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KOKKUVÕTE 
 
Vastavalt käesoleva uuringu lähteülesandele koostati Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi maastike 
maakatte/maakasutuse muutuste andmebaas, analüüsiti maakasutuse/maakatte muutusi ning 
koostati ajaloolise maakasutuse/maakatte püsivuse ja muutuste alusel tsoneering koos 
soovitustega tsoonide edaspidiseks korralduseks ja kaitseks. Andmebaas annab võimaluse hinnata 
rahvusparkide piirides toimunud muutusi ajavahemikus 1900-2009. Matsalu rahvuspargi levinuim 
maakattetüüp nii ajaloolisel kui ka tänapäevasel kaardil on rohumaa, kuigi rohumaa pindala on 
viimase saja aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud. Tänapäevase kaardi analüüsi põhjal on 
Vilsandi rahvuspargi levinuim maakattetüüp mets (48% praeguse maismaa pindalast). Sadakond 
aastat tagasi oli hoopis rohumaa kõige levinum maakattetüüp (49% tollase maismaa pindalast). 
 
Matsalu rahvuspargis on viimase saja aasta jooksul vähenenud rohumaa, haritava maa ja avatud 
mere pind ning suurenenud metsa, põõsastike, lageda ala ja õuede pindala. Vilsandi rahvuspargis 
on viimase saja aasta jooksul vähenenud rohumaa, õuede ja avatud mere pind ning suurenenud 
metsa, põõsastike, lageda ala ja haritava maa pindala. Rohumaade pindala on Matsalu rahvuspargi 
piires viimase saja aasta jooksul vähenenud poolteist korda ja Vilsandi rahvuspargi piires lausa neli 
korda. Seevastu põõsastike pindala Matsalu rahvuspargis on suurenenud üle kahe korra ja 
metsade pindala peaaegu kaks korda. Vilsandi rahvuspargi põõsastike pindala on suurenenud neli 
korda ja metsade pindala kaks korda. Kõige stabiilsemana  on mõlemas rahvuspargis eelmise 
sajandi jooksul püsinud haritava maa osakaal.  
 
Matsalu ja Vilsandi maastikud tsoneeriti kahte väärtusklassi ajaloolise maakasutuse/maakatte 
püsivusest ja loodusväärtusest lähtuvalt. Esimesse klassi arvati püsinud maastikustruktuuri ja 
looduskaitseväärtusega või potentsiaalse looduskaitseväärtusega alad, mis vajavad 
kaitsekorralduslikus tegevuses esmast tähelepanu ja ressursse. Esimesse klassi kuuluvad 
inventeerimata alad võivad anda täiendust prioriteetsete alade nimekirjale. Teise klassi arvati 
muutunud maastikustruktuuriga maastik, mis peegeldab hästi maastikus toimunud muutusi nii 
maakasutuse intensiivistumise kui kasutusest välja jäämise osas 20. sajandi teises pooles. Esimese 
klassi maastike suur osakaal kogu rahvuspargi territooriumi maismaast (Matsalus 60% ja Vilsandis 
70%) näitab, et meie pärandmaastikud on rahvusparkides hästi hoitud. Veelgi enam, kui vaadata 
Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi maakattetüüpide muutuste kõveraid, siis viimasel kahekümnel 
aastal on peatunud nii rohumaade arvukuse langus kui ka avaalade (sh roostiku) suurenemine 
mere arvelt. Kaitsealade moodustamisel ja poollooduslike koosluste hooldamist toetavatel 
meetmetel on olnud selge positiivne mõju. 
 
Mõlema väärtusklassi teatud tüübirühmade puhul saame rääkida teatud taastamispotentsiaalist, 
mille peavad välja selgitama täiendavad inventuurid. Tuleb hoolikalt kaaluda taastamise 
otstarbekust. Kasutusest välja jäänud pärandmaastike uuesti kasutusele võtmine on lihtsam 
poolsuletud alade puhul (näiteks karjatatavad metsad, puisniidud). Endiste lagedate alade ja avatud 
rohumaade neljakümnese aasta metsa alt välja raiumine on õigustatud pigem looduskaitselistel 
kaalutlustel nagu on tehtud luidete taastamisel Harilaiul. Loodud andmebaasi võimalusi arvestades 
on lihtne välja selgitada hiljuti kasutusest välja jäänud ja lihtsa vaevaga uuesti kasutusele võetavad 
alad ning esmajärjekorras suunata ressursse nende alade taastamisele. 
  
Koostatud andmebaasis ja tsoneeringu tulemustes võib esineda kõrvalekaldeid tegeliku olukorraga, 
kuid nii ulatusliku ja peamiselt kaardiandmetel põhineva andmemahu puhul on see mõistetav. 
Sellise detailsusega tervet rahvusparki hõlmava maakatte muutuste andmebaasi loomisega ja kogu 
rahvuspargi maastikke hõlmava tsoneeringuga on loodud kaitseala valitsejale tõhus tööriist, mis on 
aluseks kaitsekorralduslike otsuste tegemisel ja kaitse planeerimisel. Uuringu tulemused võiksid 
huvi pakkuda ka kohalikele omavalitsustele, teadlastele, loodushuvilistele, keskkonnaekspertidele ja 
kohalikele elanikele. 
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LISA 1 TÄPSUSTATUD LÄHTEÜLESANNE 
 

1. Töö eesmärk 

Töö eesmärgiks on koostada Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi maastike tsoneering ajaloolise maakasutuse/maakatte  
püsivuse ja muutuste alusel ning koostada soovitused määratletud  tsoonide edaspidiseks korralduseks ja kaitseks.   

2. Töö sisu 

Lähtematerjali kogumine ja analüüs: varasemad uurimustööd, kaardid, fotod ja kirjandus.   

Töö teostajal võimaldatakse kasutada Keskkonnaameti valduses olevaid materjale. Kogutud lähtematerjali alusel 
analüüsitakse Matsalu ja Vilsandi maakasutusmustreid ja maakasutuses/maakattes toimunud muutusi piiranguvööndites 
alates 19. saj. teisest poolest ca 25-50 aastase sammuga kaartide alusel mõõtkavas mitte üldisemalt kui  1:50 000.  
Analüüsitavad kaardid on: 

1. Eesti põhikaart , M1:10 000, 2004-09.a; 
2. Eesti Kaart , M 1:50 000, 1998-99.a;  
3. Katastrikaart  M 1:10 000, 1978-89.a (e. nn Lehmanahk); 
4. NL topokaart , M 1:25 000, 1961-65.a (keskmine); 
5. NL topokaart M 1:25 000, 1945-47.a (vanem); 
6. Vene topograafiline 1-verstane kaart , M 1:42 000, 1890-1914.a. 

Digitaliseerimine toimub Keskkonnaametiga kooskõlastatud maakatte klassifikatsioonide alusel, kusjuures eristatakse 
tüübirühmad: põld, rohumaa, mets, õuemaa ja veekogud; teised maakattetüübid täpsustuvad. Koostatakse 
maakasutuse/maakatte üldkirjeldused (maakattetüüpide esindatus erinevatel perioodidel, maakattetüüpide püsivus, 
põhilised maastikumeetrika näitajad tüübi rühmiti jne) Keskkonnametiga kooskõlastatud  tsoonidele (arvestades maastiku 
väärtuseid, ajaloolisi külapiire, kaitseala tsoneeringut jne) ja nendes toimunud maakatte  muutuste kohta. 
Maakasutuse/katte tsoonide kirjeldused peavad sisaldama soovitusi, missugust maastikumustrit ja maakasutust peab 
antud tsoonis kaitsma, säilitama või taastama lähima 20 aasta jooksul ning väärtusklassi.  Lähtematerjali analüüs annab 
aluse ka töö käigus piiritletavate maastikutsoonide edaspidiseks kaitseks soovitatavate piirangute väljatöötamiseks.  

Välitööde teostamine:  

Määratletud maastiku tsoonide täpsustamine looduses, analüüsides kohapealset olukorda. 

Vajadusel konsulteeritakse vastava ala asjatundjatega ja Keskkonnaameti töötajatega. Välitööde ja kogutud 
lähtematerjalide analüüsi tulemusena, arvestades loodus-, maastikulisi ja maakasutuse väärtusi ka varasematest 
aegadest, koostatakse  Matsalu ja Vilsandi  maastike tsoneering.  Lõplikud tsoonide piirid kooskõlastatakse 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni esindajatega koosolekul.   

Koosolekute läbiviimine enne aruande koostamist: 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kontoris, mille käigus kokkulepitud seisukohad võetakse arvesse 
lõpparuandes (osavõtjad: töö teostaja, Keskkonnaameti esindajad).  Töö käigus viiakse läbi vähemalt 2 koosolekut. Üks 
koosolek tsoonide piiritlemise läbikaalumiseks peale esmase tsoonide variandi valmimist. Teine koosolek varem 
kokkulepitud maastikutsoonide edaspidiseks kaitseks pakutavate piirangute läbiarutamiseks, enne aruande lõpliku 
valmimist.   

Aruande koostamine: 

Kogutud lähtematerjalide, teostatud välitööde ning läbiviidud koosolekute baasil koostatakse aruanne ning Matsalu ja 
Vilsandi piiranguvööndite maakasutuse tsoneeringu kaart digitaalkujul (MapInfo *.tab vormis).  

Aruanne sisaldab:  

Rahvusparkide maastike tsoneering ajaloolise maakatte muutuste/püsivuse alusel ja määratletud tsoonide üldkirjeldused. 
Maastiku tsoonidele omistatakse väärtusklass maakasutuse/- maakatte püsivuse, muutuste alusel. Tuuakse välja iga 
väärtusgrupi määratluse alused. Koostatakse kaitsekorralduslikud ettepanekud iga väärtusgrupi kohta eraldi ajaloolise 
maakasutuse/maakatte väärtusest lähtuvalt.  
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