuslik. Klindil6ikude kogupikkus saartelja poolsaarel
kiiiinib 20 km-ni ja k6rgus Pakri neemel 25 meetrini. Pakri on Eestis ainuke ,,paene
poolsaar" ja Pakri saartele on analoog olemas vaid Osmussaareniiol. Ainult Pakri
poolsaarelpaljandubklint ka n<i.ki.ilgl6ikes,mis v6imaldabjelgida kihide ldunasuunalist
kallakust- geoloogilisedkihid, mis Paldiski linnas asuvadmerepiiril, on neemejuures 15
m k6rgusel. Pakri neemelt u. 200 m sisemaapoole jiiiib paeklibu alla v2iikeastang,kus
avanebkogu Kukruse ladeja alumine osa Idavere lademest.Seegavdib Pakri poolsaarel
jAlgida paekihte tunduvalt suuremasulatuses kui Ontikal - kokku avaneb siin u. 50
miljoni aastajooksul settinudmerep6hjaliibil6ige (Einasto, 1996).
Vastavaltviimasteleliigestustele
(Suuroja,2005) v6ib Paldiski piirkonna
klindil6igus eristadaj iirgmisi
morfogeneetilisiiiksusi: Stora-R6gci
klindilaht, Rig<i klindipoolsaar,Pakri
klindilaht, Pakri klindipoolsaar,Pakri
klindisaar,Lahepereklindilaht, Illurma
Pakri
klindineemik,Laulasmaa
p0ol*aar
klindipoolsaar,Lohusaluklindisaar,
Keila-Joa klindilaht.
Klindiastangu l4-st eristatud tiiiibist
(Suuroja, 2003) on V.-Pakri ja Pakri
ttiiip saanud oma nime vastavate
nliidisalade jargi.
V.-Pakri
ti.iiipi
astangutiseloomustavadsuured astangu
najale toetuvad paelahmakad. Pakri
tiiiipi astang on mere
Pakri ps. Klindi liigestus(Isakar,2003)

murrutusele alluv
KambriumOrdoviitsiumi astang, mille jalamil
konsolideerimata
varinsuvricind.
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Pakri neemel (J) avanevad (alt tiles) Alamkambriumi Tiskre ja Ulemkambriumi
Kallavere kihistud, Ordoviitsiumi ajastu Ti.irisalu,Varangu, Leetse, Toila, Pakri, Aseri,
V?ioja K6rgekalda kihistud. Poolsaarelasuvad Pakerordi lademe (Ti.irisalukihistu ja
noorem osa Kallavere kihistust) ning Leetse kihistu stratotiiiibid (ttiiiplabil6iked), Eesti
vanimad p6leva kivi ilmingud, mitmete kivististe tiiiipleiukohad. Pakri kihistu Testepere
paemurdbn hinnatudkivististe kogumise kohana.Poolsaarelja saartelon leitud mitmeid
ieadusele uusi liike, eriti puudutab see brahhiopoode, trilobiite, kitiinikuid. Seeliibi on
paleontoloogilisse teaduskirjandussejii?idvustatud ka kohanimed Paldiski ja Pakri.
Teadlastehuvi Pakri piirkonna geoloogia vastu algasjuba 1840 aastatelja see huvi on
kestev. Ligi 35 miljoni aasta pikkust setteliinka tiihistav konglomeraadikiht Tiskre ja
Kallavere kihistu kontaktalal ei ole tekkelooliselt iiheselt seletatav(Mens, 1998). Pakri
neemekohal on varem liivakivis esinenudka kuni 7 m siigavuneabrasioonikoobas,mis
on tiinaseks varingute tagajiirjel taandunud (Heinsalu, 1987). Vtiiksemaid koopaid on
pangasmitmeid.

t"+.9
il.6 Rr

LAbil6igePakri pangalt(Isakar,2003)

Viiike-Pakri pank on Kunda lademe Pakri kihistu stratotiiiibiks ning kivististe, eriti
kiisijalgsete esma- ja tiiiipleiukohaks. Pakri paekalda eripiira on avatus merele. Pakri
poolsaarepankrannik hakkaskujunema koos kerkimisegamerest u. 6000 aastaeest,V.Fakri pankranniku. 3200ja S.-Pakripankranniku. 2000 aastaeest.Poolsaarja saaredise
kerkisid merest m6nev6rra varem, 3000 kuni 9000 aasta eest. Ulatuslike
murrutuskulbaste tekke algust Pakri neemel seostatakse glaukoniitliiva kerkimisega
lainetusemdjusftiariu. 1700 aastaeest(Eesti Looduse.-.,1999)'
Kivimikihid on metallpla atidegat?ihistatudUugal ja Testeperepaemuffus.
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OHUTEGURID:
Looduslikest teguritest ohustavad pankasid mere murrutuse tSttu toimuvad varingud.
Astangut vdivad mdjutada ka kuni 500 m laiuses v<iondis toimivad mehhaanilised
tehism6jurid (radarid, tuulegeneraatoridjms.), ehituspae leiukohtade evitamine ja
ehitustegevuskogu panga ulatuses.Pangatilaserva murenemistja varinguid soodustabka
taimestiku ja rohukamara hratallamine kiilastajate poolt. Kiilastuskoonnus ei tohiks
iiletada40 inimest grupis (Kink jt.,2002). Pankademastaapiarvestadeson nende oluline
- ,,v6imsa suurvonnina kaitseb klint
m6jutamine inimese poolt siiski v?ihetden?ioline
Looduskaitseseaduses,
MKA kaitseennastise" (Suuroja,2003). Nii ranna-alam?i?iratlus
eeskiri, hoiuala fildine eeskiri kui ka Paldiski linna iildplaneering(kus klindi osasvaldab
saartel 200 meetrine, mandril 100 meetrine ehituskeeluvdcind)peaksid tagamaktillaldase
6igusliku aluseselleks,et klindi arengtoimuks vaid loodusliku protsessina.
V i suaalse ohutesurina on prahi staminekohati ktillalt miirkim isviiiirne.
KAITSE-EESMARK: klindi pikaajalinekaitse-eesmiirkon klindi arengutoimumine vaid
loodusliku protsessina.VAltida tuleb klindi igasugust,ka visuaalset,reostamist.Klindi
viiiirtus vaj ab selgematesiletoomist.

2.',1.2.
JOAD
Pakri poolsaarejoad (6) on tekkinud poolsaaremaismaastumisekiiigus viimase 40006000 aastajooksul.Nooredja veevaesed(suviti kuivavad)joad ei ole endalekujundanud
miirgatavaidkanjonorgusid.K6rgematestjugadest (P6lde, Pakri, Kaasiku, h : 5-6 m) on
jugadest(h:2 m) on vZiiirtuslikum
kaks viimast, madalamatest
suuremakaitseviiiirtusega
Kersalu kaskaad. Veerikkam on Pakri juga. Jugasid ohustab ojasiingide siivendamine,
kuivendustrjodvalgalas,pae kaevandamine,heitveejuhtimine ojja. Uue voolusiingi sai
2005 aastalMajaka tee l4 krundilt merre suubuvkraav, mille kukkumine klindlit miirgib
uue tehisjoa(P6ldejuga) teket.

JoadPakri poolsaarel(laanestitta)

Nimetus
P6lde
Pakri
Kaasiku
Valli
Raia (P6llkiila)
Vanaaseme(Kersalu)

K6reus(m)
6
5
5
'))

)\
kaskaad

Kaitseviiiirtus

ilI
il
II
III
III

II

Ohuteguridja kaitse-eesmiirkon jugade puhul samad,mis klindil,
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2.1.3.ALLIKAD
Allikad avanevad mitmel pool paekalda jalamil, tihedamini Kersalu ja Leetse vahelises
l6igus. Saarteston allikaid rohkem V.-Pakril (29).Yaldavaltlangeallikate (vooluhulk I -5
lis) k6rval esineb poolsaare idarannikul mattunud panga jalamil ka tOusuallikaidja
Langeallikad omavad iildiselt kohalikku,
allikasoid. Viimased on seotudpangametsaga.
kui Natura 2000 spetsiifiliste
allikate
piirkondlikku
Seoses
t?ihtsust.
t6usuallikad
loodusaladeinventuurigaon Pakri poolsaareidarannikul, maastikukaitsealapiires, viilja
eraldatud ka nn. Pakri allikaala (Kink, 2004b), mis kuulub Eesti 70 allikaala (sealhulgas
17 mineraalaineterikka allikaala) hulka. Pakri allikaalal on fikseeritud 12 allika
avanemine,mbSdetud vooluhulgad on 1-10 l/s, allikaala vilrtuskategooria - III (ehk
madalaim).
Ohutegurid: kuivendustood, ehitustegevus,reoainete juhtimine pael6hedesse.Kaitseeesmiirk: allikate r eziim pi.isib looduslikuna.

JA KIVIKULUD
2.1.4.RANDRAHNUD
Suuremadriindrahnudja kivikiilvid kaitse- ja hoiualal kuuluvad suurrahnude(ii 10-25 m)
hulka. Piiranguvddndissejiiiivad nendest Piirnasalukivikiilvid, Ubaniidi kivikiilv, Leetse
m6isa ja Lodurahnud, V.-Pakri Suurkivi ja Kaguranna kivi, S.-Pakri Suurkivi.
Umberm66t i.ile20 m ongi vaid kahel kaitsealuselSuurkivil. Need rahnud on III tasandi
teised suurrahnud (kokku umbes 20) v6ib lugeda tdhelepanuvb?irseteks
kaitsev?iZirtusega,
objektideks, mille v?iiirtus avaldub maastikukompleksis. Vdrdluseks: suurrahnudei.ildarv
Eestis on ligikaudu 1000 ning nende suurim kontsentratsioonjiiiibki Loode-Eestisse
(Pimrs, 2003). Pakri riindrahnude iseiiraks, mis t6stab nende viiiirtust, on
iimbrismaterjalist viiljapestus, mist6ttu rahnud on hiisti vaadeldavad(Pakri saared,1998).
Ohutegureid, lisaks looduslikule murenemisele,r?indrahnudelpraktiliselt pole. Kivide
purustamineehitustetarbeksvdi siis p6ldude puhastamisekson minevik ja kui iildse, siis
m6jutab inimene riindrahne kas nende sodimisega, l6kke tegemisega v6i siis iimbruse
prahistamisega.Halvas seisukorras on n2iiteks Piirnasalu II kivikiilv, mida on oluliselt
i rajatised.
iirivalve v
kun
kahiustanud
Kaitse-eesmdrk:suuremater2indrahnudetimbrus ja kiviktilvide ala on korrastatud
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2.1.5.TEISEDGEOLOOGILISED
VAARTUSED
SAARTEL
Riikliku tiihtsusegageoloogiam?ilestison V.-Pakri paerand (u. 700 m pikkune l6ik
sadamakohast
l6unas).Siin paljandub,kuni rannavallidealla mattumiseni,Uhaku lademe
Viio kihistu ehituslubjakivi.Astangul saabjiilgida rannikuprotsesse.
Regiooni tasandi kaitseviiZirtusegaon V.-Pakri Djupmossani soo. Turbakihi paksus
kiii.inibsoos60 cm-ni. Et soostumisprotsess
on noor, on sool teaduslikja loodushariduslik
t?ihtsus.
Teise tasandi kaitseviiiirtus (nii geoloogiline kui elupaigaline) on S.-Pakri p6hjaosas
kujunevatel paep6hjaga jiirvikutel (ki.immekond, pindala kuni 4 ha). Need pakuvad
teaduslikku huvi ja on maastiku ilmestajad.Halotroofsetejiirvede i.ildarvuksEestis on
pakutud 120 (Ott & KOiv, 1999), suurtaimestikuosas on enamasti tegemist liigivaeste
veekogudega, kus taimede ohtrus ja katvus vdivad olla miirkimisv?i?irsed.Madalad
halotroofsed jiirved soojenevad suviti kuni 30 kraadini, talvel v6ivad aga k0lmuda
pOhjani.
Kokku on viiiirtuslikke loodusmiilestisiPakri saartelja poolsaarelviilja toodud 35, neist
maastikukaitsealal23, i.iksikobjektidenalooduskaitseall olevaid 2 (Kink jt., 2002).

Ohutegurid nimetatud vii2irtuste puhul on pigem teoreetilised ja v6ivad tuleneda
kiilastuskoonnusekasvust.Kaitse-eesmiirsikson loodusliku orotsessii?itkumine.

2.1.6.PAKRIMKA BALTIKLINDIESINDUSALANA
LTNESCOmaailmapiirandi nimekiri (World Heritage List) sisaldasseisuga01.07.2006
162 loodusobjektining 24 nii kultuuri- kui ka loodusobjektidenimekidas olevat objekti.
Loodusobjektideston geoloogilisi loodusmiilestisihinnanguliselt kolmandik. Eestis on
tehtud eeltoid j2irgmiste loodusobjektide esitamiseks nimekirja kandidaadiks: Karula ja
Soomaa rahvuspark, Ontika maastikukaitseala,Ldiine-Eesti arhipelaag, Tuhala karstiala.
Teadaolevaltei tehta hetkel tcjcideelnimetatudobjektide liitmiseks nimekirjaga. Kiill on
aga tehtud ettevalmistusi Pdhja-Eesti klindi (a selle koosseisus ka Pakri MKA)
li.ilitamiseksIINESCO vastavassenimistusse (Kink jt., 2004; Baltic..., 2004). Liibi
keskkonnaministeeriumiesitatudtaotlus aktsepteeriti{INESCO poolt 17.07.2005.a. ning
otsus klindi sobivusekohta maailmapiirandinimistussepidi esialgselttehtamaLINESCO
j?irgmiselistungijiirgul (uuli, 2006). Negatiivse eelhinnangut6ttu v6eti Eesti taotlus aga
tagasi.
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nimekirja liikmetele
uldiselt ei tulene Maailmapiirandi Konventsiooni reeglistikust
ja kohustavad.riiki
iseloomuga
soovitusliku
fOfrirOfi"fisi ndudeid, need on enamasti
jne'
Konventsioon r6hutab ka
ieg"le*a objekti arendamisega, uurimisega, seirega
naabrusesjne'),
puiu"rutuA" la kaudsete mOjude arvestamise vajadust (planeeringud
vajalikkust' Pakri
strateegilisteiegevuskavadeja rahvusliku (ka regionaalsete)keskuste
on samuti
maastikukaitsealasobivust LINESCO poolt v?iiirtustatudgeoparkide nimistusse
korduvalt konstateeritud(n. Raudsep'2001).
(J), eriti on
Balti klindi eri osade kaitsmiseks on moodustatudmitmeid kaitsealasid
on,koos
protsesshoogustunudviimastel aastatel.Maailmapiirandi nimekilakandidaadina
Ulgase,
Tiirisalu,
bakri MKA-ga UNESCO-1e otsustamiseksesitatud veel Osmussaar,
Muuksi-Tsitre, Ontika, Piiite-Utria.
on Ralti klindi kaitse
Kaitsealad,millc pShieesmiirk(v6i [ks p6hieesmZirke)
Kaitsealanimi
OsmussaareMKA
Pakri MKAia hoiuala
LaulasmaaMKA

Pindala,ha

Moodustamise aasta

483

t996

TiirisaluMKA

27

r99r

Naase MKA

5
140
65

2005
2005
2000
1939Q0o6)
2005

MurasteLKA
RannamdisaMKA
Maariamde MKA
M?iealuseMKA (kohalik)
Ulsase-SavirannaHA

1 .41s ( 21.039)

1998(200s)

87

2005

u. 70 ha

597
2l

Ubari MKA

62

Valkla klindi HA
LahemaaRP

)

OntikaMKA

72.s00
1.212

Piiite MKA
Utria i6e org
Narva ideoru MKA

49
8 Q96\
14

1960(200s)
2005
2005
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Klindi pindalaliseltpiiritletud loikudelelisakson Eestiskaitseall mitmedklindiga seotud
Pakri saatedja
Mitmed klindiloigud(Osmussaar,
iiksikobjektid,eelkOigejoaastangud.
Tiirisalu, Iriuutti, Saka-Ontita-Toila,Piiite, Udria) kanti 2002 aastalP6hjapoolsaar,
'Euroopalise
panka
t6htsusegageotoopidenimekirja (Kink, 2904).Esleetiliselton Pakri
(Saadre,20Q4)'
Goos baite pangaga)irinnatudka Eestik6igemuljetavaldavamaks

2.2. Elupaigad
ja salukuusikud, eelmise
Pakri pools aare taiml<attes valdasid algselt lootammikud
heinamaad,
sajandi alguses olid poolsaare keskosas esindatud puisniiduilmelised
ntiUdseks
on
naaatatega toopealsed, lehtmetsad. Niitude ia loopealsete pindala
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vdhenenud, metsade pindala suurenenud (Pakri poolsaar..., 1996). Poolsaare
vii?irtuslikumaks koosluseks on pangamets, mille ilmekamad osad on leidnud
?iramiirkimistka EMI(AV toos (Viilma jt., 2001) ja mille mullastikulis-taimestikulist
erip?iraon alles hakatudtundma 6ppima (Paal, 2001; Rooma & Paal, 2001). Pangapeal,
kus maastik on suuremasosas rikutud, leidub 6hukesel pinnakattel siiski oman?iolisi
soovikumetsi, loomdnnikuid, kinnikasvanud puisniite. Rannikul leidub laiguti (Leetse)
luitelist palu- ja ndmmemetsa.Majaka tee 14 krundil on kirjeldatud omap?irasenn.
Viljapuumetsa(14 liiki vi[fapuid ja 17 liiki marjap66said)esinemineumbes 4 ha suurusel
alal (Abner, 2004).
S.-Pakripdhja-ja keskosas,samuti idarannikul on algselt levinud niidud. Saarepdhjaosa
looniite kasutati karjamaadena.Need olid kohati iilekarjatatud, kuna kariloomade arv
saareloli suur. Heinamaadolid piiratud kiviaedadega.Saarekesk- ja liiiineosamets on
olnud puisniiduilmeline, kus kasvasid kased, mille seas oli ka kuuski ja pihlakaid.
Alusmetsa moodustasidkask ja lepp. Saarekaguosamiirjemates kasvukohtadesvalitsesid
lepikudja kuivematesniidud. Pdllud paiknesidkiilade iimber.
V.-Pakri on olnud metsasemkui S.-Pakri.Valitsesid lehtmetsadja puisniidud, mis saare
ribadena. Metsa puurindes kasvasid haavad,
keskosas vaheldusid ida-lii?inesuunaliste
pZirnad,pihlakad, saared,p66sarindessarapuudja pajud. Leidus ka i.iksikuid miinnitukki.
Saare l6una- ja pdhjaosaspaiknesid loorohumaad.P6llud olid kiilade juures nii saare
kui idaosas.
l?i?ineKoos elanikkonnalahkumisega(1939-1944)katkestraditsioonilinemaakasutus,taimkate
hakkastaas muutuma looduslikumaks.Laienesidmetsadja p66sastikudning tihenesrohi
loodudel. Seda on takistanud aeg-ajalt ettetulnud p6lengud. Praeguseks on metsade
pindala suurenenud endiste puisniitude, soostunud rohumaade, 6uealade arvel. Nii
katavad metsad u. 1/3 V.-Pakrist ja ll4 S.-Pakrist.Tiipoloogiliselt on need enamasti
soovikumetsad. Puurindes kasvavad hall lepp, saar, sookask, haab; alusmetsas
toomingas,pajud, mages6star.Alustaimestikusesinevadlopsakatelehtedegaangervaks,
seaohakas, naistesdnajalg, heinputk. Esineb ka piirna ja saare salumetsatukki, mis
kdrgema reljeefi t6ttu v6ivad minna iile loometsaks.Pdldude asemele on kujunenud
aruniidud. Need on tiheda ja liigirikka taimestikuga. Rannaniidud on enamasti
roostunud, seal valitseb tuderloa asemel pilliroog. Rannaniidud esinevad kitsa ribana
m6lema saarel6unapoolsesosas.Looniidud sdilisid karjatamisepuudumisesthoolimata
pikka aegalagedatena,sestpOlengudpiirssisidpuurinde arengut.Seosesmilitaartegevuse
ldppemisegakasvavad lood kinni. Esmalt tiheneb kulukiht, suurenevadkdrreliste ja
tarnade puhmikud. S.-Pakri ligi 5 km2 suurune looniit on aga jiitkuvalt iiks suuremaid
Eestis olevaid lagedaid looalasid. Piirast pommitamiste lOppemist on mdrgata mitmete
pdosaliikide ja mtinni levikut loodudele. K6rgematel aladel valitsevad kuivad looniidud,
mille iseloomulikud liigid on lamba-aruhein,karvane hunditubakas,ndmm-liivatee ja
mitmed loodude samblad (lood-jdhvsammal, lood-keerdsammal,harjas-tiivik, harilik
kuldsammal,lood-ehmik, harilik meelik). Saartel6unaosaniisked looniidud on kevadeti
veega kattunud. Seal valitsevad lubikas, pajuvaak, kaerandid, rikkalikult kasvab
nurmnelki. Soostunud kallastega jiirvikute iimber esinevad soostunud niidud. Neil
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kasvab sookaskeja halli leppa. Rohurindes valitsevad tarnad, sinihelmikas; samblarindes
tavasirbik, teravtipp, tiiht-kuldsammal.
Loodusliku protsessina on kinni kasvamas ka avatud rannikualade klibuvallid, kuhu
tungib kadaka-ja paakspuuv6sa.Panga serval saartep6hjaosasning ida- ja l?i?inerannikul
paeklibust rannavallidel laustaimkatet veel ei ole. Kohati kasvavad iiksikud kadakad,
pihlakad, kukerpuud, lodjapuud. Maapinnal on tihe samblavaip v6i kasvavad
padjanditenaharilik kukehari, maikelluke, nOmmnelk.
V.-Pakri kirderannikul on klindi all endise paemuru p6hjas mdnesajaruutmeetri suurune
lubjarikas allikaline madalsoo, milles on enamlevinud liikideks vesihaljas tarn ja
sinihelmikas.Teisi huvitavamaid liike samast:piiiisusilm, ubaleht, soo-neiuvaip,harilik
kdoraamat. Sammaldest valitseb tavasirbik, ka viltulmik, harilik sookammik, suur
lehiksammal, harilik tiivik jt. Madalsoos kasvab ka Eestis haruldane arktoalpiinne
samblaliik - iimaralehine tomptipp.
Hoiuala koosseisusoleva Kloostri j6e suudmeala,mis on roostunud u. 2 km ulatuses,
looduskaitselist v?iiirtust on 1994. a. luhaniitude inventuuri kiiigus hinnatud olematuks
(Eesti..., 1996). Natura inventuuri kiiigus on nn. jde lehtersuve aga viiiirtustatud ttihtsa
elupaigatiii.ibina(1130). Rannaniit Madisel, mis samuti esimesenamainitud inventuuris
tiihelepanu ei piilvinud, on niiiid vliSrtustatud Euroopas esmat2ihtsaelupaigatiiiibina
(1630). Rannaniidunavdib tinglikult kiisitleda ka nn. hallide luidete ala, mis Laokiila
kohal2 km ulatuses?iiiristabPakri lahte.
Mitmeid Pakri hoiualal esinevaid kooslusi, eelk6ige soovikumetsi, salumetsi,
loorohumaid ja -metsi on Eestis hinnatud enim kaitset viiiirivate koosluste hulka
(Roosaluste,1998). Siisteemsemiilevaade kaitse- ja hoiuala elupaigattiiipidestkujunes
potentsiaalsete Natura alade inventeerimise k2iigus (2001-2002). Kahjuks ei kata
inventuurid 100% hoiualast vaid ligemale 4i5. Uldise jaotuse, eelkdige v?iiirtuslike
eluapaigatiiiipide osas, saabparemini esitada Pakri saarte kohta (1), poolsaareja hoiuala
teiste osadekohta kiiiv andmestikon liinklikum (LISA 1, kaardid 3...5).

EL t?ihtsusegaelupaigati.itibidkatavad valdavat osa Pakri saartestja suuremat osa kaitseja hoiuala maismaast.Arvestades elupaigatiiiipide esinduslikkustja nende levikut ka
mujal Eestis, v6ib Pakri kaitsekorralduses k6rgemalt viiiirtustada alvareid ja
n
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N alvarid(6280)
(9020)
I salumets
(6210)
tr rohumaad
I madalabajas
( 11 6 0 )
r soostunud
mets
(e080)
(6270)
@arurohumaa
(1630)
I rannaniidud
(7230)
n madalsoo
(5130)
r kadastik
E muu
ElupaigatiitipidepindalalinejaguneminePakri saartel.

Selleks, et hinnata k6igi 19 elupaigatiiiibi viiiirtust laiemal (Eesti v6i siis Loode-Eesti)
tasandil, tuleks liibi analiiiisida k6ikide Natura inventuuride kiiigus kogutud materjal ning
arvestada omakorda, kuivSrd suhtestuvadneed valikud Pakri hoiualaga (n. kuiv6rd on
i.iksvdi teine elupaigattitipharuldanejust Loode-Eestis,v6ib-olla on m6ni elupaigatiitp,
olles kiill Eestis haruldane,Pakril siiski tavaline ja ohuviiline). Analiitisides ka teistel
Natura eelvalikualadel esile t6stetud ja tiihelepanu viiiirivaid elupaigattiiipe (loend: RTL
2004, lll, 1758) ilmnes, et suhteliselt vehem (<20) on kaitse all otseselt rannikuga,
pangagaja rannikumerega seotud elupaigatiiiipe (1160, 1210, 1220, 1230, 9180).
Paratamatult on kaitse alla v6etud rohkem sisemaagaseotud elupaigatiiilpe, kuna siin on
valik suurem.
Pakri elupaigatiitipidest enam t?ihelepanuviiiirivate alvarite (u. 900 ha) puhul avaldub
nende asukohaline ise?ira kompaktsuses ja massiivilisuses. Alvarite kinnikasvamise
viiltimiseks Pakri saartel on soovitatud lambakarjatamise taastamist (Truus & Tobias,
1999) agaka 5-10 aastaseperioodigapdletamist(T' Ploompuu)'
Pangametsade osas (u. 60 ha) on tegemist Eesti liiiinepoolseimavastava kooslusega,
mille uuritus i.ildiselt on olnud seni ebapiisav. Pangametsadpole tdnu oma kitsale
(loonelisele) pindalale omaette ttii.ibina eristatud ka metsatiipoloogias, ki.ill aga eristas
juba Teodor Lippmaa oma klassikalises tci<js (1935) paekalda metsa omaette
taimegeograafiliseksvaldkonnaks - Estonia clivosa. Pangametson Pakri poolsaarel
jiitkuvalt looduslikus seisundis, seire andmete kohaselt kohati h6renemas (puude
looduslik viiljalangemine), ohutegurid praktiliselt puuduvad.
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Kaitse-eesmiirkon koosluste puhul enamastiarengujiitkumine loodusliku protsessina,
alvarite ja rannaniitude puhul on nende avatusetagamiseksvajalik kas karjatamine v6i
lne.

Pansamets Leetses

2.3. Tiihelepanu vefirivad liigid
2 . 3 . 1T. A IME D
ja saartetaimkatte
Pakripoolsaare
takistatud.
1990-te
uurimineoli aastatel
1940-1993
ja eritisaartel
leiti paljuharuldasi
taimeliike.
keskelagatoimusidmitmeduurimisretked
Peamiselttegid neid tdid TPU Okoloogia Instituudi teadurid(L. Truus, L. Kannukene,T.
Ploompuu, T. Kukk jt.). Taimestiku-uuringute kokkuv6tted on esitatud ka vastavates
triikistes (Pakri poolsaar,1996;Pakri saared,1998).Haruldastesttaimeliikidest leiti Pakri
saartelttoona 15 II kaitsekategoorialiiki ja 17 III kaitsekategoorialiiki, lisaks veel iiks
Punase raamatu (PR) liik ja kaks Berni konventsioonigakaitstavat liiki. Hiljem on
kaitsealuste liikide nimekirja eri autorite poolt tiiiendatud, kokku on t?inaseksPakri
poolsaarel ja saartel fikseeritud 41 kaitsealuse liigi esinemine (LISA 2). Mitmele
taimeliigile rajati uuringute soovitusenaseirealad(LISA 3). Alates 1990 aastatekeskelt
on poolsaare ja saarte taimestiku uurimine seotud riikliku keskkonnaseire programmi
tiiitmisega ning asjaomasteasutustevdi tihenduste(TU BOI, Loodusmuuseum,TBA,
TLU OI, EOKK) ekspeditsioonidega.
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Esmasetiihtsusegaon Pakritel salutakja, ainukeseEestis kindlalt teadaoleva,kasvukoha
kaitse. Ohuteguriteston salutakjalepeaminemetsa raie ja valgustingimustemuutumine.
Suunatudtegevustliigi kasvukohakaitseei vaja.
Teiste haruldasteliikide seaston siinkohal viilja toodud EL-i Loodusdirektiivi II lisas
nimetatudliigid, mis esinevadsaartelja mille kaitsekson hoiualamoodustatud.
o Emaputk - kasvukohaks lage, merediirne, mineraalmullaga rannaniit. Liigi iildine
seisundEestis on piisivalt hea kuni rahuldav (PR-3, Tv). Teada on u. 50 piisivat
leiukohta. Peamine oht kasvukohale on v6sastumine ja kuivendus
(Rahvusvahelise...,
2004).
. Soohiilaka(PR-2, Hr) leiukohti on Eestis u. 70, teda on leitud ka m6lemal saarel.
Kasvukohaksniisked niidud. Ohuteguriks:kuivendamine.
o Ndmmnelgil on Eestis kiimmekond kasvukohta, saarte loopealsetelkasvab ta
kohati massiliselt.Ohutegur:kinnikasvaminekdrrelistega.
o Madal unilook (PR-3, Tv) on kiillalt levinud loodude ja paepaljanditetaim,
ohuteguriks on kasvumaakamardumine. Eestis teada sadakondkasvukohta.
Hiisti uuritud ja rikkalik on ka piirkonna sambla- ja samblike floora. Kaitsealustest
sammaldeston siin teada kolmis-seligeeria(LK-I), kurdsambla (LK-II), turd-liihikupra
(LK-II), longus rippsambla (LK-III) ja hariliku valviku (LK-III) esinemine (Eesti
Loodus..., 1999). Samblaliike on ainuiiksi saartel leitud u. 190, ehk 36% Eestis
esinevatest liikidest, mitmete Eestile uute samblaliikide avastaja Leiti Kannukene
(Loodusmuuseum)on kdesoleval ajal koostamaska iilevaadet Pakri saartebrtiofloorast.

Haruldasemadsamblaliisid saartel
habrasaloina (Aloina rigida)

Liigi Eestis ainus kasvukoht Suur-Pakri Suurkiilas on
Euroopalevila iiiirealal.

kolmis-seligeeria (Seligeria
patula),LK-I
kaljuskapaania
(Scapani a symnostomophil a\
kurdsammal (Rhytidium
rugosum), LK-II

Ainuke kasvukoht Eestis: Viiike-Pakri kirderannikul
niiskel paepaliandil
vanasDaemumrs
Ainuke kasvukoht Eestis: rannaastansulV?iike-Pakri
kasurannal

arktika pungsammal
(Bryum arcticum\
siberi mannia (Mannia
sibirica)

Viiike-Pakri idarannikulall i kalisel paepaljandil

Ainuke kasvukoht Eestis: rannaastansul Viiike-Pakri
kagurannal

Suur-Pakrip6hjaosasniiskel lool pommiaugupervel.

2.3.2.LOOMAD
Pakri piirkonna loomastiku uurimine sai alata 7994 aastal, mil poolsaarel registreeriti
158 ptisiasustusegaliiki, sh. kahepaikseid4, roomajaid 4, linde 123ia imetajaid 27 (Pakri
poolsaar...,1996). Pdhjalikum inventuur Pakri piirkonna loomastikust valmis eelmise
taitsekorralduskavakoostamisekiiigus (Timm, 2000). Selle kohaseltesines(poolsaarelja
saartel)kokku 6 liiki kahepaikseid,4 liiki roomajaid, 32liiki imetajaid (saartel14)ja 138
liiki linde. Nimetatud tcj<ikoosseisuson ka vastavadliikide nimestikud, mida siinkohal
uuesti ei esitata. Hiljem ei ole tildistavaid uuringuid Pakri piirkonna loomastikust
koostatud, ki.ill on t?ihtsatelinnualade projekti kZiigustiipsustunud pesitsevatelindude arv
ja ilmunud on ka kokkuv6te liblikate seirestpoolsaarel(Mamot jt., 2001).
Esimeses Ttihtsate Linnualade kokkuvdttes (2000) olid Paldiski laht ja LahepereLohusalu lahed eraldi. Paldiski laht oli silmapaistev eelkdige aulide (25.000 isendit
r?indeperioodil)koondumisalana.Teistest linnuliikidest loendati 1990 aastatelrohkem
s6tkaid (kuni 8000), merivarte (7000), laululuiki (700), vtiiketuiki (>300). Laululuikede
osason Paldiski lahte hinnatud ka Eesti arvukuselt kolmandaks (Matsalu ja Haapsalu lahe
jiirel) riindepeatuspaigaks(Leito, 2000). Lahepere-Lohusalu oli silmapaistev samuti
(> 40.000),neile jiirgnesid s6tkad(3500).
ielk6ige aulide riindeaegsepeatuspaigana
Teises Tiihtsate Linnualade kokkuv6ttes (Kuus & Kalamees, 2003) on Pakri TLA iiks
suuremaid ranniku linnualadest, kus olulisel mii?iral peatub viis EL-i Linnudirektiivis
nimetatud indikaator-linnuliiki (viiikeluik, laululuik, merivart, aul, s6tkas). Neist
v?iikeluigeja laululuige peatuspaik,vastavalt 300 ja 700 isendit, on mddratletudC2
kategooriaga- EL-i tasandil ohustatudliikide kogum, kuhu regulaarseltkoguneb >lo/o
EL-s ohustatud liigi rlindetee populatsioonist. Merivart, aul ja s6tkas on oma
koondumisaladegaklassifitseeritud C3 kategooriasse- Euroopa tasandil mitteohustatud
riindlindudekogum, kuhu regulaarseltkoguneb > lYo riindepopulatsioonist.
Teistest Linnudirektiivi liikidest pesitsevadPakri hoiualal veel: sarvikpiitt, herilaseviu,
roo-loorkull, soo-loorkull, tiipikhuik, rukkiriiiik, sookurg,j6gitiir, randtiir, vdiketiir, vo<itp66salind,punaselg-dgija.Mittepesitsejatestesinevad:jiirvekaur, viiikekoskel,veetallaja,
merikotkas.TLA projekt oli aluseksPakri Linnuala (niii.idhoiuala)moodustamisele(I).
Tuntuim ja haruldaseimliik Pakri linnualal on kindlasti kriiiisel, kelle koloonia Pakri
neemel on teadajuba ligikaudu saja aastajooksul ja kelle hdirimise t6kestamiseksongi
(liikumiskeeld 1. maist kuni
Pakri neemealunerannaldik tsoneeritudsihtkaitsevoondisse
(2000 - 15 paari,
kahanenud
on
mdnevdrra
suurus
koloonia
Kriiiislite
31. augustini).
1930 - >100 paari). Kuivdrd on siin tegemist populatsiooni loomuliku diinaamikaga,
kuivdrd keskkonna muutumisega, ei ole teada. Krtiiislit on pesitsemas niihtud ka
SaaremaalPangapangal(2000).
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EL-i Linnudirektiivis nimetatud(ja ka nimetamata)linnuliigid,
kelle kaitsekson hoiuala moodustatud
Linnuliik
viupart

sinikael-part
merivart
nuuD
sdtkas
kriiiisel

aul
viiikeluik
laululuik
kiihmnokk-luik
kalakaiakas
t6mmuvaeras
iiiiikoskel

tutkas
tuttpUtt
hahk
ounaials-tilder

Ladinakeelne nimetus
Anas penelope
Anas pla8rhynchos
Avthva marila

Arvukus

Botaurusstellaris

3 paari

Buceohala clansula
Cepphusgrylle
Clangula hyemalis

10.400

bewickii
Cvsnuscolumbianus
Cygnus cygnus

Cvsnusolor
Larus canus
Melanitta fusca
Mergus merganser
Philomachuspugn€x

Podiceoscristatus
Somateria mollissima
Trinea totanus

5 paari

1.025
7.000

15-25 paari

s9.000
300
700
810
190 paari

>25 oaari
>25 paari
4 aaari

r73
3.700
>40 oaari

OHUTEGURID LOOMASTIKULE: n?ihtavad ohutegurid puuduvad. Sealhulgas ohud
linnustikule on TLA projektis defineeritudiildiselt: puhkemajandusja kalapi.itik.Kasvav
oht tuleneb kindlasti laevaliikluse (sh. ki.itustevedu) intensiivistumisestPaldiski lahel.
Jiitkuvaks ohuks merele on kindlasti Paldiski katlamaja. Viimastel aastatelon hiippeliselt
kasvanudkormoranidekoloonia Pakri saarteasuvatelvdiksematellaidudel. Kormoranide
jamiskava,mis valmis 2005.
alusekson lii
arvukusereeuleerimise

Loomastiku, sh. linnustiku kaitse-eesmdrkon loodusliku arengutagamine,piirateskohati
liiga kiiresti kasvavaid asurkondi (kiihrik, rebane,kormoran).
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2.4. Maastikud
pakri pools aarc ja saarte maastikud kuuluvad P6hja-Eesti lavamaa maastikurajooni'
klint ning
Vatdavad 6hukese pinnakattegameretasandikud,pinnamoodi toovad vaheldust
militaartegevusest.
rannamoodustised.pakri maistikud on olulisel miiiiral kahjustatud
ja jltkub tanu
Traditsioonilise maastikupitdi h?ivimine toimus osaliselt t?inu sdjaviiele
maakasutusepuudumisetl. Utaine maastiku ja selle muutumise kirjeldus on arrtud
on
vastavateskokkuv6tetes (Pakri poolsaar, 1996; Pakri saared, 1998), detailsemalt
Viimati
(kaart
seireala
l).
uuritud (TLU OD S.-pakri p6hjaosas asuvat rannikumaastike
ja 12 taimkattetiiiipi.
nimetatud seirealal (381 h;) on maastikul eristatud 9 paigaseja metsamaa suurenemine
Maakatte muutustrendid on p66sastike metsastumine
(Puurmannjt., 2002).
Pakri maastike loodusteaduslik vii2irtus
numbriliselt viiljendatav.
ole
ei
Elupaigattiipide alusel domineerivad
alvarid on suhteliselt haruldased ka
Eesti maastikutiiiipide paigastikulises
et
niihtub,
millest
struktuuris,
paepealseid maastike osakaal Eestis
ki.ii.inib3,9Yoia Harju lavamaal ll,4%oni (Arold, 2005).
Pakri maastikel on ka suur ajaloolis-

kultuuriline vddrtus, kuna
esindatud fragmente ja niiiteid mitmest
(alates
kihistusest
ajaloolisest
ja
ajastust
traditsioonilise maakasutuse
arusaamatult
sageli
ldpetades
mitmekesise militaarkihistusega)' On
avaldatud arvamust, et just sellisena on
omalaadsed
maastikud
Pakri
tunduvad
mis
piirandmaastikud,
esmapilgul kiill hiivitatuna, ent mis
ometi on osa ajaloost,mille eest ei saa
pdgeneda(Peil, 2005).
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XI

profiil S.-Pakrirannikumaastiku
LiiZinepoolne
seirealal.

S.-Pakriseirealalon koostatud(1998) kaks maastikuprofiili.L?iiinepoolnemaastikuprofiil
(f ) asub seirealaloodeosasja iseloomustabseirealaiihe nooremaosa- klibuvallide tekke
ja arengu seotud maastikui.iksusi.Maastikuprofiili iseloomustab muldade ja taimkatte
tihikute suur vaheldumine, mis on tingitud reljeefi liigestatusest.Maastikuprofiilil
registreeriti soontaimede, lehtsammaldeja samblike liigid. Profiilil kasvas ka III
kategooria kaitsealune liik kahkjaspunane sdrmkiipp (Dactylorhiza incarnata).
Sammaldest iiratas tiihelepanu lubi-niithamba (Gymnostomum calcareumi) rikkalik
esinemine(Eesti riikliku..., 1999).
Kinnikasvamise kdrval on maastikke ohustamas eelk6ige
mootorsOidukitega
sditmineviiljaspoolteid.

prahistamine ia

2.5.lnimene
Inimesega seotud sotsiaalsed ja kultuurilised viidrtused avalduvad piirkonna
kontrastiderikkasminevikus, mille jAlgi kdikjal kohata vdib. Kuna Pakri piirkond on
olnud avatud alles tosin aastat,pole tema kasutusvdimalusedveel viilja kujunenud. On
ilmne, et piirkond pakub lisaks majandusringkondadele suurt huvi ka matkajatele,
loodusvaatlejatele,teadlastele.Suured vbimalused on keskkonna-alaselharidustddl ja
koolitusel. Kaitse- ja hoiuala kasutamisest huvitatud sihtrtihmasid on pikemalt
analiii.isitudpeatiikis 1.5., tehtud ja tehtavat uurimisto<id peatiikis 3. Paljude teiste
kaitsealadegav6rreldes, kus samuti domineerivadpoollooduslikud kooslused,on Pakri
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olukord teistsugune.Suhtarv elanike, maaomanikeja kiilastajatevahel on saartepuhul
ligikaudu 1:100:1000,poolsaarelon kiilastajaidmbnevSrrarohkem. See miiiirab paljuski
kaitsekorralduskavaskavandatud tegevuste iseloomu - need on suunatud eelkdige
ktilastajatele,nende suunamiseksja juhendamiseksaga ka ala uurimisele.

seire
3. Keskkonna-ja loodusv2iiirtuste
Keeruline keskkonnakaitselineolukord NL s6javiie lahkumise jiirel, teadlaste huvi
tutvuda uue piirkonnaga ning tdhus rahvusvahelineabi olid p6hilised faktorid, miks Pakri
piirkond sattus 1990 aastate algupoolel keskkonnateadlastetiihelepanu alla. Tiina
tiiidetakse Pakri piirkonnas mitut riikliku seireprogrammi l6iku (LISA 3, kaart 1), mis
iisnagi esinduslikuks.
teeb siinsekeskkonnaj?ilgimiseteistekaitsealadegavdrreldes
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TTU Geoloogia Instituut on mitmete projektide toel teostanudpoolsaarel htidrokeemilist
seiret alates 1994 aastast.Reostuskaitstusemliiramiseks kaardistati poolsaare ja saarte
pinnakate ja koostati geoloogilised ja htidrogeodkoloogilisedkaardid m66tkavas 1:
Veeseireton tehtud kuni 22 punktis, mis jaotati heitvee-,pinnavee-ja pdhjavee
2SOOO.
ja
seireliivenditeks. Tiidde kiiigus on tehtud arvukalt veetasemete, vooluhulkade
keemilise koostise m66tmisi (vee analiii.isetehti aastani 1999, pdhjavee tasemeid
jiilgitakse ka t2ina iiks kord kuus). Tlpsustati pinnavee alavalglad ja kaardistati
k1i11aiu.tunguallikad. Geoloogia Instituudis tehtud htidrogeodkoloogiliste uuringute
kokkuv6tlik i.ildistusja bibliograafia on ilmunud eraldi raamatuna(Kink, 2004). Veeseire
ja klindiranniku seire (varingute jiilgimine) jiitkuvad.
-liikide ning
Aastast 1998 on poolsaarelja saartelkiiivitunud haruldastetaimekooslusteja
rannikumaastike seire, aastast2000 linnustiku ja ranniku seire. Et koosluste seiresamm
on enamasti5 aastat,ei saaktiigusolevateseiretealusel teha olulisi jiireldusi. Teinekord
pole esimese kahe vaatlusvooru andmed olnud ka v6rreldavad (loopealsete seire)'
Taimedest on kahanemas mtiiirkevadiku populatsioon, kes pioneertaimena eelistab
p6lengualasid.Kaljukressi populatsioonklibuvallidel arenebfluktuatsiooniliselt,s6ltudes
oluliselt ilmastikust. Seirete tulemused on avaldatud perioodilistes teatmikes vdi siis
veebilehel.
Kuigi s6javiie jiiiikreostust on Pakri piirkonnas uuritud ja likvideeritud juba aastaid,
j6tdb reostusobjekte ka kaitse- ja hoiualale. Nii on Leetse kiila ojas on tuvastatud
ileetse...,2003) vee ja pdhjasetetereostus.Leetseoja on poolsaareneljast ojast suurima
vooluhulgaga - kevadeti on m66detud vooluhulgaks keskmiselt 11-20 l/s, stigisese
suurveega1998 a. isegi 54 l/s. Oja suudmest40 m kauguseleon s6javiie poolt 1960
aastatelrajatud siivend (lebim66t 36 m, stigavuskuni l0 m, vett veeseisustolenevalt7-10
m), mis v6is olla rajatud eesmiirgiga juhtida siitkaudu metre tuumaobjekti jiiake.
Siivendispaljandubdiktiioneemaargilliit,veekogupdhjasleidub mitmesuguseidjiiiitmeidTTU GI uuringus tehtud ettepanekud: siivend tuleb likvideerida, isoleerides enne
diktiioneemaargilliidiavamusalad,mis on peaminevee rikastamiseallikas' Variandid: a)
tiiitematerjal samast@evib vallidel kujunenud taimestik); b) materjal vallidest, materjal
mujalt (endiste raudteetammidekruus, militaarehitistej?i?inused);c) jatta kdik endiseks
(siivend on osa militaarpiirandist ja ei kujuta kellegile otsest ohtu), piistitades matkaraja
poolselel6igule ohutuspiirde.
Episoodiliselton otsitud (a ka leitud) uusi l6hkemata l6hkekehasid, viimati Kaitseliidu
ja kohalike loodussoprade iihisel ekspeditsioonidel 2003 ia 2004 (Kukka, 2003).
LOhk"k"hurid tehti kahjutuks mitmel pool V.-Pakri matkaradadenaabruses(tuletorni ja
linnaku ring).
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4. Tegevuskava
tulemuslikkuseanalii iis
4.1. Eelmise kaibekorralduskava(2002-2004)
Eelmine (2001 valminud) kaitsekorralduskava,mis kiill ei jOudnud keskkonnaministripoolse kinnitamiseni, oli siiski heaks aluseks kaitseala valitseja ttiti korraldamisel.
Silmatorkavalt p6hjalik on kava kirjeldav osa, eriti geoloogia, taimestiku ja pdhjavee
valdkonnas. Kavas viiljatodtatud geoloogiliste vii?irtusteklassifikatsioon on pdhjalik ja
p6him6tteliselt ei tohiks uus kava sellest (objektide viiiirtustamisest) oluliselt erineda. Et
uue kaitsekorralduskavaga on h6lmatud ka hoiuala (a kava ei puuduta enam Pakri
poolsaare neid osasid, mis ei kuulu kaitse alla), siis on erinevused objektide
ja tegevustekavandamisessiiski olemas.
viiZirtustamises
Eelmises kavas on s6nastatud mitmed probleemid ja tegevussuunad kaitseala
arendamiseks. Ehkki tegemist on kiillalt realistliku (puuduvad utoopiaprojektid)
tegevuskavaga,on selle elluviimine olnud mitmetel objektiivsetel pdhjustel puudulik.
Olukorras, kus saartel puudub alaline elanikkond ja kus kaitsekorralduslike tcjcide
teostamine on raskendatud,ei piisa tiksnes heast tahtest. Enam-viihem kavakohaselt on
siiski toimunud vee seire, floristilised ja muud uuringud (Leetse si.ivend)ning lihtsamad
maastikuhoolduslikud t66d (trepp Uugal, V.-Pakri matkaraja tZihistamine). Kavast
s6ltumata aga sedatoetavanaon suurematcidnavalminud uus tee Pakri neemele(Paldiski
Linnavalitsus). Kava kohaselt on valminud ka Leetse Loodusmaja ning seal on hakatud
(Hella Kink).
korraldamaloodus-ja keele6ppelaagreid
Osad eelmises kavas loetletud tegevustest ei kuulu ilmselt ainutiksi kaitseala valitseja
valdkonda (tulareemia uuringud, jdreldemineerimine, mereuuringud sadama ja
saartevahelisesilla rajamiseks,turismi arengukavajmt.). Nendesttitjdes peaks,kui need
t6esti on vajalikud, tulema initsiatiiv kas linnavalitsuselt v6i siis vastavatelt
ametkondadelt.
Koos Paldiski linna iildplaneeringu ja arengukavavalmimisega 2005 aastal on kaitsela ja
selle v6imalused paremini teadvustunud ka linnavalitsusele. Koostamisel on Pakri saarte
arengukava ja linna tildplaneering niieb ette mitmeid kaitsekorraldust toetavaid trjidEelmises kava koostamine oli sellevOrra raskendatud, et linna-poolne niigemus oli
kujunemisjiirgus. Omas ajas saab eelmist kaitsekorralduskava hinnata teedrajavaks ja
vajalikuks, seal on t6statatud hulk probleeme ja osundatud lahendusteedele.
Tulemuslikkuse hindamine siin saab olla vaid subjektiivne, vdrreldavaid niiitajaid
(indikaatoreid) esile tuua on raske. Kahtlemata on eelmise kava koostamise ja
realiseerimise perioodil tehtud (Hella Kink) Zira suur tii6 Pakri maastikukaitseala
populariseerimiselja tema rahvusvahelisetuntuset6stmisel.

4.2. Tegevusteplaneerimi ne
Pakri maastikukaitse-ja hoiuala s?iilitamiseks,
ja uurimiseksvajalikud
eksponeerimiseks
tegevused v6ib riihmitada nelja gruppi: 1) teadustcicija seire; 2) hooldustdod, 3)
puhkemajanduslikud toiid; 4) valitsemine ja j?irelvalve. Eelmises kaitsekorralduskavas,
tiipsemalt selle kinnitamata versioonis (2002-2004) miiiratletud tegevused on enamasti
aktuaalsedka tiina. Juurde tulnud territoorium, teaveja kohustusedtingivad aga ka uute
tegevustelisandumise.
Pakri iiheks iseiiraks vdib lugeda asjaolu, et otseselt kaifse- ja hoiualal elab viiga viihe
inimesi (l-5, sdltuvalt kriteeriumitest).Enne sdda samalalal elanud inimestehulka v6iks
hinnata 400 inimeseni. Ja kuigi maade tagastamineon kaitse-ja hoiualale taastekitanud
sadakondmaaomanikku,ei ole neil reeglina huvi tegeledamaastikuhooldusliketdddega
v6i siis poollooduslike kooslustetaastamisega.Jiirjepidevusselles osas on katkenud
Ja
maaomanike huviks on eelk6ige ehituseks sobivate alade kasutuselevdtt. Kitsalt
eluasemeterajamine (mitte maaviljelus) on pantamatu ka Tallinna lliheduseja iildise
valglinnastumise t6ttu.
Teine Pakri iseiirasustuleneb maastikeulatuslikustkahjustumisestNL s6javiietegevuse
tagajarjel. Selline foon teeb maaomanikule p6llumajandusliku tootmisega tegeiemise
topelt raskeks.
Need kaks Pakrile spetsiifilist ise?ira(elanike puudumine ja militaarpiirand) m6jutavad
oluliselt tegevuste planeerimist. Enne kitsamate iilesannete kaalumist tuleb silgitada
kolme p6him6ttelistvalikut/v6imalust,mis kaitsekorraldamiselesile kerkivad.
l. Pooflooduslike koosluste hooldamine. Elanike puudumisel on raske karraldada
endiste karjamaade taaskasutusele v6tmist, nii nagu igasugune loomapidamine on
piisielanikepuudumisel praktiliselt v6imatu. Ometi on kaitseala,eriti saarte.vosastumine
tiks pakilisemaid keskkonnaprobleeme.Uhekordsetetalgute korras on kiill v6imalik
siiilitada vliksemaid alasid, kindlasti mitte aga sadadessehektaritesseulatuvaid endisi
karjamaid. Pakri saarte mastaap eeldab Vdinamere projekti laadsete ettev6tmiste
(Kokovkin, 2005) kaivitamist, esiteks seega siis edukat projektitaotlust mdnele EL
programmile (Life Nature?) v6i abiorganisatsioonile(Viiinamere puhul SIDA ja WWFRootsi). On igati positiivne, et k.a. septembrisesitas PSASA labi Innopolise taotluse
Nona ja
EMP finantsmehhanismidetiksikprojektide konkursile taotluse, milles
soovitaksetoetustfarmi rajamiseleV.-Pakril endises6jav?ielinnaku
piirkonnas.
Kuna regulaarsethooldamist vajavaid loopealseid,Iubjarikkaid niite ja rannaka\amaid on
ainuiiksi Pakri saartelpiisavalt palju (vastavalt900, 400 ja 60 ha), siis ideaaiiliihedane
lahendus tiihendaks nii kariloomade soetamist, karjaku (lamburi) palkamist ja talle
eluasemerajamistjne. Hooldust<iddest
oleks otsenekasu ka dko- ja muule turismile. pole
aga m6eldav, et kaitseala valitseja v6i siis LKK tegeleks selle ki.isimusegamuude
p6hitddde kdrval1, Kiill aga on kiiesolevas tegevuskavas ette niihtud vdimalui, et LKK
v6iks toetada m6nda huvilist isikut v6i vabaiihendustjust projektitaotlustekoostamise
faasis (mis pOhjalikeprojektide koostamisejuures tiihendabhea spetsialistimitme kuu
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t66d). Poollooduslike koosluste hooldamise projekt saab olla vaid pikaajaline ning
edaspidi ennast ise majandav, kaitseala valitseja panus vSiks olla seega k?iivitusabi ja
vajaduse teadvustamine.Tiinased, keskkonnaministri 27.04.2006 mairrusegakehtestatud
loodustoetuste miiiirad (RTL 20, 75, 1228) vdimaldaksid taotlustc olemasolu korral
maksta maavaldajatelekokku rohkem kui iihe miljoni krooni ulatusestoetusi aastas.
Omamoodi potiitiline otsus (mida soovitada ei saa) oleks Pakritel riikliku ja doteeritava
p6llumajandussovhoosi (Toomas Kokovkini kasutatud termin) asutamine kui
maaomanikud/vabatihendused/p6llumajandusiihistudolemasolevate toetuste puhul ei
soovi maad kasutada.Alternatiiviks karjatamiseleon maadeperioodiline p6letamine,mis
on Euroopa kaitsealadeltavaline praktika (n. Hollandi n6mmed).
2. Militaarpiirandi edasine saatus. Visuaalse sdjaviiereostuseulatus ja selle tiiieliku
likvideerimise keerukus (keeruline on juba arvestada selle hinda) asetab
kaitsekorralduskava ette teise komplitseeritud valiku - kas iildse (v5i millisel miiiiral)
likvideerimisegav6i j?itta see iiksnes maaomanikemureks?
tegeledasdjavdekahjustuste
Ilmselt pole ka siin must-valget lahendustja kohati on kaitseala huvides t6epoolest
militaarprahi koristamine. Teisalt ei saakaitseala valitseja selliste t<i<idemahtu arvestades
v6tta endale kohustusi puhastada kogu kaitse- ja hoiuala sinna poole sajandi jooksul
ladestunud militaarkihistustest. Kuiv6rd aja mo<idudes v6ib iiha enam tdstatuda ka
kilsimus sellise "pdrandi" ajaloolisestvddrtusest,siis reostusetiiielik likvideerimine pole
tdeniioline. Ktill tuleks aga dra vedada saartel juba kokku kogutud 4-5 vanametalli
hunnikut. Paremadv6imalusedselleksavanevadsiiski alles sadamavalmimisel. S.-Pakri
puhul on m6eldav ehk kaitsejdudude dessantlaevavbi siis talvise jiiii kasutamine rbmpsu
draveoks.
3. Turismi vdimalused kaitse- ja hoiualal. Paldiski linn on koostanud Pakri saarte
arengukavaning on huvitatud vaba maa munitsipaliseerimisestselle edasisearendamise
eesmiirgil.Linn on kavandanudmitmeid investeeringuidturismi arendamisekspoolsaarel
ja saartel. Niiiteks on Harjumaa omavalitsusteinvesteerimisvajaduseloetelus aastani
2015 (kinnitatud Maavanemakorraldusega1092-k,22.06.2005)Pakri turismiobjektidena
loetletud: V.-Pakri sadamakaiehitus (20 milj. krooni), turismiatraktsioonid(10 milj.),
jalgrattateed(2 milj.), matkaradadeja objektideviidastamine(0,5 milj.).
Turismifirma Broadline OU hinnangul tuntakse saartelpuudust eelkdigejahisadamast,
seda toetavast infrastruktuurist, kiiimlatest, ettevalmistatud l6kkeplatsidest, majutus- ja
viitadest. Ohtlik on tiletada saartevahelistsilda, mida on hiljaaegu
pesemisv6imalustest,
riitistatud. Puidust vaatetornid, S.-Pakri metallist vaatetorn ja V.-Pakri tuletorn pole
kasutamiseksturvalised. Teatud kommunikatsioonidja rajatised on saartelevajalikud
6nnetustekorral. Halb iihendus ei
tagamakskasv6i elementaarsetabi v6i p2i2istevdimalust
jiirelikult
hooldamist.Muidugi on
koosluste
ka mitte
vdimalda kavandadasaartelelamist,
iiks valik jiittagi saared raskesti ktilastatavaks, pooleldi seiklusturismi kohaks.
Kaitsekorralduskavasaabsiin viiljendadavaid kaitsealaleolulist huvi, milleks kindlasti ei
jiirsk suurenemine.Iga turismiettevdtluselevajalik kava v6i
ole saarteki.ilastuskoorrnuse
projekt tuleks ldbi vaadata eraldi. Viiikesadama (n?iiteks20 m pikkune kai kuni 2,2 m
infopunkti (tormivarjus
siivisega laevadetarvis nagu on Lohusalus)ja sadamaliihedase
jii?itmete
kogumise punkt, puhas
meditsiiniabi,
olemise voimalus, kaitsealainfo, esmane
vesi) vajadussaartelon k6ikide huvides.
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4.3. Tegevuskava
Jiirgnevalt on kommenteeritud peatiiki l6pus asuvaid tegevustetabeleid (1-4), ruumiliselt
edasiantavadtegevusedon esitafud samuti kaardil 7 (J). Tegevusi, mis nii v6i teisiti
peaksid jiitkuma (riiklikud seired), ei ole tegevuskavasse liilitatud. Tegevuskava
maksumus on arvestatud t?inasteshindades. Kuna tegevused peaksid jagunema mitme
finantseerija vahel ja tulenevad enamasti iiksteisest (ehitusele eelneb projekteerimine
jne.), siis on tegevuste iildise maksumuse viiljatoomine spekulatiivne. Kaitseala
arendamise maksumuse miiiiravad eelkdige suuremahulised t<;<id (farm, sadam ja
teenindushoone V.-Pakril, saartevahelisetammi/silla korrastamine, teede remont,
puurkaevud, vanametalli 2iravedu),mille tiipne maksumus pole teada. Ilma eelmainitud
suuremahuliste t6<ideta v6ib kaitseala valitsemiseks vajalikke kulusid hinnata
suurusjiirguga150.000 krooni aastas (millele lisandub loodushoiutoetustemaksmine
(teoreetiliseltkuni 1 milj. krooni aastas,praktiliselttaotlejaidei ole, pt.4.2.),
ja seire(4.1.):
Teadusuuringud
. Sammaldeuuring on vajalik selleks, et j6uda uue kokkuv6tteni valdkonnas,kus
Pakri saared on teaduslikus m6ttes erakordsed (u. 40% Eestis esinevatest
sammaldest)ja kus on olemas arvestatav uurimistraditsioon (Leiti Kannukene,
Loodusmuuseum)
Elupaigatiiiipide tiipsustamineon vajalik, kuna u. 20Yohoiualast ei ole v6rreldava
inventuuriga kaetud. Olemasolevas andmestikus on v?iheselmii?iral vasfuolusid
(elupaigatiitip 7210 esinemine?, 1130 - Kloostri j6e lehtersuue- piiritlemine,
Laokiila rannaniidu miiiiratlus hallide luidetena)
Kuna Pakri piirkonnas ei tehta haudelinnustiku regulaarset seiret, on aeg-ajalt
tarvis saadaeraldi tellitav i.ilevaadehoiuala toimimise mOjust linnustikule.
Tulareemia (a ka hantaviiruste) kiisimus vajab inimeste turvalisuse tdttu
perioodilist monitooringut
R?indrahnude tiipsem register (arvelevdtt koos m66tmetega) on vajalik eriti
seetdttu,et maailmapdrandinimekirja piirgiv kaitseala oleks paremini kirjeldatud.
Tiipsem register v6imaldab ka teaduslikke jiireldusi n. lokaalsete rannajoonte
kujunemisest.
Paleontoloogilinematerjal, mis Pakri pankadeltja teistel lAbil6igeteltkogutud, on
rikkalik, ent populaarses vormis i.ildistamata. Maailmapiirandi nimekirja
ptirgimisel on tarvis omada lihtsamat tilevaadet millised kivistised millises
kihistus on esindatud,kuidas needpeegeldavadomaaegsetmere rikoststeemijne
Pakri neeme geoloogiline seire, tiipsemalt l6hede tekke ja varingute jiilgimine
ning prognoos vajab jiitkamist regulaarse(riikliku) seirena
Jdreldemineerimine, arvestades 1990 aastate keskpaigaga vdrreldes oluliselt
paremat tehnilist varustust (mis leiab kasutamist n. Rahuoperatsioonide
Keskuses),on vajalik ohustamaksmatkarudaja v6imaldamaks head praktikat.
MaastikuhoolduskavaPakri poolsaare kohta on vajalik mziiiratlemakslisaks
tavapiirastelevii2irtuslikelemaastikele (vaatekohad,hooldust vajavad alad jne.) ka
militaarkihistu ilmekamad niiited. Kava elluviimise eesmiirgikspeaks olema ka
poolsaareteatud salapiiraja miistika slilitamine / eksponeerimine
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Hi.idrobioloogiline seire ojade p6hjaloomastiku osas on suhteliselt odavam ja
iilevaatlikum vOrreldeskeemiliste analiiiisidega.Kuna Pakri poolsaareojad on
allunud raskesti kirjeldatavale inimm6jule, siis oleks vajalik saada i.ilevaade,
kuiv6rd erinevadnad teistestpOhjarannikuojadest
Ehituslik ekspertiis, millised vaatetornid saartel (kokku 6) on taastatavadja
millised v6ib lammutada,on vajalik nii inimesteturvalisusekui ka maastikupildi
huvides.
Hooldus-ja ehitust<itjd(a.2.):
o Sadamaja teenindushooneprojekteerimineViiikekiilas on tegevus,mille tiipsem
maksumus(mereuuringud,KMH ?) sOltubtehnilistesttingimustest.Paljud muud
vajalikud tegevused kaitsealal (n vanaraua iiravedu) on ilma sadama
korrastamisetavaevalised
o Saartevahelisetammile silla projekteerimine ja ehitamine s6ltuvad samuti suures
osas tehnilistest tingimustest. Esmatiihtis on vdimaldada ohutu i.ilepii?isjalgsi
liikujale. V6imalik, et on vaja parandadaveevahetustvtiinadevahel
o Puurkaev on vajalik eriti koos sadamakorrastamisega.V6imaliku tulareemiaohu
puhul on puurkaevvajalik ka ilma sadamata.Veetarbimisests6ltumata(sadamja
teenindav hoone v6i mitte) tuleb arvestada(O-C) puurkaevuga,mis on piisavalt
veerikas
. Farmi ja sellejuurde kuuluva elamu (edaspidika majutuskoha)projekteerimineja
ehitamine V.-Pakri s6jav2ielinnaku piirkonda oleks sadama kdrval saare
puhkemajanduslikuarengu (koos koosluste hooldamisega)peamiseksv6tmeks.
Tiinu PSASA initsiatiivile on koostatud rahataotlusNorra,/EMP fondile
o Uuga trepi korraline hooldus, arvestadessuhteliselt suurt l6hkumiste hulka
poolsaarel,on elementaarne
o Kohtades, kus on paigaldatudgeoloogiliste kihtide tiihised (Uuga ja Testepere)
vajavadneedperioodilist hooldust,LeetseK6rgemaaltaastamist
Karjatamise taaskiiivitamine Pakri saartel on keeruline ja ei pruugi 6nnestuda.
Kahtlusi selles osas on avaldanud mitmed asjatundjad. Teatud alternatiiv loopealsetep6letamine- viiiirib katsetamist.Kuna maastik v6ib peita l6hkemata
lOhkekehasid,tuleb tegevus planeerida koos Piiiisteametiga. Soovitav aeg:
varakevadv6i siis suve l6pp. Pdletamisttuleks korrata 5-10 aastaseperioodiga.
P6letamine aitaks hoida avakooslust, v6imaldaks mitmel taimeharuldusel
(mi.ii.irkevadik)
leida uusi kasvukohti,t6kestakssaarev6sastumist
Majaka tee ja klindiastanguvahelisel6igu hooldamiseeesmiirkon Pakrile omase
merevaate siiilitamine. Vajalik valikuline v6satdrje u. 5 ha suurusel, piki
klindiservakulgeval alal
Kersalu-Leetse tee kulgeb u. 1,5 km ulatuses suhteliselt liihedal pangale.
Pangapealse
v6sastumisepidurdamisekson vajalik regulaarnev6sat6rje,umbes 8
ha suurusel pindalal. Tee on suhteliselt intensiivselt kasutatav, vaateline, siit
avanebjuurdepiiiis kolmele v2iikejoale
Saartel on v6sat6rje vajalik eelkdige paremini siiilinud kiilaasemetel, so
Suurkiilades(kokku u. 10 ha). S.-Pakri puhul on tegemist riigi maaga,V.-Pakril
eramaadega
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o

Perioodilist hooldamist (v6sat6rje mootorsae ja trimmeriga) vajavate teede
pikkust saartelv6ib hinnata 8-10 kilomeetrile. Esmat?ihtison muidugi V.-Pakri,
mida ktilastab suurusj?irguv6rra rohkem inimesi kui naabersaart.Teede hoolduse
vajalik tase s6ltub paljuski sadamastja ki.ilastuskoormusest.Kui kiiivitub farmi
ehitus V.-Pakri s6javiielinnaku asukohas vdi kui maaomanikud soovivad
konkreetsemaid arendusi Suurkiilas, vajab ka saart liibiv tee kapitaalsemat
remonti. Kaitsekorralduskava raames on siin arvestatud vaid elementaarse
hooldamisega
Suhteliselt metsa peitunud Ubaniidi kivikiilvi timbruse puhastamine rikastab
matkav6imalusi poolsaarel ja v6imaldab eksponeerida omapdrast kivide
koondumiskohta.

infrastruktuur(a.3.):
Puhkemajanduse
o Kuna kiiimlate puudumine on saartel probleemiks, niisamuti ka nende pidev
hooldamine,peaksk?iimlaidolema nii palju kui vajalik ja nii viihe kui vdimalik.
S.-Pakril k?iimla ehitamine pole liihiaastatel reaalne. Vajalik on kiiimla jiitkuv
hooldamine Viiikekfila sadamas ning uue piistitamine matkagruppide juba
viiljakujunenud puhkepaigas V.-Pakri tammi alguse juures (siin on vajalik ka
laagripaiga v?iljaehitamine). Mujal pole k?iimla vajalik enne, kui laagripaik
(Leetse,Kalarand, V.-Pakri Rannakiila) saabviilja ehitatud
r Infotahvlid on vajalikud V.-Pakri sadamasja tammiotsa laagripaigas, samuti
Paldiski Pdhjasadamas.Infotahvel peaks sisaldama saarte kaardi, esmaseinfo
kaitsealakohta, piirangutekirjelduse,vajalikud telefoninumbrid
r Vaatetornide hooldus (eriti enne ehitusekspertiisi)tahendabnende kontrollimist ja
ohu korral esmasehoiuatussildi(lindi) viiljapanekut
. Uldplaneeringu-kohaste laagripaikade (kividega piiratud ldkkease, pdletuspuud
korraga mitte liiga suurtes kogustes, puupink) rajamine: t?ihtsusejiirjekord Viiikekiila sadam, Leetse rand, Kalarand, S.-Pakri kiriku liihistel). Vajalikud
isetegevuslike laagripaikade alternatiivina. UP-s etten?ihtudlaagripaik S.-Pakri
keskosaspole liihiaastatelilmselt perspektiivne.
Uldplaneeringus miirkimata laagripaik V.-Pakri tammi otsas (on peatuskohaks
kujunenud v2ilja niikuinii). Asub poolel teel paljude matkajte jaoks, kes piieva
jooksul sadamast radiaali teevad. Seega vajab koht ka k?iimlat. Lihtsama
laagripaiga vajadus on ka tammi S.-Pakri-poolseotsa liihistel ja (UP jiirgselt
piistitatud nci. kalurionni kohal (asub
kiriku-liihedase asemel) S.-Pakri l?i?ineranda
riigi omandissejZietavalmaal)
Teeviidad (3) on vajalikud V.-Pakri siseosas,viiltimaks inimeste eksimist.
Asukohad: s6javiielinnak, Suurkiila, majakas. Teeviit osundab sadamale ja
pangale.Uks teeviit on vajalik piistitadaka S.-Pakritiihtsamaleteederistile
Matkakaart, kui sedavabalt levitada k6ikidele saarekiilastajatele, asendabteatud
piirini teeviitasid ja aitab leida laagrikohta. Kaart sisaldab sama teavet, mis
infotahvlitel ja on esmanekiisiraamat saarelliikujale
Pakri neeme infotahvel on koha tiihtsust arvestadeselementaarne.Kas ptistitada
tahvel vaiadele(tugev tuul!) vdi kinnitada seemdne seinaktilge (vana majakas?),
see on valiku koht. Kuna neemel hiiid vaatekohti pole (libisemisohtjne.), peab
infotahvel olema maksimaalseltpdhjalik
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Valitsemineja jiirelvalve (4.4.):
r Kaitse- ja hoiuala tiihistamisel tuleb l?ihtuda Looduskaitseseaduses
mainitud
otstarbekuse printsiibist. Piisab, kui kaitseala sildiga saab tbhistatud Pakri
neemele viiv tee, Kersalust Leetse viiv tee, maabumiskoht V.-Pakril.
Sihtkaitseviiiindi tfiistamine variseva klindi oludes pole otstarbekas- massilist
inimeste liikumist seal pole ja episoodiliste liikujate m6ju kri.iiislile on tiihine.
Hoiuala Laokiila rannaniit Madisele viiva tee Ziiiresvajab iihte tahvlit. Kokku
vajab ala seega4 tiihistustahvlit
o Kontrollreidide korraldamine koos Keskkonnainspektsioonigaon vajalik seoses
olukorra tilevaatuseganing kala- ja jahieeskirjadestkinnipidamise kontrolliga.
Osalliseksalternatiivikssiin oleks nd. saarevahipalkamine
Kaitse-eeskirja uuendus on vajalik selleks, et vabaneda vormiliselt aegunud
kirjeldustest,mis pdhinevad 1935. a. katastrikaardil.Eeskirja uuendamisegasaab
korrigeerida ka kaitseala piiri Kalarannas (vdimalik liita kaitsealaga ?) ja Neosti
piirkonnas(v6etud iisja looduskaitsealla - RTL 2006, 50, 930)
r?indrahnude
Kaitsealavalitsemisekskuluvat ressurssion v6imalik m56ta keerulisi ja kaudseid
teid pidi (kirjavahetus, telefonikdned, otsene viibimine kaitsealal). Kuna see
ressursson kaetudkaitsalavalitsejaiildiste tegevuskuludega,siis pole tabelis vhlja
toodud teoreetilistrahanumbritvaid hinnangulineinimtdtj hulk (0,2 t66kohta)
Ulatuslik poollooduslike koosluste taastamine ilma EL-i vdi mdne muu
abiprojektita (vdi ka sovhoosita)on vdimatu. Kaitseala valitseja vdiks toetada
initsiatiive, mis on sihitud sellise projekti koostamisele. Niiiteks oleks
vabaiihendusteleviiga vajalik ka projekti koostamisaegnetoetus, kuna aitab
iihenduseltile elada olukorra, kui projekt ei leia toetust. Kui toetus tuleb, peaks
juba ilma kaitsealavalitsejaotsesefinantsabitahakkamasaama
i.ihendus
Kaitsekorralduskavauuendamisevajadustulenebseadusest
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TEGEVUSKAVA:1.TEADUSTOOja SEIRE(eelarve,
tuhatkrooni)

Nr.

Tegevus,tiihtsusklass
(l-3)

t.l

Sammaldeuuring
saartel- 2
1 . 2 . Elupaigatiiiipide
tdpsustaminehoiualal I

Vdimalik rahastaja/
V6imalik teostaja

Aasta

2007 2008 2009
l0

2 0 1 0 20rl

20

1 . 3 . Tulareemiauuringud-

2012 2013 2014 20t5
15

2016
KIK, ETF /
Loodusmuuseum
KeM/PKKU

15

5

5

5

PaldiskiLVl TKI

l0

KIK /
Ornitoloosiaiihins
KIK/ TTU GI

J

1.4. Haudelindude uurineud

10

_J

1 . 5 . Paleontoloogilise
materiali resister- I
1 . 6 . Riindrahnuderegister I
1 . 7 . Pakri neeme varingute
iiilsimine - 2
1 . 8 . Jiireldemineerimine- 2

30
5

f

KIK/ MTU PaKri
Looduskeskus
KIK / TTU GI

5
5

5

l0

1 . 9 . Maastikuhoolduse kava
noolsaarel- 2
1 . 1 0 . Ojade hiidrobiol.
hindamine - 3
1 . l l Ehituslik

l0

l0

5
l0

l0

l0

25

t5

l5
l0

PaldiskiLV / MTU
Meridemm.Kaitseliit
PaldiskiLV / MTU
PakriLooduskeskus
KIK / EPMU
PaldiskiLV

eksperthinnang
- I
vaatetornidele

o

o

TEGEVUSKAYA 2. HOOLDUS- ja EHITUSTOOD (eelarve,tuhat krooni)

Nr.

Tegevus,t?ihtsusklass
(1-3)

2.1

Viiikeki.ila sadamaja
teenindushoone
proiekteerimine - I
Saartevahelise
silla
proiekteerimine- I

2.2.

2 . 3 . Puurkaevu(O-V)
ja
projekteerimine
- I
ehitussadamas
2.4. Farmikompleksi
ja
projekteerimine
ehitusV.-Pakril- I
2 . 5 . Trepi hooldus Uugal -2
2.6. Geoloogilistetbhiste
oaisaldus+ hooldus-2
2.7. S.-Pakriloopealse
2.8.

n6letamine - I
Vdsatdrje Pakri majaka
tee ia klindi vahel - I

2 . 9 . V6sat6rjeKersaluLeetseteeja klindi
vahel(8 ha\-2
2 . 1 0 . V6sat6desaartel,
Suurkiilades(10 ha) - 2

2.tr

Teede hooldus saartel,
u.10km-3

2 . 1 1 Ubaniidikiviktilvi
(2ha) -3
Duhastamine

Vdimalik rahastaja/
Vdimalik teostaja

Aasta

2007 2008 2009
200+

2010

20r1 2012 2013 2014 2015 2016
PaldiskiLV, KIK

PaldiskiLV, KIK

50+
25

PaldiskiLV / OU
Salvesia

200+

PaldiskiLV / LKK

100+

2
2

2

2

2
2

2

2

2
2

2

z

2
2

30

30

KIK / Piiiisteamet

5

5

5

5

5

t0

10

10

l0

t0

15

l5
5

5
40

5

PaldiskiLV, KIK
KIK/MTU Pakri
Looduskeskus

5

PaldiskiLV, KIK/
MTU Meridemm
PaldiskiLV, KIK

t5

LKK, maaomanikud

)

PaldiskiLV, KIK
PaldiskiLV,KIK /
MTU Meridemm

TEGEVUSKAVA: PUHKEMAJANDUSE
INFRASTRUKTUUR(eelarve.
tuhatkrooni)
Nr.

Tegevus,tiihtsusklass
(1-3)

3.1

Kiiimlate (2)
piistitamine ja
hooldamineV.-Pakril I
Infotahvlid V.-Pakril
(2) ia Paldiskis- I
Vaatetornide hooldus
V.-Pakril - 2
Laagriplatsid: raj amine
+ hooldus(Leetse.
Kalat and, VZiikekii la,
Rannakiila - vastavalt
UP-tet - Z
Laagriplatsid mdlemal
pool tammi otsas- 3
Laagriplats S.-Pakri
liiiinerannas (onn) - 3
Teeviidadja nende
korrashoid saartel (4) -

3.2.
J-J.

J.+.

3.5.
3.6.
3 . 1.

Aasta

2007 2008
40
5

2409
5

t5

t5

2AtA
5

5

5

5

5

5

J

2

l5

l5

20

l0

2

2 0 1 2 2013 2014 2015 20t6
)
5
5
5
5

l5

20
70

2Atl
5

V6imalik rahastaja/
V6imalik teostaja

PaldiskiLV, KIK /
MTU Meridemm
PaldiskiLV

20
5

5

5

PaldiskiLV, KIK

5

PaldiskiLV. KIK

PaldiskiLV. KIK

5

PaldiskiLV, KIK

2

2

2

PaldiskiLV, KIK

3

3 . 8 . Saarte matkakaart - 3

30

3 . 9 . Pakri neeme infotahvel,

t0

selle hooldus- I

30
5

5

5

5

KIK / MTU Pakri
Looduskeskus
KIK / MTU Pakri
Looduskeskus

TEGEVUSKAVA:4. VALITSEMINE ja JARELVALVE (eelarve,tuhatkrooni)
Nr.

4 . 1 . Kaitse-ja hoiuala

Vdimalik rahastaja/
Vdimalik teostaja

Aasta

Tegevus,tiihtsusklass
(1-3)
2007 2008
5

2009

2010
5

20ll

2012

2013
5

tiihistamine 4 punktis:
Viiikekiila sadam.
tuletorni tee, Kersalu
tee alsus. Laokiila -1

Kaitsealavalitsejaja
KKI reidid saartele(3 x
aastas)- I
4 . 3 . Kaitse-eeskirja
-3
uuendamine
ja
4.4. Valitsemiseks
kaitsekorralduskava
vajalik
elluviimiseks
(xinimressurss
tiidkohtaaastas)
4.5. Projekritaotluse
toetamine(taotleja
korral)- I
olemasolu
4.6. Kaitsekorralduskava

2014 2015 2016
5
LKK, KIK / MTU
Meridemm

KKT, KKI

4.2.

uuendamine- I

LKK

l5

o,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0.2

0,2

n')

0,2

LKK

50+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LKK

50

LKK
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5. Tulemuslikkusehindamine
Et paljud vajalikud tegevused Pakri MKA-I ja hoiualal s6ltuvad maaomanike ja
omavalitsustehuvist ja initsiatiivist, saab otseseltkaitsealavalitseja tdci tulemuslikkust
hinnata uuringute ja seire korraldamise edukusega.V?ihem hooldamist vajavate pindade
kiiek?iigu liibi. Kaitseala geoloogiliste viiiirtuste kaitse on paratamatult konservatiivne
tegevus, kus mingit ,,edu indikaatorit" ei eksisteeri. Tiihtsamad eluslooduse viiiirtused ja
kriiiisel ja salutakjas- ei vaja otseseidkaitsemeetmeid(piisab nende teadustamisest
ja
pesitsemine
Nende
edukas
arvestamisestkavandatavatetegevustekooskdlastamisel).
Kaitsela valitsemisetulemuslikkuse
kasvukoha siiilimine ei s6ltu kaitsekorralduskavast.
hindamisekson Pakri niiitel sobivadjiirgmised kriteeriumid:

o
o
o
.
o
e
o

Kaitseala puudutavaduuringud ja seired on tellitud ja tulemusi arvestatakse
Klindi arengjiitkub vaid loodusliku protsessina
Hooldatud(p6letus,karjatamine,niitmine) ala pindala kasvab
Elusloodusekaitseviiiirtusi ei kahjustataturismi v6i muu inimtegevusekaudu
Kaitsealatoetav infrastruktuur funktsioneerib
Regulaarsedkontrollreididtoimuvad
Lepinguline saarte jiirelvalvaja (saarevaht) tddtab kohapeal viihemalt
suveperioodil
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