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Oru pargi maastikukaitseala
Esimesed piirangud Oru pargi kaitseks kehtestati
juba 1936. aastal. Oru park võeti looduskaitse alla
1957. aastal looduskaitse alla võetud Saka-OntikaToila paekalda osana.
Oru pargi maastikukaitseala loodi 1997 aastal,
ajalooliste väärtuste ja mitmekesise reljeefiga

Pühajõe suudmealal. Vahelduv reljeef mereäärse
tasandiku, Neide panga ja jõeoru kallastel muudab
pargiala maastiku väga vaheldusrikkaks ja kauniks.
Geoloogiliselt on ala huvipakkuv, sest Eesti põhjarannikul paljanduvad paekivimid on siin taandunud
ning avanud kambriumi ja ordoviitsiumi liivakivide
paljandid. Rannajoonel on hästi näha ligi 500
miljoni aasta vanune paljanduv kambriumi sinisavi
kiht.

Puhkamisvõimaluste kohta riigimetsas küsi nõu
RMK Kauksi Looduskeskus/teabepunkt,
telef. 33 93 833.
Kui näed kaitsealal seaduse rikkumist,
helista numbril 1313
Kui märkad tuld helista: 112
Politsei: 110
Kaitsealal tohib:
* korjata marju, seeni ja muid metsaande,
* telkida ja lõket teha selleks ette valmistatud ja
tähistatud kohtades,
* püüda kala.
Kaitsealal ei tohi:
* sõita jalgratta ja mootorsõidukiga väljaspool
selleks ette nähtud teid ja parklaid,
* jätta prügi loodusesse.

Teadmiseks külastajale!
Suurima liigirikusega paistab silma 1967. aastal
rajatud dendroaed, kus kasvab umbes 160 puu- ja
põõsaliiki, teisendit ja vormi. Märkimisväärseimad
neist on mitmed ebatsuuga, lehise, nulu ja kuuse
liigid, must mänd, korea pappel, nutka vaarikas,
amuuri korgipuu jt.
Tähelepanuväärsed on oma mõõtmete poolest
euroameerika pappel, mille kõrgus on 27 m ja
ümbermõõt 6,6 m ning kanada pappel, mille kõrgus
on 33 m ja ümbermõõt 5,2 m.
Suure väärtusega on ajalooline nõmmemännik jõe
vasakul kaldal, mille vanemate puude vanus võib
ulatuda kuni kolmesaja aastani.
Praegu on pargis ligi 300 eri taksonit puittaime.
Kokku on pargis läbi aegade kasvanud enam kui
800 taksonit puittaime.
Kaitsealustest taimeliikidest kasvab kaitsealal III
kategooria kaitsealune liik mets-kuukress (Lunaria
rediviva) ja II kategooria kaitsealune liik harilik
kikkapuu (Euonymus europaeus), Oru parki sisse
toodud liik.
tatari ja hõbevaher ning ameerika, läiklehine ja
läänepärn. Parkidele omase miljöö annavad
mitmed pargi rajamisel kujundatud esinduslikud
alleed. Need koosnevad kas tammedest, pärnadest
(läänepärn) või paplitest (berliini pappel). Omapärane segaallee, mis koosneb tammes, pärnast ja
paplist asub Toila alevi poolse sõidutee ääres.

Ajalugu

pargimaastiku kaitseks.
Vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele üheks piiranguvööndiks.
Kaitseala väärtuseks on maastikupargi planeering
oma lookleva teedemustriga ja stiilne kompositsioon, milles rõhutatakse maalilist pargiaasadega
jõemaastikku ning inglise pargistiilile omaseid
avatud vaateid merele ja jõele. Säilinud on mitmeid
arhitektuurilisi väikevorme: grott, Hõbeallika
koobas (Toila-Oru koopad), tiigid, tugimüüride
terrassid ning endisest mõisaansamblist pargi
haldushoone ja teenijatemaja (praegu Toila
Gümnaasium).

Maastik
Kaitseala asub sügavas orus paikneva kärestikulise

Oru pargi ajalugu ei ole väga pikk, küündides vaid
veidi üle saja aasta. Eesti põhjaranniku suursugune
loodus köitis Venemaa üht rikkamat kaupmeest
Grigori Jelissejevit sedavõrd, et ta otsustas siia
suvekuudeks endale villa ehitada. Park rajati siia
aastatel 1897-1901 tuntud maastikuarhitekt Georg
Kuphaldt´i plaanide järgi. Park koosnes kahest
põhiosast: hoone lähiümbrus rajati regulaarselt
kujundatud terrassidena ja ülejäänud park aga
maastikupargina. Peale Venemaal toimunud
revolutsiooni emigreerus G.Jelissejev Prantsusmaale ning park jäi kuni 1935. aastani järelevalveta.
1935 aastal ostsid Eesti Vabariigi suurtöösturid
lossi koos pargiga ning kinkisid selle presidendile
suveresidentsiks. Teise maailmasõja käigus
purustati loss koos enamiku kõrvalhoonetega ning
suur osa pargist. Peale sõda on pargi hooldajaks
olnud riiklik metsandussüsteem.
Tänaseks on taastatud sillad, tiikidesüsteem,
lossiaia väravad, osaliselt lossiaiad ja terrass
purskkaevudega, Hõbeallika koobas, grott ning
Nõiametsa vaatepaviljon, mida kutsutakse ka
„presidendi kohvimajaks”

Liigilisus
Oru park on olnud kogu oma eksisteerimiseajal
väga liigirikas park. G. Kuphaldti plaanide alusel
täiendati parki paljude võõramaiste puittaimedega, millest tänaseks on säilinud meie karmi
kliimaga paremini kohanenud liigid nagu okaspuudest vene ja euroopa lehis, palsami ja siberi
nulg, must mänd ja alpi seedermänd, lehtpuudest
aga hariliku tamme püramiidvorm, loorberpappel,

Ajal, mil siin asus presidendi suveresidents, toodi
parki Euroopa moodsaim valik ilupuid ja –põõsaid.
Säilinutest on huvitavaimad abiina kadakas
(Tamariscifolia), hariliku elupuu püramiidvorm
(fastigiata), ajaani, korea ja kanada kuusk, hariliku
sarapuu punaseleheline vorm, hariliku vahtra
vorm´Schwedleri´, amuuri korgipuu, suhkrukask,
jaapani juudapuulehik, jt.

