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SISSEJUHATUS 
 

Looduskaitse ajalugu ulatub kaugete aegade taha. Esimesed looduskaitse ilmingud pärinevad 

rahvausundeist ning esimesteks rahva poolt valitud kaitsealadeks olid pühapaigad. XIX 

sajandi algus oli murdepunktiks looduskaitses, sest hakati tunnetama inimkonna survet 

loodusele ja koos sellega looduskaitse vajadust. Kaasaegse kaitsealade peatüki looduskaitse 

ajaloos avas 1872. aastal Ameerika Ühendriikides loodud Yellowstone rahvuspark. Sealt 

edasi liikus kaitsealade moodustamise laine kõikjale. Meie vanim kaitseala loodi üle saja aasta 

tagasi. Kaitsealade pika ajaloo vältel on muutnud nendega seotud eesmärgid. Kaitsealad on 

olulised mitte ainult looduse säilitamiseks ja uurimiseks, vaid esineb ka teisi väärtusi. 

Kaitsealad on otseselt seotud bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega ja globaalsel tasemel 

on kokku lepitud, et kaitstava territooriumi osakaal peab tõusma. 

 

Ida-Viru maakond on teada-tuntud tööstusmaakond. See kuvand on tingitud suuremahulisest 

tööstusest ja selle negatiivsest mõjust loodusele, kuid vaatamata sellele leidub siin veel 

väärtuslikku loodusmaastikku ning mitmepalgelisi kaitsealasid. 

 

Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade Ida-Viru maakonna kaitsealade ajaloolisest 

kujunemisest. Töös otsitakse vastuseid küsimustele: millistel alustel (teaduslikud vs 

empiirilised) on Ida-Viru maakonna kaitsealad moodustatud ja millised muutused on 

toimunud kaitsealade kaitse-eesmärkide/väärtuste määratlemisel? Ajaloo tõlgendamisel 

tuginetakse materjalidele, mis pärinevad erinevatest looduskaitsealastest ajakirjadest, 

riiklikest registritest ja õigusaktidest (kaitsealade kaitse-eeskirjad). 

 

 

Sügav lugupidamine ja tänusõnad Eva-Liis Tuvile, kelle juhendamisel, professionaalsel 

suunamisel ning meeldiva koostöö tulemusena bakalaureusetöö valmis. 
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1. Teoreetiline ülevaade 

1.1. Kaitsealad 

 

Kaitseala mõistet on aegade jooksul nii maailmas kui ka Eestis väga erinevalt käsitletud. 

Teadaolevalt on kaitseala erinevaid määratlusi üle tuhande (Chape et al., 2008). Kaitsealade 

mõiste muutumise ajendiks on olnud nii kaitsealade funktsioonide laienemine kui ka 

valitsevate paradigmade muutus looduskaitses (Chape et al., op. cit.). Kaitsealad on sageli 

kasutusel looduskaitse sünonüümina eesmärgiga säilitada sealhulgas inimese elukeskkond. 

Viimaste andmete kohaselt on hõlmavad kaitsealad, mida on rohkem kui 177 000, 12,7% 

maailma maismaast ja 1,6% maailma ookeanide alast (Bertzky et al., 2012). 

 

 

1.2. Kaitsealade mõiste 

 

Tänapäeval lähtutakse rahvusvahelisel tasandil eelkõige Maailma Looduskaitse Liidu 

(International Union for Conservation of Nature ehk IUCN) kaitseala mõiste määratlusest: 

„Selgelt piiritletud geograafiline ala, mis on tunnustatud, ette nähtud ja mida kaitstakse 

õiguslike või muude tõhusate vahenditega looduse ning sellega seotud ökosüsteemi teenuste 

ja kultuuriväärtuste säilitamiseks pika aja jooksul“ (IUCN, 2014a). 

 

Kaitsealasid käsitletakse tihti kui looduskaitse tööriista, säilitamaks bioloogilist mitmekesisust 

ja seetõttu leiab kaitsealade mõiste definitsiooni ka bioloogilise mitmekesisuse 

konventsioonist. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon defineerib artiklis 2 samuti 

kaitseala - „Kaitseala tähendab geograafiliselt piiritletud ala, mis on loodud või mida 

reguleeritakse ja majandatakse eriliste kaitse-eesmärkide saavutamiseks“ (RT II 1994, 13, 41). 

 

Kohalikul tasandil, Eestis, on enamlevinud looduskaitseseaduse kaitseala määratlus, mille 

kohaselt „Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav 

ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust“ (RT I 2004, 

38, 258). 

 

Säästva arengu sõnaseletused (2014) ja keskkonnasõnaraamat (Environmental Dictionary) 

(Maastik et al., 2005) tuginevad oma definitsioonides juba looduskaitseseadusele. 
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1.3. Kaitsealade kujunemine maailmas ja Eestis 

 

Kaitsealade juured ulatuvad kaugele ajalukku. Chape et al (2008) viitavad esimestele 

kaitseala algmetele juba 252 aastat enne Kristust, mil India imperaator Ašoka rajas 

kaitsealasid elustiku ja metsade kaitseks. Euroopa esimesed kaitsealade moodustamise 

ilmingud pärinevad feodaalide ajastust (XIII sajand), kui moodustati tavarahva jaoks 

keelualad, kuid ülikud võisid ulukeid küttida (EEA, 2012). 

 

 

1.3.1. Kaitsealade kujunemine maailmas 

 

Looduse ilu ja loodust, kui inimese vaimset tasakaalu ning hingerahu ravivat vahendit, hinnati 

juba kaugetel aegadel. Suhestumine loodusega ja uskumused on andnud erilise staatuse 

mitmetele loodusobjektidele nagu jõed, järved, vulkaanid jt, aga paljud neist olid jäetud 

üldisest kasutusest kõrvale kui pühad paigad. Neid kohti peetakse jumalate ja hingede 

elupaigaks – kohaks, kus saab suhelda üleinimlike jõududega, teisisõnu pühapaikadeks. 

Looduslikku pühapaika defineeritakse kui „maa- või veeala, millel on rahvastele ja 

kogukondadele eriline vaimne tähendus” (Wild & McLeod, 2008). Paljud pühapaigad on 

elustiku mitmekesisuse kaitsmiseks väga olulised alad. Looduslikke pühapaiku iseloomustab 

see, et inimesed on nende eest hoolt kandnud pikka aega. Teadmine looduslike pühapaikade 

tekkimise kohta peitub sageli neid pühaks pidavate kogukondade lugudes ja müütides. Paljude 

pühapaikade vanus jääb vahemikku 200–400 aastat, kuid nii mõnedki on tuhandeid aastaid 

vanad (Wild & McLeod, 2008). Loodusliku pühapaiga tekkelugu on osa looduse ja inimese 

keerukast suhtest. 

XIX sajandi algusest hakkasid tekkima esimesed looduskaitsealased mõisted. Kõige 

esimeseks oli loodusmälestiste ehk loodusmälestusmärgi mõiste, mida hakkasid tarvitama 

prantsuse kirjanik François René de Chateaubriand ja looduseuurija Alexander von 

Humboldt. Nad tõlgendasid loodusmälestusmärgina looduse haruldasi, inimestele oma 

suurusega ja võimsusega imponeerivaid objekte kui mälestisi ürgsest loodusest (Kumari, 

1973). 

XIX sajandi esimesel poolel looduskaitsemõte tekkimises ja arenemises võib täheldada kahte 

keskust, mis samaaegselt, kuid sõltumatu üksteisest andsid alguse looduskaitse liikumisele – 

Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa (Tõnisson, 2014). 
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Ameerika Ühendriikides selgus, et mitmed looduslikud ressursid (mets, kalavarud, ulukid) on 

hakanud mitte ainult vähenema, vaid mitmed neist juba otsa saamas ning see oli 

looduskaitseliikumise tekkimise ja arenemise ajendiks Ameerikas (Kumari, 1973). 1832. 

aastal tegi maalikunstnik George Catlin ettepaneku luua „rahvuse parke”, kus loodus võiks 

säilida oma ürgses puutumatuses. See oli esmakordne natsionaalpargi ehk rahvuspargi mõiste 

tarvitamine ja looduskaitseliikumises üheks tähtsamaks suunaks (Kumari, 1973). Ameerika 

Ühendriigid on looduskaitsesse andnud rahvusparkide idee ja algatanud metsiku looduse 

kaitse loodusreservaatides. 

 

Saksamaa oli kohaks Euroopas, kus kõige esmalt inimesed hakkasid tunnetama survet 

loodusele ja sellega looduskaitsmise vajadus (Kumari, 1973). Loodi organisatsioone, mis 

lähtusid looduskaitsmise eetilisest ja esteetilisest, hiljem ka teaduslikuks aspektist (Tõnisson, 

2014). Saksamaal ja Suurbritannias looduskaitse esimesteks eesvõitlejateks olid 

linnuhuvilised ning 1875. aastal asutati Saksa linnukaitse ühing ja 1878. aastal kiideti heaks 

linnukaitseseadust (Tõnisson, op. cit.). 

 

1878. aastal avaldas Ernst Rudorff kirjutise „Moodsa elu suhetest loodusega”, kutsudes üles 

kaitsma eluta looduse objekte. Rudorff hakkas propageerima ideed, et kaitsta tuleb mitte 

ainult üksikuid loodusmälestisi, vaid ka suuri maa-alasid. Seda suunda hakati nimetama 

klassikaliseks looduskaitseks ning mõiste looduskaitse võttis esmakordselt kasutusele 1888. 

aastal Rudorff (Tõnisson, 2014). 

 

Kaasaegsete kaitsealade moodustamine sai alguse üle 140 aastat tagasi. Alguse sellele 

looduskaitselisele lainele pani Yellowstone rahvusparki loomine Ameerika Ühendriikides 

1872. aastal (Dudley, 2008), kuid Yosemiti rahvuspargis rakendati looduskaitselisi piiranguid 

juba 1864. aastal, ning rahvuspargiks nimetati hiljem (Chape et al., 2008). Kaitsealade 

liikumine jõudis järgmisena Uus-Meremaale (Tonarino rahvuspark) ning mõned aastad hiljem 

Aafrikasse (Krügeri rahvuspark) (Chape et al., op. cit.). Rahvusparkide loomine Ameerika 

Ühendriikide natsionaalparkide mudeli järgi (silmapaistvalt huvitava ja ilusa ürgse loodusega 

ala, mis kuulus riigile ja oli külastamiseks avatud kõigile kodanikele) jõudis Euroopasse XX 

sajandi alguses (Kumari, 1973). Ameerika rahvusparkidega võrreldes olid Euroopa 

rahvuspargid pindalalt oluliselt väiksemad. Euroopas esimesed rahvuspargid loodi Rootsis 

alles 1909. aastal (Tõnisson, 2014). 
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1969. aastal määratleti Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN, loodud 1948) poolt ametlikul 

mõiste "rahvuspark" (Romão & Reker, 2012). 

 

Peamine motivatsioon looduskaitses 1960. aastani oli soov säilitada ilus loodusmaastik 

tulevastele põlvedele. Pärast esimest parkide kongressi 1962. aastal algas teine selgelt eristuv 

periood - kaitsealad olid pühendatud eelkõige bioloogilisele mitmekesisuse kaitsele. Enamik 

kaitsealadest (80%) on kehtestatud pärast seda kongressi (Chape et al., 2003). 

 

 

1.3.2. Kaitsealade kujunemine Eestis 

 

Esimesi kirjalikke tõendeid Eesti pühapaikade looduskaitselistest aspektidest leiab XIII 

sajandi alguses kirjapandud Hendriku Liivimaa kroonikast (Kaasik, 2007). Nii nagu teistes 

riikides esmakordseks looduskaitse arenguks Eestis võib lugeda looduslike rituaalipaikade 

säilitamist. Paljud puud, metsasalud, kivid, allikad, jõed, järved ja pangad olid pühad ja 

puutumatud (Wild & McLeod, 2008). 

 

Eestis loodusvarade kasutamise esimesed piirangud pärinevad Taani metsaseadusest (XIII 

sajand). Taani kuningas Erik Menved keelas 1297. aastal metsaraie neljal Tallinna lähedal 

paikneval saarel, ning seda loetakse esimeseks dateeritud loodus kaitsvaks aktiks Eesti alal 

(Sepp, 1996). Järgnevate sajandite jooksul kehtestasid võõrvalitsejad Eesti territooriumil veel 

mitmeid jahi- ja kalapüügipiiranguid, samuti ehituspuude raiekeelde ning nõudsid mõnede 

puuliikide (metsõunapuu, tamme, toominga, pihlaka) säilitamist (Sepp, 2000). 

 

Eesti looduskaitse ajalugu on jaotatud erinevate autorite poolt mitmetesse perioodidesse. 

Näiteks raamatus „Loodushoiu sajand”, mis ilmus 2014. aastal, on erinevate autorite poolt 

välja toodud kuus arengu perioodi (kuni 1910, 1910-1935, 1936-1940, 1941-1957, 1958-

1989, 1990-2010) (Tõnisson, 2014). Teine laialt levinud ajaloo jaotus pärineb Teet Koitjärvelt 

(2010), kes on jaganud looduskaitse arengu Eestis samuti kuude perioodi: kuni 1910, 1910-

1935, 1935-1944, 1944-1957, 1957-1994 ja alates 1994. Kahe mainitud jaotuse vahe ilmneb 

aastate vahemiku 1957-1994 erinevas käsitluses. Üks käsitlus eristab selles ajavahemikus 

kaks eraldiseisvat perioodi, teine aga mitte. Klassikalise looduskaitse alguseks peetakse 

esimese kaitseala – Vaika linnukaitseala asutamist 1910. aastal (Eilart, 1976). 
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Antud töös kasutatakse Eva-Liis Tuvi (2006) poolt kirjeldatud looduskaitse ajaloolise jaotuse, 

sest andmete kogumine ja analüüs toimus nimetatud töös kasutatud metoodikat kasutades. 

Tuvi jaotus põhineb eelkõige kaitsealade loomisel selgelt eristuvate ajalooliste perioodide 

eristamisel, mitte looduskaitse kui laiema mõiste ajaloolisel jaotusel. 

 

Eesti kaitsealade arengus eristatakse neli perioodi (Tuvi, 2006): 

I periood: 1936-1941 loodi looduskaitse juhtimissüsteem, mille alustalaks oli looduskaitse 

register. Kahe looduskaitseseaduse põhjal (1935, 1938) kanti I Eesti Vabariigi looduskaitse 

registrisse 47 kaitseala. Kaitsealad jagunesid metsa-, taime-, raba-, linnu-, geoloogilisteks- ja 

tervisemuda kaitsealadeks. Looduskaitseregistris oli kokku 523 objekti, peale kaitsealade oli 

sinna kantud 476 üksikobjekti (Eelis, 2014a). 

 

II periood: 1957. aastal Eesti NSV-s võeti vastu kolmas looduskaitseseadus, esimesena kogu 

Nõukogude Liidus, ja looduskaitse hakkas kiiresti arenema – kaitsealasid loodi nii riiklikul 

kui ka maakonna tasandil (Zingel & Aasmaa, 2010). Kaitseala tüüpideks olid riiklik 

looduskaitseala ja alatine või ajutine keeluala (Kumari, 1960). 1975. aastal moodustati neli 

riiklikku looduskaitseala (Matsalu, Vaika, Viidumäe ja Nigula) ja 28 muud kaitseala. Sinna 

perioodi jääb ka Eesti esimene rahvuspark - Lahemaa, mis moodustati 1971. aastal. 

 

III periood: 1994. aastal Eesti ühines ühe tähtsaima looduskaitsealase raamkokkuleppega – 

„Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga”. Samal aastal võeti vastu „Kaitstavate 

loodusobjektide seadus”, mis sätestas kaitstavate loodusobjektide kaitse alla võtmise ja kaitse 

korraldamise protseduurid uutes majandusoludes. Seadusele lisandusid kaitstavate liikide 

nimestikud. Kaitsealatüüpideks olid rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala ja 

programmiala. Lisaks Eesti sai juurde kolm rahvusparki – Vilsandi, Soomaa ja Karula (Sepp, 

1996). 

 

IV periood: 2004. aastal ühines Eesti Euroopa Liiduga. Võeti vastu viimane 

looduskaitseseadus (2004), mille koostamisel arvestati Euroopa Liidu direktiivides 

kehtestatud nõudeid liikide ja elupaikade kaitse korraldamisel (Ader & Tartes, 2010). 
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1.4. Kaitsealade moodustamise kriteeriumid 

 

Rootsi teadlaste Frank Götmark’i ja Christer Nilsson’i arvamuse kohaselt saab jagada 

kaitsealade loomise eesmärgid kahte suurde gruppi – teaduslikeks (ökoloogilisteks) ja 

tunnetuslikeks (empiirilisteks, originaalis political criteria) (Götmark & Nilsson, 1992). 

Teaduslikud kriteeriumid on seotud liikide ja nende elupaikade- ja kasvukohtade kaitsega. 

Empiirilised kriteeriumid aga pigem tunnetamisega – puhkus ja silmailu, kuid sellesse rühma 

liigitatakse ka uurimine ja haridus. 

 

Kaitsealade moodustamisel on olnud määravad nii tunnetuslikud kriteeriumid (esimeste 

rahvusparkide loomine, loodusmälestusmärgid), kui ka teaduslikud kriteeriumid (pärast 

parkide II kongressi). Eestis looduskaitseseadus käsitleb nii teaduslikke kui empiirilisi 

kriteeriume. Kaitse alla võtmise eelduseks on loodusobjekti ohustatus, haruldus, tüüpilisus, 

teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev 

kohustus (RT I 2004, 38, 258). 

Looduskaitsetegevuse (s.l.) prioriteedid tuginevad kolmele põhilistele kriteeriumitele 

(Primack at al., 2008): 

 Erilisus- haruldased, st harva esinevad, liigid ja kooslused on olulised looduskaitse 

objektid. 

 Ohustatus- väljasuremiseohus olevad liigid ja ohus olevad kooslused on looduskaitse 

seisukohast tähtsad, sealjuures võib kooslusel olla oma ette väärtus, mis võib inimese 

hooletuse tõttu kaduda. 

 Kasulikkus- majanduslikku kasu toovad liigid ja kooslused, on sageli rohkem kaitstud 

kui seni teadmatusest või oskamatusest kasutamata jäänud liigid või kooslused. 

 

Kaitseväärtusega alade, mis põhinevad eespool nimetatud kriteeriumitel, võrdlemiseks ja 

määramiseks kasutatakse erinevaid lähenemisi, mis põhinevad kas liigi, koosluse või 

ökosüsteemi erilisuse rõhutamisel (nt suunisliigid, lipuliigid, liigirikkuse tsentrid) (Primack at 

al., 2008). Lähenemisviisid täiendavad pigem üksteist, kuigi neil on erinevad rõhuasetused. 

Teine, viimasel ajal rohkelt toetust leidnud, suundumus on süstemaatiline kaitsealade 

planeerimine. See põhineb ideel, et kaitsealad toimiksid tervikliku võrgustikuna ning 

puuduolevad tühimikud täidetakse kaitsevajakute analüüsi (gap analysis) abil (Primack at al., 
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op. cit.). Kaitsevajakute analüüsil kasutatakse üha enam ruumilist looduse andmete analüüsi, 

sest mitte kõik kooslused ei ole samaväärselt kaitstud. 

 

 

1.5. Kaitsealade süstematiseerimine 

 

IUCN on kaitsealad jaotanud vastavalt kaitsekorralduslikele eesmärkidele erinevatesse 

kategooriatesse. Need kategooriad on rahvusvahelisel tasandil tunnustatud ja aktsepteeritud. 

Igal riigil võib küll olla oma, vastavalt ajaloolistele traditsioonidele kujunenud kaitsealade ja 

teiste kaitstavate loodusobjektide süsteem, kuid see on samuti teisendatud IUCN-i süsteemi. 

Eestis jagunevad kaitsealad vastavalt looduskaitseseadusele kolmeks tüübiks: rahvuspargid, 

looduskaitsealad ja maastikukaitsealad (RT I 2004, 38, 258). Osad maastikukaitsealad 

kannavad ka nime looduspark (nt Otepää, Haanja jt). Maastikukaitseala eritüüpideks on park, 

arboreetum ja puistu. 

Eesti kaitstavate alade vastavus IUCN kategooriatele välja toodud tabelis 1 (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Eesti kaitstavate alade vastavus IUCN kategooriatele (Eelis, 2014b) 
 

IUCN kategooria Looduskaitseseaduse kohaselt 

Ia - loodusreservaat Loodusreservaat 

Ib - metsiku looduse ala sihtkaitsevööndi looduslik osa, püsielupaiga 

sihtkaitsevööndi rangemini kaitstav osa 

III - loodusmonument kaitstav looduse üksikobjekt 

IV- elupaikade/liikide kaitseala sihtkaitsevööndi hooldatav osa, juhul kui see on loodud 

liigikaitselistel eesmärkidel, püsielupaiga sihtkaitsevöönd 

V - mere- ja maastikukaitse sihtkaitsevööndi hooldatav osa (loodud muudel 

eesmärkidel), maastikukaitsealade piiranguvöönd , kaasa 

arvatud pargid ning kohalikul tasandil kaitstav 

loodusobjekt 

VI - loodusvarade kaitseala looduskaitsealade, rahvusparkide ja püsielupaikade 

piiranguvöönd ning hoiuala 
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Allpool on esitatud IUCN-i järgi kaitsealade kuue kategooria (IUCN, 2014b; Primack at al., 

2008): 

 

Ia kategooria: Loodusreservaat (Strict Nature Reserve) – peamiselt teaduslikul eesmärgil 

kaitstav ala. Maa- ja/või mereala, mis sisaldab endas erakordseid või esinduslikke 

ökosüsteeme, geoloogilisi või füsioloogilisi omadusi ja/või liike, saadaval peamiselt 

teadustööks ja/või keskkonna seireks. 

 

Ib kategooria: Metsiku looduse ala (Wilderness Area) – peamiselt looduskaitse eesmärgil 

moodustatud ala. Laiaulatuslik looduslikus seisundis või vähe ümberkujundatud maa ja/või 

mereala, kus säilivad esialgsed omadused ja mõju keskkonnale ja mis on kaitstud ning 

korraldatud nii, et on säilinud selle looduslik seisund. 

 

II kategooria: Rahvuspark (National Park) – peamiselt ökosüsteemide kaitseks ja puhke-

eesmärgil moodustatud ala. Looduslik maa- või mereala, mis on määratud (a) kaitsma ühe või 

mitme ökosüsteemi ökoloogilist ühtsust praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks, (b) ära 

hoidma ekspluatatsiooni või okupatsiooni, mis ei sobi kokku antud ala eesmärkidega, (c) 

võimaldama vaimseid, teaduse, hariduse, puhkuse ning turismiga seotud ettevõtmisi, mis 

peavad nii keskkonna kui kultuuri poolest antud alaga kokku sobima. 

 

III kategooria: Loodusmonument (Natural Monument or Feature) – looduse üksikobjekti 

kaitseks moodustatud ala. Ala, mis sisaldab üht või mitmeid erilisi looduse või loodus-

kultuurilisi omadusi, millel on väljapaistev või unikaalne väärtus oma harulduslikkuse, 

esinduslikkuse ja esteetilis-kultuurilise tähtsuse poolest. 

 

IV kategooria: Elupaikade/liikide kaitseala (Habitat/Species Management Area) – peamiselt 

looduskaitse eesmärgil kaitsekorraldusliku sekkumise teel kaitstav ala. Maa- või mereala, 

mida hallatakse aktiivse liigi või koosluste kaitsekorralduse abil, et kindlustada leviala 

säilimine ja, et vastavate liikide nõuded oleksid täidetud. 

 

V kategooria: Mere- ja maastikukaitse (Protected Landscape/ Seascape) – peamiselt maastiku 

või veekogu kaitseks ja puhkeeesmärgil moodustatud ala. Maa-ala koos ranniku ja merega, 

kus inimese ja looduse vaheline vastastikune toime on aja jooksul loonud märgatava 
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iseloomuliku esteetilise, ökoloogilise ja/või kultuurilise väärtuse, ja sageli suure loodusliku 

mitmekesisusega. 

 

VI kategooria: Loodusvarade kaitseala (Protected area with sustainable use of natural 

resources) – peamiselt looduslike ökosüsteemide säästvaks kasutamiseks moodustatud ala. 

Ala, mis sisaldab endas domineerivalt ümberkujundamata looduslikke süsteeme, on suutnud 

kindlustada bioloogilise mitmekesisuse pikaajalise kaitse ja alalhoiu, samal ajal varustades 

ühiskonda jätkusuutlikult vajalike loodusvaradega. 

 

IUCN kategooriatest viit esimest võib pidada tõelisteks kaitsealadeks (rangemalt võttes kolm 

esimest), sest nende kaitse eesmärgiks on elurikkuse ja ökosüsteemide terviklikkuse 

säilitamine. Kuuendas kategoorias ei ole esmaseks ülesandeks loodusväärtuste kaitse, kuigi 

see võib olla kõrvaleesmärgiks. Paljud maailma kõige tuntumad ja hinnatumad loodusalad on 

kaitstud rahvusparkidena (Primack at al., 2008). 

 

 

1.6. Kaitsealade väärtused ja funktsioonid 

 

Kaitsealade väärtusi jaotatakse kahte suurde gruppi: materiaalsed (material values) ja 

mittemateriaalsed (non-material values) väärtused. Materiaalsed väärtused võivad olla otsesed 

(direct use values), kaudsed (inderect use values) ja valikulised (option values). Mitte 

materiaalsed väärtused jagatakse kahte rühma, olemasolevad (existence values) ja tulevastele 

põlvedele pärandatavad (bequest value) (Chape et al., 2008). 

 

Väärtused, sõltumata sellest, millisesse rühma nad kuuluvad, peegeldavad ka nendele 

väärtusele omistatud funktsioone. Globaliseerumine ja tehniline progress rikkusid looduse 

tasakaalu. Esimeste kaitsealade funktsiooniks olid looduse säilitamine ja kaitsmine. Hiljem on 

kaitsealad saanud juurde lisafunktsioone: uurimine, loodusharidus, lisaks tulevikku vaatavad 

funktsioonid. 

 

IUCN, kui globaalsel tasemel looduskaitset edendav organisatsioon, määratleb järgmised 

kaitsealade funktsioonid (Chape et al., 2008): 

 Põlislooduse (wilderness) kaitse ning liikide ja geneetilise mitmekesisuse säilitamine 
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 Teaduslik uurimine ja (loodus)haridus 

 Ökosüsteemiteenuste säilitamine ja nende jätkusuutlik kasutamine 

 Kultuuripärandi kaitse ja säilitamine 

 Turism ja rekreatsioon 

 

Kaitsealad on otseselt seotud bioloogilise mitmekesisuse (nii geneetilise, liigilise kui ka 

ökosüsteemide mitmekesisuse) säilitamisega ja globaalsel tasemel on kokku lepitud, et 

kaitstava territooriumi osakaal peab tõusma (RT II 1994, 13, 41; Euroopa Liit, 2011). 

Bioloogiline mitmekesisus ei ole pelgalt looduskaitseline väärtus, vaid on seotud inimese 

eluks vajalike looduse hüvede – ökosüsteemiteenuste tagamisega. Millenniumi ökosüsteemide 

hindamise aruanne (Millennium Ecosystem Assessment) jagab ökosüsteemiteenused nelja 

rühma (Sall et al., 2012): 

 Tugiteenused (supporting services) – teenused nagu aineringe, mullateke, fotosüntees, 

elupaigad 

 Reguleerivad teenused (regulating services) – teenused, mis mõjutavad kliimat, vee-, 

õhu- ja mullakvaliteeti, veevarusid, üleujutusi, samuti tolmeldamine 

 Varustusteenused (provisioning services) – teenused, mida inimene saab 

ökosüsteemilt näiteks toidu, vee, puidu jm materjalidena 

 Kultuuriteenused (cultural services) – teenused, millega loodus pakub esteetilist ja 

vaimset naudingut, on lõõgastumise kohaks ja uute teaduslike 

 

Eesti kaitsealade väärtused ja funktsioonid on sätestatud looduskaitseseadusega (RT I 2004, 

38, 258). Igal kaitseala tüübil on oma väärtused ja funktsioonid. Rahvuspargi peamisteks 

väärtusteks on loodus, maastik, kultuuripärand ja tasakaalustatud keskkonnakasutus. Väärtusi 

säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse ja tutvustatakse. Looduskaitseala keskendub 

loodusele (liigid, kasvukohad ja elupaigad) ega erine rahvuspargist oma funktsioonide 

poolest. Maastikukaitseala on loodud eelkõige maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, 

uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. 
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2. Materjal ja metoodika 

2.1. Ida-Viru maakonna kirjeldus 

 

Ida-Viru on Eesti kirdepoolseim maakond (Joonis 1) pindalaga 3 364 km
2
 (ehk 7,7 % Eesti 

territooriumist) ning maakonna rahvaarv on 149 483, olles rahva arvult teine maakond Eestis 

(Eesti Statistika, 2014). Suur osa elanikkonnast on linlased – maakonnas on 6 linna (Narva, 

Kohtla-Järve, Sillamäe, Kiviõli, Narva-Jõesuu ja Püssi) ja 16 valda. 

 

 

Joonis 1. Ida-Viru maakonna asukoht (maakonnapiirid on seisuga 01.05.2014, Maa-amet) 

 

 

Hoolimata sellest, et Ida-Viru maakond on teada-tuntud tööstusmaakond, kus kolmandik on 

tööstusobjektide all (Kalamees, 2008), leidub siin veel väärtuslikku loodusmaastikku. 

Maakond on kolmest küljest ümbritsetud veega: põhjast piiratud Soome lahega, idast Narva 

jõega ja lõunast Peipsi järvega. Selline paigutus on andnud maakonna tunnuslause „Maa 

kolme vee vahel“. 
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Maakonna piires eristatakse kolme maastikurajooni: Soome lahe rannikumadalik, Viru 

lavamaa ning Alutaguse madalik. Maastikurajoonide kirjeldused põhinevad raamatul „Eesti 

maastikud“ (Arold, 2005), kui ei ole viidatud teisiti. 

 

Soome lahe rannikumadalik kulgeb Ida-Viru maakonnas kitsa ribana, järgides Põhja-Eesti 

klindi paiknemist. Kõige suurema ulatusega on madalik Narva- ja Narva-Jõesuu vahelisel alal, 

väiksemaid sopistusi esineb klindilahtedes. Klindi ja rannajoone vahele jääb rusunõlv. 

 

Viru lavamaa aluspõhja pealmises kihis on lubjakivi. Pinnamoodi ilmestavad lavad, sügavad 

jõeorud, looduslikud seljandikud ning tööstuslik tehismaastik. Paetasandikel on väga õhuke 

(alla 30 cm) pinnakate ja esineb alvareid. Vastukaaluks lagedatele aladele leiab 

suurepinnalisemaid metsaalasid Uljaste ja Sonda naabruses ning Jõhvi-Toila vahemikus. 

 

Alutaguse madaliku maastiku eripäraks on pinnamoes märgalade (mitmed suured soostikud) 

domineerimine ja maakattes asustamata metsaalade suur osatähtsus (78%). Tasasest 

pinnamoest kerkivad esile Iisaku-Illuka-Kurtna servamoodustiste vöönd, Kurtna mõhnastik 

ning Puhatu soostiku põhjaosas tehisreljeefiga maastik. Maapinna üldine väike kallakus toob 

suurvee ajal kaasa üleujutused. 

 

Kolme maastikurajooni mitmekesise looduse säilitamiseks on Ida-Viru maakonna 

territooriumist 17% võetud looduskaitse alla (Klein & Hermet, 2012). Kaitsealasid leidub nii 

Balti klindil, Peipsi põhjaranniku liivaluidetel kui ka ürgse ilmega metsades (Feršel, 2012). 

Kaitsealade paiknemisel ühes või teises maastikurajoonis ei järgi alati maastikurajooni piire, 

ainult suured soostikud asuvad erandlikult Alutaguse madalikul ning Uhaku maastikukaitseala 

jääb tervikuna Viru lavamaale. Teised, eelkõige rannikulähedased kaitsealad ulatuvad nii 

Soome lahe rannikumadalikule kui ka otsapidi Viru lavamaale. Kokku on Ida-Virumaal 7 

looduskaitseala, 14 maastikukaitseala ja 16 kaitsealust parki, lisaks veel hoiualad, kaitsealused 

püsielupaigad ning üksikobjektid (Keskkonnaregister, 2014a). 

 

Rahvusvahelise tähtsusega alasid on Ida-Viru maakonnas 42 (Keskkonnaregister, 2014b). 40 

Natura ala on Euroopas tähtsad elupaigatüübid ning liikide elupaigad (nt lendorav, must-

toonekurg, metsis, käpalised) (Feršel, 2012). Muraka (lisatud rahvusvahelise tähtsusega 



16 
 

märgalade nimekirja 1997) ja Agusalu looduskaitseala (2010) kuuluvad aga rahvusvahelise 

tähtsusega märgalade nimekirja, tegu on nn Ramsari aladega (Keskkonnaregister, 2014b). 

 

 

2.2. Metoodika 

 

Frank Götmark ja Christer Nilsson uurisid Rootsi kaitsealade loomise põhjuseid ning 

avaldasid oma tulemused 1992. aastal (Götmark & Nilsson, 1992). Nad jagasid kaitsealade 

loomise eesmärgid kahte suurde gruppi – teaduslikeks (ökoloogilisteks) ja tunnetuslikeks 

(empiirilisteks). Mõlema grupi seas eristati täiendavaid kriteeriume, näiteks teaduslikud 

kriteeriumid olid: botaanilised, ornitoloogilised, geoloogilised, metsanduslikud, 

ökoloogilised, zooloogilised ning veega seotud kriteeriumid (hüdroloogilised, 

limnoloogilised, mariinsed). Tunnetuslikud kriteeriumid olid: rekreatiivne, maastikuline, 

kultuuriline, hariduslik ning uurimuslik. 

 

Rootslaste metoodikast lähtudes tehti sarnane analüüs ka 2004. aasta 1. jaanuari seisuga Eesti 

kaitsealade kohta (Tuvi, 2006). Vaatluse alla võeti siis Eesti 146 kaitseala, mille kaitse-

eeskirjad olid selleks ajaks kinnitatud. Kriteeriumite eristamisel lähtuti kaitse-eeskirjades 

sõnastatud kaitse-eesmärkidest. Vajaduse korral, kui kaitse-eeskirjas puudus konkreetne 

kaitse-eesmärk, täpsustati see kaitseala valitseja abiga. Ökoloogilise kriteeriumi alla loeti 

kasvukohtade elupaikade kaitse, liigiline kriteerium (kas botaaniline, ornitoloogiline või 

zooloogiline) täpsustati EELIS’e (Eesti Looduse Infosüsteem) abil. Eestipoolse täiendusena 

lisandus bioloogiline mitmekesisus, sest mitmetes kaitse-eeskirjades oli selline tunnus 

määratletud. Täiendavalt pöörati tähelepanu esmase kaitse alla võtmise aastale, st millal 

rakendusid esimesed looduskaitselised piirangud. 

 

Antud töö keskendus Ida-Viru maakonna kaitsealadele, seetõttu tehti varasemast 

andmebaasist, kuhu olid kogutud 146 kaitseala andmed üle Eesti, päring Ida-Viru maakonna 

osas. Esialgu jäid vaatluse alla ka kaitsealad, mis asuvad lisaks reaalselt või riivamisi Ida-Viru 

maakonnale ka naabermaakonnas (Lääne-Viru või Jõgeva maakonnas), kuid hiljem arvati 

riivamisi teises maakonnas asuvad kaitsealad  (Mahu-Rannametsa ja Võtikvere 

looduskaitseala) andmebaasist välja. Väljaarvamise põhjuseks oli piiride (kaitsealade ja 

maakonna) mitteühtimine, st riivamisi teises maakonnas asumine. 
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Kaitsealade loomise kriteeriumide muutuste analüüsiks tehti samadel põhimõtetel (Götmark 

& Nilsson, 1992; Tuvi, 2006) uus andmebaas, mis lähtus hetkel (1. jaanuari 2014. aasta 

seisuga) kehtivatest kaitse-eeskirjadest. Olemasolevad kaitsealad leiti esmalt 

Keskkonnaregistrist vastavate päringute (maakond, kaitseala, olemasolev) abil. Ajaloolise 

perioodi arvestuse aluseks loeti kaitse-eeskirjas dokumenteeritud ala või selle osa 

esmakordset looduskaitseliste piirangutega koormamist. Täiendavalt pöörati tähelepanu 

looduskaitseliste piirangutega ala pindala muutustele ja kaitse-eeskirjade muutmise ajale ehk 

millal kaitse-eeskirju oluliselt (sisuliselt) muudeti. Vormilised muutused (kaitseala valitseja 

muutmine seoses looduskaitseasutuste reformiga) jäeti tähelepanuta. Kaitse-eesmärkides 

nimetatud elupaigatüübi koodide ja elustiku abil määratleti kaitsealade loomise kriteeriumid, 

nii teaduslikud kui ka tunnetuslikud. Elustiku grupi (botaaniline, ornitoloogiline, zooloogiline, 

entomoloogiline) määratlemisel kasutati EELISE infokihte (kaitsealused liigid). 

Andmete analüüsiks (2004. ja 2014. aasta seis) koondati vastav info kahte võrreldavasse 

tabelisse (Lisa 1, Lisa 2) ning andmete analüüs toimus MS Excelis. 
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3. Tulemused 

 

01. jaanuari 2004. aasta seisuga oli Ida-Viru maakonnas kinnitatud kaitse-eeskirjadega 

looduskaitsealasid 5 ja maastikukaitsealasid 13, kokku 18. Kümne aastaga on kinnitatud 

kaitse-eeskirjaga kaitsealade arv suurenenud ühe ala võrra, kaitsealasid kokku on 19. 2013. 

aastal lisandus Uhaku maastikukaitseala, looduskaitsealade arv on püsinud muutumatuna. 

 

Kaitsealade loomise ajaloolised perioodid. Ida-Viru maakonna kaitsealade kujunemisel 

lähtutakse teoreetilises ülevaates tutvustatud neljast perioodist (Joonis 2). 

 

I periood (1936): Sellesse perioodi jäävad ühe looduskaitseala ja kolme maastikukaitseala 

asutamine. Ida-Virumaa esimeseks kaitsealaks peetakse Oru pargi maastikukaitseala, sest 

esimesed piirangud Oru pargi kaitseks kehtestati juba 1936. aastal (RT 1936, 44, 341). 1957. 

aastal kaitsealust territooriumi laiendati ning moodustati Saka-Ontika-Toila klindi 

maastikuline keeluala (RT I 2010, 52, 333). Viimati muudeti kaitseala eesmärke ja piiranguid 

1997. aastal. 

1938. aastal asutati Ratva rabasse (1 109 ha (Tõnisson, 2006)) Eesti esimene sookaitseala 

kotkaste kaitseks, mis on nüüd osa Muraka looduskaitsealast (Feršel, 2012). 1997. aastal 

moodustati Muraka looduskaitseala (RT I 2007, 36, 245). 

1939. aastal moodustati Ontika maastikukaitseala Saka-Ontika paekalda ja metsa kaitsealana 

(RT 1939, 44, 354). 1957. aastal taasasutati maastikuline keeluala Saka-Ontika-Toila klint. 

1959. aastal kinnitati maastikuline keeluala Saka-Ontika-Toila paekallas ning selle piirid. 

1990. aastal oli moodustatud Toila taimestiku mikrokaitseala. Oma praegustes piirides on 

Ontika maastikukaitseala 1996. aastast (RT I 1996, 75, 1335). 

Udria maastikukaitseala alguseks saab pidada 1939. aastat, kui kaitse alla võeti Utria 

rändrahnude külv. 1959. aastal oli piirkond riikliku kaitse all (loetelus kui suurte rahnude külv 

Utrias). 1986. aastal looduskaitseliste piirangutega ala laiendati Utria jõe oru ja parkmetsa 

lisamisel ning moodustati maastikukaitseala (RT I 2007, 35, 224). 

 

II periood (1957): Teisel perioodil moodustati neli looduskaitseala ja kaheksa 

maastikukaitseala. 1959. aastal moodustati Narva jõe kanjoni (RT I 1999, 46, 530), Uhaku 

(RT I, 13.11.2013, 2) ja Vaivara (RT I 1998, 46, 670) maastikukaitseala. 
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1965. aastal kaitse alla võeti Mäetaguse maastikukaitseala (RT I 2006, 24, 173). 1967. aastal 

lisandusid Puhatu looduskaitseala (RT I 1999, 8, 125), Järvevälja (RT I 1996, 80, 1440) ja 

Smolnitsa (RT I 1996, 75, 1335) maastikukaitseala. 

1981. aastal kaitsealade hulka lisandus Agusalu (RT I 2007, 38, 272) ja Sirtsi (RT I 2001, 97, 

616) looduskaitseala. 

1987. aastal moodustati Kivinõmme (RT I 1996, 89, 1602) ja Kurtna (RT I 2005, 30, 220) 

looduskaitseala, ning viimaseks sel perioodil oli Paadenurme looduskaitseala mis oli loodud 

1992. aastal (RT I 2003, 5, 26). 

 

III periood (1994): Kolmandal perioodil Ida-Viru maakonnas 1. jaanuari 2014. aasta seisuga 

uusi kaitsealasid ei moodustatud ja/või nende kaitse-eeskirju ei kinnitatud. 

 

IV periood (2004): 2004 aastal moodustati uute kaitsealadena Aseri (RT I 2007, 36, 244), 

Päite (RT I 2005, 42, 354) ja Struuga (RT I 2007, 37, 252) maastikukaitseala. 

 

Joonis 2. Ida-Virumaa kaitselade ajalooline areng (kaitsealade piirid on seisuga 20.05.2014, 

EELIS) 
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Kaitsealade moodustamise kriteeriumid. Ida-Virumaa kaitsealad on moodustatud valdavalt 

teaduslike ehk ökoloogiliste kriteeriumite alusel (Tabel 2). 2004. aastal teaduslike 

kriteeriumite arv kokku on 64, ning teaduslikud kriteeriumid puudusid üksnes Oru pargi 

maastikukaitsealal. 01. jaanuar 2014. aasta seisuga on teaduslikke kriteeriumite arv 

suurenenud 70-ni, ning igal kaitsealal on vähemalt 1 teaduslik kriteerium. 

Empiiriliste ehk tunnetuslike kriteeriumite osakaal 2004. aastal ja 20014. aastal on 31%. 

Kümne aastaga on empiiriliste kriteeriumite arv tõusnud 20-lt ja 22-ni. Empiirilised 

kriteeriumid puudusid nii 2004. kui ka 2014. aastal kolmel looduskaitsealal (Paadenurme, 

Puhatu, Sirtsi) ja kahel maastikukaitsealal (Päite ja Mäetaguse). 

 

Tabel 2. Ida-Virumaa kaitsealade kriteeriumite võrdlus 2004. aastal ja 2014. aastal 
 

Aasta  2004 2014 

Kaitseala 

nimi 
Tüüp 

Ökoloogilised 

kriteeriumid 

Empiirilised 

kriteeriumid 
KOKKU 

Ökoloogilised 

kriteeriumid 

Empiirilised 

kriteeriumid 
KOKKU 

Agusalu LKA 5 3 8 4 3 7 

Muraka  LKA 7 3 10 8 3 11 

Paadenurme LKA 4 0 4 4 0 4 

Puhatu LKA 4 0 4 4 0 4 

Sirtsi LKA 5 0 5 5 0 5 

Aseri MKA 6 1 7 6 1 7 

Järvevälja  MKA 3 1 4 3 1 4 

Kivinõmme  MKA 5 1 6 4 1 5 

Kurtna  MKA 3 3 6 2 3 5 

Mäetaguse  MKA 3 0 3 3 0 3 

Narva jõe 

kanjoni  
MKA 1 1 2 1 1 2 

Ontika  MKA 2 1 3 2 1 3 

Oru pargi  MKA 0 2 2 5 3 8 

Päite  MKA 3 0 3 3 0 3 

Smolnitsa  MKA 3 1 4 3 1 4 

Struuga  MKA 4 1 5 4 1 5 

Udria  MKA 5 1 6 4 1 5 

Vaivara  MKA 1 1 2 1 1 2 

Uhaku  MKA    4 1 5 

KOKKU   64 20 84 70 22 92 
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Populaarsemad kriteeriumid vaadeldavatel perioodidel oli ökoloogiline (teaduslik kriteerium) 

ja maastikuline (empiiriline kriteerium). 

Looduskaitsealade loomise kriteeriumid on mõnevõrra mitmekesisemad – domineerivad küll 

teaduslikud kriteeriumid, kuid 40% looduskaitsealadest (kaks ala) on täiendavalt ka rohkem 

kui üks empiiriline kriteerium. Seevastu maastikukaitsealadel on üle 80% aladel üheks 

kriteeriumiks lisaks teaduslikele ka vähemalt üks empiiriline kriteerium. Kaks 

maastikukaitseala on moodustatud üksnes teaduslike kriteeriumite alusel (Mäetaguse ja Päite), 

neid puudub empiiriline kriteerium. 

Kõige mitmekesisemate kriteeriumitega kaitsealaks vaadeldavates perioodides on Muraka 

looduskaitseala. Kõige vähem on kriteeriume Vaivara ja Narva jõe kanjoni 

maastikukaitsealal. 

 

Muutused kriteeriumites. Kahe perioodi andmete analüüs näitas, et keskmine kriteeriumite 

arv jäi ligikaudu samaks ehk 2004. aastal 4,7 ja 2014. aastal 4,8. Vaadates eraldi 

maastikukaitsealade ja looduskaitsealade kriteeriumite keskmist, siis 2004. aastal ja 2014. 

aastal looduskaitsealade kriteeriumite keskmine jäi samaks ehk 6,2. Maastiku 

kaitsealadekriteeriumite keskmine arv suurenes 4,1-st 4,4-ni, kuid samas lisandus üks 

kaitseala.  

2014. aastal nii ökoloogiliste kui ka empiiriliste kriteeriumite koguarv suurenes kuid, esines 

ka kriteeriumite arvu vähenemist. Agusalu looduskaitsealal, Kivinõmme, Kurtna ja Udria 

maastikukaitsealal vähenes üks ökoloogiline kriteerium. Kõige suurema kriteeriumite arvu 

tõusuga oli Toila oru maastikukaitseala - 2004. aastal oli vaid kaks empiirilist kriteeriumit ja 

2014. aastal kaitsealal on viis ökoloogilist ja kolm empiirilist kriteeriumit. 

 

Muutused pindalas. 2004. aastal kaitsealade üldpindala oli 49 985,7 ha, 2014. aastal 

kaitsealade üldpindala aga 50 232,4 ha. Kümne aastaga suurenes kaitsealade üldpindala 247,4 

ha võrra. Uhaku maastikukaitseala, lisandunud kaitseala, pindala on 32,8 ha. 

Kaitsealade pindala suurenenud kümnel ala, kuuel kaitsealal on pindala jäänud samaks 

(pindala muutused jäävad ühe hektari piiridesse) ja kahel kaitseala pindala on vähendatud 

(Tabel 3). 
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Tabel 3. Ida-Virumaa kaitsealade muutused pindalas (↑ - pindala suurenes, ↓ - pindala 

vähenes, ↔ pindala jäi ligikaudu samaks) 
 

Kaitseala nimi Tüüp Maakond Pindala (ha) 2004 Pindala (ha) 2014 Muutused 

Agusalu LKA I-V 11003,2 11061,9 ↑ 

Muraka  LKA I-V 13983,7 14058,7 ↑ 

Paadenurme  LKA I-V_L-V 343 344,8 ↑ 

Puhatu  LKA I-V 12320 12386,4 ↑ 

Sirtsi LKA L-V_I-V 4 525 4582,6 ↑ 

Aseri  MKA I-V 607,8 611,1 ↑ 

Järvevälja MKA I-V 582 584,3 ↑ 

Kivinõmme  MKA I-V 379 311,6 ↓ 

Kurtna  MKA I-V 2805 2820,2 ↑ 

Mäetaguse  MKA I-V 53 53,1 ↔ 

Narva jõe kanjoni  MKA I-V 14 14 ↔ 

Ontika  MKA I-V 1212 1218,9 ↑ 

Oru pargi  MKA I-V 75 75,1 ↔ 

Päite  MKA I-V 138,5 128,8 ↓ 

Smolnitsa MKA I-V 240 240,7 ↔ 

Struuga  MKA I-V 1250,9 1250,9 ↔ 

Udria MKA I-V 374,6 376,7 ↑ 

Vaivara  MKA I-V 79 79,8 ↔ 

Uhaku MKA     32,8   

Pindala (ha) kokku     49985,7 50232,4   
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4. Arutelu 

 

Ida-Viru maakonna territooriumist on looduskaitse all 17%, mis on üsna hea näitaja teiste 

maakondadega võrreldes (Klein & Hermet, 2012), seetõttu ei ole ette näha uute kaitsealade 

massilist lisandumist. Väikesed muutused kaitsealade arvus tulenevad pigem uuendamata 

kaitsekorraga alade kaasajastamisest kui päris uute kaitsealuste territooriumide lisandumisest. 

1. jaanuari 2014. aasta seisuga on keskkonnaregistris Ida-Viru maakonnas arvel 48 kaitseala, 

sh uuendamata piiridega pargid, puistud ja arboreetumid. Tulevikus lisandub uue alana 

Selisoo looduskaitseala. Teised kavandatavad kaitsealad on kas eelnevalt kaitse alla võetud 

alade laiendused (nt Paadenurme ja Sirtsi looduskaitseala, Smolnitsa ja Vaivara 

maastikukaitseala ning Langevoja maastikukaitseala (hetkel uuendamata kaitsekorraga ala)) 

või juba varem kaitse alla võetud territooriumite ümbernimetamised (Jõhvi park, Narva 

(varem Narva jõe kanjoni) maastikukaitseala) (Keskkonnaregister, 2014c). Uljaste oosi ja 

järve ning Iisaku pargimetsa, kui arvestatava pindalaga vana kaitsekorraga alade osas 

keskkonnaregister tulevikuplaane ei sisalda. Ida-Virumaal on lisaks kaitsealadele looduskaitse 

all veel 37 looduse üksikobjekti ja 15 hoiuala (Keskkonnaregister, 2014a). 

 

Ida-Viru maakonna kaitsealad on moodustatud valdavalt teaduslikel kriteeriumitel, kuid 

oluline osa on ka empiirilistel kriteeriumitel. Kaitsealade ajaloolises arengus eristuvad neli 

perioodi: 1936, 1957, 1994, 2004. Iga perioodi vältel pöörati tähelepanu erinevale 

valdkonnale. Erandiks oli ehk viimane periood (alates 2004), kui kaitse alla võeti seni vähe 

esindatud elupaigad. 

 

Esimesel perioodil (1936) võeti kaitse alla nii elus- kui ka eluta loodus ja seda erinevatele 

õigusaktidele tuginedes. Kaitseala eesmärkidena esitati nii teaduslikke (nt Ratva raba kotkaste 

kaitseks) kui ka empiirilisi kriteeriume (nt Ontika ja Udria kui teadusliku väärtusega alad). 

 

Teisel perioodil (1957) võib erinevatel kümnenditel leida kaitsealade moodustamisel oma 

rõhuasetuse - 1950-ndatel geoloogia (Narva jõe kanjoni, Uhaku ja Vaivara mka), 1960-ndatel 

puhkemaastik (Smolnitsa ja Järvevälja maastikukaitseala) ning 1980-ndatel sood (Agusalu ja 

Sirtsi looduskaitseala). Kümnendite temaatika ei ole omane üksnes Ida-Virumaale. Eluta 

looduse objektide (paljandid, joad, rändrahnud, pinnavormid), kaitse alla võtmise tingis 

hoogustunud ehitustegevus ja reaalne oht, et objektid võivad hävida (Kajak, 1958). Huvitav 
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on märkida, et Uhaku kaitseala moodustamiseks tehti ettepanek juba 1940 (Orviku, 1940). 

Puhkealade maastikulise planeerimise kavad koostati populaarsetele puhkepiirkondade, nii 

Pühajärve ümbrusele, kui ka Peipsi põhjaranniku, Toila jt alade kohta (Luik, 1964). 

Probleemiks Peipsi ääres oli eelkõige luidete kaitse ning mõned aastad hiljem ilmnesid tõsised 

turismiprobleemid (Etverk & Nõmmsalu, 1980). 1960-ndatesse aastatesse jäävad ka 

Mäetaguse maastikukaitseala (1965) ja Puhatu looduskaitseala (1967) juured. Nendest 

esimene ei sobi kümnendi mustrisse, sest moodustati algselt tammede kaitseks. Poruni ürgorg 

on kõige pikema looduskaitseliste piirangutega ala Puhatu looduskaitseala koosseisus (Feršel 

& Tuvi, 2010), kuid juba 1960. aastal arutas ENSV TA Looduskaitse Komisjoni 19 

ornitoloogilise keeluala loomise vajadust ja piire, nende hulgas Puhatu siirdesoo 

(Looduskaitse kroonikat, 1960). 

 

1968. aastal algatati „Telma projekt“, eesmärgiga määratleda täpsed kriteeriumid 

sookaitsealade moodustamiseks ja samal aastal algas vastav diskusioon ka Eesti Looduses (nn 

soode sõda) (Paal & Leibak, 2013). 1981.aastal Eestis moodustati 30 sookaitseala (Maran, 

1996), neist kaks olid varem kaitse all kui botaanilis-zooloogiline kaitsealad (sh Muraka 

raba). Sookaitsealade moodustamisel oli lisaks ökoloogilisele (teaduslikule) tähtsusele ka 

ressurssoloogiline (jõhvikavarud) väärtus. Ka 1980-ndates leiab kaks erandlikku näidet – 

Kurtna ja Kivinõmme maastikukaitsealad (mõlemad moodustati 1987). Eriti vaevaliselt 

kulges Kurtna järvede kaitse alla võtmine. Kurtna järvede kaitse alla võtmisele juhiti 

ajakirjanduses korduvalt tähelepanu (Mäemets, 1971; Mäemets, 1976; Mäemets 1983). 1981. 

aastal tutvus Kurtna järvestikuga kohapeal TA LK komisjon koos teiste institutsioonide 

esindajatega. Tutvumas Kurtna järve olukorraga ning teha põhjendatud ettepanekud järvestiku 

looduskaitse alla võtmiseks (Kroonika, 1981). 

 

Kivinõmme maastikukaitseala moodustati Kivinõmme mõhnastiku ja sealse taimestiku 

kaitseks, kuid ala toonases nimes (maastikukaitseala Kivinõmme „Kalevipoja haud“) 

peegeldub ka kultuurilooline aspekt (Keskkonnaregister, 2014d). Perioodi viimase kaitseala 

(Paadenurme looduskaitseala) loodi liigikaitsealana. 

 

Ida-Virumaal kolmandal perioodil (1994) uusi kaitsealasid ei moodustatud ja/või nende 

kaitse-eeskirju ei kinnitatud, sest eelnevalt oli maakonnas kaitse alla võetud suurepinnalisi 

kaitsealasid (Muraka, Agusalu, Puhatu soostik), lisaks veel maastikukaitsealad linnade 
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naabruses. Ida-Virumaal paikneb riikliku tähtsusega Eesti põlevkivimaardla (RT I 2005, 34, 

265) on takistavaks asjaoluks uute kaitsealade loomiseks, sest kaitsealadel on maavarade 

kaevandamine vastavalt looduskaitseseadusele keelatud (RT I 2004, 38, 258). Põlevkivi 

kaevandamine ja töötlemine tekitas juba 1960-ndatel aastatel probleeme ja lahendust nähti 

kiiremas korras looduskaitselise kompleksplaani koostamises. Samas rõhutati, et põlevkivi 

kaevandamine ei välista unikaalse looduse (Põhja-Eesti pankrannik, Alutaguse sood-metsad 

ning Peipsi põhjarannik) säilitamist lähikonnas (Luik, 1972). 

 

Kavandatava looduskaitseala – Selisoo –  kaitse alla võtmise ettepanek tehti juba 2003. aastal. 

Kümme aastat hiljem üritati seda uuesti, kuid kaitse-eeskiri on siiani kinnitamata. Kaitseala 

põhieesmärk hõlmab sookoosluste, seda ümbritsevate metsaalade ning kaitsealuste liikide 

elupaikade kaitset (Keskkonnaamet, 2013). Praegu on ala kinnitatud Natura alana. Loodava 

kaitseala (250 ha) all lasub 8,5 miljonit tonni põlevkivi (Kukk, 2007). 

 

Viimase perioodi kaitsealade moodustamisele on tõuke andnud ühinemine Euroopa Liiduga. 

Kaitsealade moodustamisel arvestati loodusdirektiivis kehtestatud nõudeid liikide ja 

elupaikade kaitse korraldamisel. Kaitse alla võeti Balti klindi esinduslikumaid, kuid vähe 

tuntud lõike – Päite pank (Päite maastikukaitseala). Aseri maastikukaitseala eesmärgiks on 

looduslike panga- ja palumetsade, soo- ja poollooduslike koosluste, kaitsealuste liikide 

elupaikade ning piirkonna keskkonnaseisundi kaitse. Struugade (vanajõgede) ja luhtade 

elupaikade kaitseks moodustati Struuga maastikukaitseala. Selle perioodi kaitsealade kaitse-

eesmärgid erinevad teistest perioodidest sellega, et kaitse alla võeti seni vähe esindatud 

elupaiku (Klein & Hermet, 2012). Loodusdirektiivi ülevõtmine siseriiklikkuse õigusesse tõi 

endaga kaasa ka juba kinnitatud kaitse-eeskirjade muutmise. Muutused Ida-Viru maakonna 

kaitsealade kriteeriumites kümne aastase perioodi vältel olid nii negatiivsed kui ka 

positiivsed. Agusalu looduskaitsealal ning Kivinõmme, Kurtna ja Udria maastikukaitsealal 

vähenes kriteeriumite arv ühe võrra, samas Oru pargi maastikukaitsealal suurenes 

kriteeriumite arv kuue võrra ja muidu mitmekesiste väärtustega Muraka looduskaitseala sai 

juurde veel ühe lisaväärtuse. Muutused leidsid aset eelkõige ökoloogiliste kriteeriumite osas, 

välja arvatud Oru pargi maastikukaitseala, kus lisaks ökoloogilistele kriteeriumitele lisandus 

ka üks empiiriline kriteerium (rekreatiivne). 
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Eesti kaitsealade ajalooline kujunemine erineb natuke võrreldes globaalse tasandiga, nimelt 

on kaitsealade arvu tõus Eestis kiirem kui teistes riikides (UNEP-WCMC, 2008). Eesti 

kaitsealade kujunemine ei ole olnud mõjutatud erinevatest poliitilistest režiimidest, 

kaitsealade kasv on olnud peaaegu lineaarne (Tuvi et al. 2011). Ida-Viru maakonna 

kaitsealade puhul on ajalooliselt küll näha, et võimalike konfliktsete alade kaitse alla võtmine 

ei ole alati toimunud esimeste ettepanekute järgselt, kuid nad on lõpuks siiski looduskaitse 

alla võetud või kehtestatud looduskaitselised piirangud. 

 

Ajavahemik 2010-2020 on kuulutatud rahvusvaheliseks elurikkuse dekaadiks (Klein & 

Hermet, 2012). Globaalsel tasemel on kokkulepitud, et tuleb parandada elurikkuse seisundit, 

hoides ökosüsteeme, liike ja geneetilist mitmekesisust. 2020. aasta eesmärk on, et 17% 

maismaa ja magevee ning 10% ranniku ja merealadest peab olema kaitstud (CBD, 2014). 

Regionaalsel tasemel tegeleb sama eesmärgiga Euroopa Komisjon, mis võttis 2011. aasta 

mais vastu bioloogilise mitmikesisuse strateegia üldeesmärgiga peatada Euroopa Liidus 2020. 

aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine 

(Euroopa Liit, 2011). Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega pole Eesti loodusdirektiivi 

rakendamise tulemuste järgi halvas seisus. Suurem osa loodusdirektiivi liikidest on küll Eestis 

ebapiisavas seisundis (43%), soodsas seisundis vaid 24% ja halvas seisundis 7% ning 

ülejäänud 26% loodusdirektiivis märgitud liikidest on teadmata seisundis (Klein & Hermet, 

2012). Euroopa Liidus tervikuna on 22% halvas seisus ja 17% soodsas seisus. 

Elupaigatüüpide osas on olukord Eestis parem – 42% Eesti elupaikadest on soodsas seisundis, 

35% ebapiisavas seisundis, 15% halvas ja 8% teadmata. Euroopa vastavad näitajad on: 

soodsas seisundis 17%, ebapiisavas seisundis 28%, halvas 37% ja 18% seisund on teadmata. 

Elupaigatüüpide hulgas pööratakse erilist tähelepanu esmatähtsatele elupaigatüüpidele, mille 

püsimise eest on Euroopa Liit võtnud vastutuse. Eesti territooriumil leiduvatest esmatähtsatest 

elupaigatüüpidest on soodsas seisundis on 17%, ebapiisavas seisundis 44% ja halvas seisundis 

28%. Euroopa näitajad seevastu on järgmised: soodsas seisundis 14% ning ebapiisavas ja 

halvas seisundis kokku 40% (Klein & Hermet, op. cit.). 

 

Loodusdirektiivi lisadesse ongi koondatud ohustatud liigid ja elupaigatüübid ning teadmata 

seisund ei pea tähendama automaatselt ebasoodsat seisundit, pigem osutab suur teadmatuse 

protsent täiendavate uuringute vajadusele. 
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Tänasel päeval on Eestis maismaast kaitse all 18,1%, akvatooriumist 31,1% ning kokku on 

Eesti pindalast koos maa- ja veealaga kaitse all 22,7% (Klein & Hermet, 2012.). Seega Eesti 

riik on nii globaalsel kui ka Euroopa tasemel eesmärgid saavutanud, kuid see ei tähenda, et 

probleeme pole. Puudujääke on eelkõige elupaikade esinduslikkuses (pindala) ja võetud 

kohustuste täitmises (ebasoodne seisund, kaasajastatud kaitse-eeskirjad ja kinnitatud 

kaitsekorralduskavad). Samas on Eesti looduskaitse areng heaks eeskujuks teistele riikidele. 

Meie looduskaitselist edulugu on kindlasti mõjutanud kuulumine mitmetesse kaitsealadega 

seotud organisatsioonidesse. 2007. aastal sai Eesti (Eesti Vabariigi keskkonnaministeerium) 

rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) liikmeks. 2009. aastal võeti Soomaa rahvuspark üle-

euroopalise põlislooduse kaitsealade võrgustiku (PAN Parks) liikmeks (Ader & Tartes, 2010). 
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KOKKUVÕTE 
 

Bakalaureusetöö „Ida-Virumaa kaitsealade ajalooline areng” eesmärgiks oli anda ülevaade 

Ida-Viru maakonna kaitsealade ajaloolisest kujunemisest, analüüsides millistel alusel 

maakonna kaitsealad on moodustatud ja millised muutused on toimunud kaitsealade kaitse-

eesmärkide määratlemisel.  

 

Töös kasutatud metoodikat (Götmark & Nilsson, 1992) rakendati esmalt Rootsis, uurimaks 

sealsete kaitsealade loomise eesmärke. Eesti kaitsealade kohta tehti vastav analüüs 2004. 

aastal (Tuvi, 2006) ja 2014. aasta seisuga vaadeldi käesolevas töös vaid Ida-Viru maakonnas 

asuvaid kaitsealasid. 

 

Ida-Viru maakonna kaitsealade ajaloolises arengus eristusid neli perioodi. Iga perioodi vältel 

pöörati tähelepanu erinevale valdkonnale, nt eluta looduse, soode kaitsele jne. Ida-Virumaa 

kaitsealad on moodustatud valdavalt teaduslike ehk ökoloogiliste kriteeriumite alusel. Samas 

leiab tunnetuslikke kriteeriume nii loodus- kui ka maastikukaitsealadel. Kümne aastaga on 

lisandunud nii teaduslikke kui ka empiirilisi kriteeriume, sest Eesti ühinemisel Euroopa 

Liiduga võeti üle loodusdirektiivi nõuded ja need kajastuvad uuendatud kaitse-eeskirjades. 

Populaarsemad kriteeriumid vaadeldavatel perioodidel (võrreldi 2004. ja 2014. aasta seisu) oli 

ökoloogiline (teaduslik kriteerium) ja maastikuline (empiiriline kriteerium). Mitmekesisemate 

väärtustega kaitseala Ida-Viru maakonnas on Muraka looduskaitseala. Kümne aastaga 

lisandus üks kaitseala – Uhaku maastikukaitseala. Kaitsealade üldpindala suurenes 247,4 ha 

võrra, kuid uue kaitseala pindala selles oli väike (32 ha). 

 

Ida-Virumaal on looduskaitse all 17% pindalast, mis on üsna hea näitaja teiste maakondadega 

võrreldes, seetõttu ei ole ette näha uute kaitsealade massilist lisandumist. Väikesed muutused 

kaitsealade arvus tulenevad pigem uuendamata kaitsekorraga alade kaasajastamisest. Euroopa 

ja maailma tasemel on Eesti globaalse elurikkuse strateegia eesmärgid täitnud, olles hea 

eeskuju teistele riikidele, kuid parandada annab siin kaitsealade esinduslikkust ja sealsete 

elupaikade seisundit. 
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РЕЗЮМЕ 

Историческое развитие заповедников Ида-Вирумаа 

 

Задачей бакалаврской работы "Историческое развитие заповедников Ида-Вирумаа" 

являлось предоставление исторического развития заповедников Ида-Вирумаа, 

анализируя на каких основаниях сформеровались заповедники уезда и какие изменения 

произошли в целях защиты заповедников.  

 

Методика (Götmark & Nilsson, 1992) используемая в данной работе первоначально была 

реализована в Швеции, при изучении целей создания местных заповедников. Для 

заповедников  Эстонии был сделан соответствующий анализ по состоянию 2004-го 

(Tuvi, 2006) и 2014 года, разсматревая только заповедники  находящиеся на территории 

уезда Ида-Виру. 

 

В историческом развитии заповедников Ида-Вирумаа различаеца четыре периода. В 

каждом периоде обращали внимание на разные области, например сохронение 

неодушевлённой природы, защита болот, итд. Заповедники Ида-Вирумаа были созданы 

приемущественно по научным или экологическим критериям. Тем не менее 

политические критерии находятся как в природных заповедниках так и ландшафных 

заповедниках. В течении десяти лет добавились как научные так и политические 

критерии, так как при в ступлении Эстонии в Европейский Союз были приняты 

условия природного директива и они отражаюца в обновлённкх правилах защиты. 

Популярными критериями в рассматриваемых периодах (по сравненную между 2004-

ом и 2014 годом) были экологические (научные критерии) и ландшафтная 

(эмпирические критерии). С наибольшими ценностями заповедник в Ида-Вирума, 

природный заповедник Мурака. В течение десяти лет добавился один заповедник - 

Ухаку ландшафтный заповедник. Общая площадь заповедников увеличелась на 247,4 

га, хотя площадь нового заповедника была маленькой (32 га). 

 

В Ида-Вирумаа под природной защитой находится 17%, что является довольно 

хорошим показателем по сравнению с другими уездами, в связи с чем не 
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предусматривается  массовых  добавлений заповедников. Небольшие изменения в 

количестве заповедников скорее всего вызваны модернизацией необнавлённых правил 

защиты. На Европейском и мировом уровне Эстония выполнила стратегический план 

по биоразнообразию, приподавая хороший пример другим странам, хотя надо 

исправлять репрезентативность заповедников и состояние мест обитания.   
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Lisad



Lisa 1. Ida-virumaa kaitsealade moodustamise kriteeriumid 2004. aastal 

      

Teaduslikud ehk ökoloogilised  

kriteeriumid 

Tunnetuslikud ehk empiirilised 

kriteeriumid KOKKU 

Kaitseala nimi Tüüp Pindala (ha) BOT ORN GEO MET ÖKO ZOO ENT HYD LIM MAR BMK REK MAA KUL HAR UUR 

Agusalu LKA 11003,2 
 

1 
 

1 1 1 
  

1 
   

1 
 

1 1 8 

Muraka LKA 13983,7 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 
   

1 
 

1 1 10 

Paadenurme LKA 343,0 
 

1 
 

1 1 1 
          

4 

Puhatu LKA 12320,0 1 1 
  

1 1 
          

4 

Sirtsi  LKA 4 525 1 1 
 

1 1 1 
          

5 

Aseri  MKA 607,8 1 
 

1 1 1 1 
    

1 
 

1 
   

7 

Järvevälja MKA 582,0 1 1 
  

1 
       

1 
   

4 

Kivinõmme  MKA 379,0 1 1 1 
 

1 
   

1 
   

1 
   

6 

Kurtna  MKA 2805,0 
  

1 
 

1 
   

1 
  

1 1 
 

1 
 

6 

Mäetaguse  MKA 53,0 1 
  

1 1 
           

3 

Narva jõe kanjoni  MKA 14,0 
  

1 
         

1 
   

2 

Ontika  MKA 1212,0 
  

1 1 
        

1 
   

3 

Oru pargi  MKA 75,0 
            

1 1 
  

2 

Päite  MKA 138,5 
  

1 1 1 
           

3 

Smolnitsa  MKA 240,0 1 
 

1 
 

1 
       

1 
   

4 

Struuga  MKA 1250,90 
 

1 
  

1 1 
 

1 
    

1 
   

5 

Udria  MKA 374,6 1 
 

1 1 1 
    

1 
  

1 
   

6 

Vaivara  MKA 79,0 
  

1 
         

1 
   

2 

KOKKU   49985,7 9 8 9 9 13 7 1 2 4 1 1 1 13 1 3 2 84 

 

Teaduslikud ehk ökoloogilised kriteeriumid: BOT- botaaniline, ORN- ornitoloogiline, GEO- geoloogiline, MET- metsanduslik, ÖKO- ökoloogiline, ZOO- zooloogiline, ENT- 

entomoloogiline, HYD- hüdroloogiline, LIM- limnoloogiline, MAR- mariinne, BMK- bioloogiline mitmekesisus. 

Tunnetuslikud ehk empiirilised kriteeriumid: REK- rekreatiivne, MAA- maastikuline, KUL- kultuuriline, HAR- hariduslik, UUR- uurimuslik. 
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Lisa 2. Ida-Virumaa kaitsealade moodustamise kriteeriumid 2014. aastal 

      

Teaduslikud ehk ökoloogilised 

kriteeriumid 

Tunnetuslikud ehk empiirilised 

kriteeriumid KOKKU 

Kaitseala nimi Tüüp Pindala (ha) BOT ORN GEO MET ÖKO ZOO ENT HYD LIM MAR BMK REK MAA KUL HAR UUR 

Agusalu LKA 11061,9 
 

1 
 

1 1 
   

1 
   

1 
 

1 1 7 

Muraka LKA 14058,7 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
   

1 
 

1 1 11 

Paadenurme LKA 344,8 
 

1 
 

1 1 1 
          

4 

Puhatu LKA 12386,4 1 1 
  

1 1 
          

4 

Sirtsi  LKA 4582,6 1 1 
 

1 1 1 
          

5 

Aseri  MKA 611,1 1 
 

1 1 1 1 
    

1 
 

1 
   

7 

Järvevälja MKA 584,3 1 1 
  

1 
       

1 
   

4 

Kivinõmme  MKA 311,6 1 1 
  

1 
   

1 
   

1 
   

5 

Kurtna  MKA 2820,2 
    

1 
   

1 
  

1 1 
 

1 
 

5 

Mäetaguse  MKA 53,1 1 
  

1 1 
           

3 

Narva jõe kanjoni  MKA 14,0 
  

1 
         

1 
   

2 

Ontika  MKA 1218,9 
  

1 1 
        

1 
   

3 

Oru pargi MKA 75,1 1 
   

1 1 
 

1 
  

1 1 1 1 
  

8 

Päite  MKA 128,8 
  

1 1 1 
           

3 

Smolnitsa MKA 240,7 1 
 

1 
 

1 
       

1 
   

4 

Struuga  MKA 1250,9 
 

1 
  

1 1 
 

1 
    

1 
   

5 

Udria  MKA 376,7 1 
 

1 
 

1 
    

1 
  

1 
   

5 

Uhaku  MKA 32,8 
  

1 
 

1 
  

1 1 
   

1 
   

5 

Vaivara  MKA 79,8 
  

1 
         

1 
   

2 

KOKKU   50232,4 10 8 8 8 16 7 1 4 5 1 2 2 14 1 3 2 92 

 

Teaduslikud ehk ökoloogilised kriteeriumid: BOT- botaaniline, ORN- ornitoloogiline, GEO- geoloogiline, MET- metsanduslik, ÖKO- ökoloogiline, ZOO- zooloogiline, ENT- 

entomoloogiline, HYD- hüdroloogiline, LIM- limnoloogiline, MAR- mariinne, BMK- bioloogiline mitmekesisus. 

Tunnetuslikud ehk empiirilised kriteeriumid: REK- rekreatiivne, MAA- maastikuline, KUL- kultuuriline, HAR- hariduslik, UUR- uurimuslik.



 


