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Półwysep Pakri w Estonii – kwintesencja Klintu 

Bałtyckiego 
 
Пухэйда В. Полуостров Пакри в Эстонии – квинтэссенция Балтийского глинта. В Эстонии много 

замечательных природных объектов. Некоторые из них находятся под охраной национальных пар-

ков или ландшафтных парков. Одним из наиболее ценимых является эстонский участок Балтийского 

глинта, называемый Северо-Эстонским глинтом. Это геолого-геоморфологическая структура, состо-

ящая из системы эрозионных склонов, сложенных осадочными породами нижнего палеозоя (от кем-

брия до ордовика), которая простирается с запада на восток от шведского острова Оланд до Ладож-

ского озера в России. Эстонская часть глинта имеет протяженность около 450 км и тянется вдоль се-

верного побережья Эстонии от острова Осмуссаар на западе до устья реки Нарва на востоке. Он име-

ет восемь морфологически различных секций. Одну из наиболее характерных частей Эстонского глинта 

встречается на полуострове Пакри. В 1998 году был создан ландшафтный заповедник Пакри площадью 

1 451 га, охватывающий северную часть полуострова и прибрежную зону островов Вяйке-Пакри и Суур-

Пакри. Заповедник включает почти 22 км глинтовых скал и участки альвар. Выделены пять участков глин-

товых обрывов, самый высокий из которых Пакри высотой 24 м. Дано его описание и стратиграфию 

отложений. Описывается природа и культурный ландшафт полуострова Пакри, считая его обязательной 

точкой посещения на карте геотуризма Эстонии. 

 

Puchejda W. Pakri Peninsula in Estonia – the quintessence of the Baltic Klint. Estonia has many wonder-

ful natural sites. Some of them are under the protection of national parks or landscape parks. One of the most 

prized is the Estonian section of the Baltic Klint called the North Estonian Klint. It is a geological-geomor-

phological structure consisting of a system of erosional escarpments made of sedimentary rocks of the Lo-

wer Paleozoic (Cambrian to Ordovician), which stretches from west to east from the Swedish island of Öland 

to Lake Ladoga in Russia. The length of the Estonian part of the Klint is about 450 km, stretching along the nor-

thern coast of Estonia from Osmussaar Island in the west to the mouth of the Narva River in the east. Eight 

morphologically distinct sections were separated in this study. One of the most outstanding parts of the Esto-

nian Klint can be seen on the Pakri Peninsula. In 1998, the Pakri Landscape Reserve of 1 451 hectares was es-

tablished, covering the northern part of the peninsula and the coastal area of Väike-Pakri and Suur-Pakri 

islands. The reserve includes nearly 22 km of klint cliffs and areas of alvar. Five sections of klint cliffs are de-

lineated, the tallest of which Pakri at 24 m high, and its description and stratigraphy are included. The na-

ture and cultural landscape of Pakri Peninsula is described, considering it a must-see on the geotourism map 

of Estonia. 
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Zarys treści 

 

Na obszarze Estonii występuje wiele interesują-

cych obiektów przyrodniczych. Część z nich jest 

objęta ochroną parków narodowych lub krajobra-

zowych. Jednym z najbardziej cenionych jest es-

toński fragment Klintu Bałtyckiego nazywany 

Klintem Północnoestońskim. Jest to struktura geo-

logiczno-geomorfologiczna złożona z systemu 

skarp erozyjnych zbudowanych ze skał osado-

wych paleozoiku (od kambru do ordowiku), któ-

ra ciągnie się z zachodu na wschód od szwedz-

kiej wyspy Olandia aż po Jezioro Ładoga w Ro-

sji. Długość estońskiej części klintu wynosi oko-

ło 450 km: ciągnie się on wzdłuż północnego wy-

brzeża Estonii od wyspy Osmussaar na zacho-

dzie do ujścia Narwy na wschodzie. Wydzielono 

w nim osiem odcinków różniących się morfolo-

gicznie. Jeden z najbardziej wyróżniających się 

fragmentów estońskiego klintu rozwinął się na 

Półwyspie Pakri. W 1998 r. utworzono tu Rezer-

wat Krajobrazowy Pakri o powierzchni 1 451 ha, 

obejmujący północną część półwyspu oraz obszar 

przybrzeżny wysp Väike-Pakri i Suur-Pakri. Ochro-

nie podlega prawie 22 km klifów klintowych oraz 

powierzchnie alvarów. Wydzielono tu pięć odcin-

ków klintowych klifów (najwyższy z nich Pakri 

na 24 m wysokości), zamieszczono jego opis i stra-

tygrafię. Opisano przyrodę i krajobraz kulturowy 

Płw. Pakri, uznając go za obowiązkowy punkt na 

mapie geoturystycznej Estonii. 

 

Wstęp 
 

Na geoturystycznej mapie Estonii znajduje się 

wiele interesujących obiektów przyrodniczych 

(np. wydmy, bagna, kratery meteorytowe, for-

my krasowe, różnorodne formy polodowcowe 

i in.), które mają nie tylko walory estetyczne 

i stanowią atrakcje turystyczne, ale pełnią prze-

de wszystkim rolę naukową i edukacyjną. Część 

z nich objęta jest ochroną parków narodowych 

lub krajobrazowych. W 1999 r. estoński magazyn 

Loodus (Natura) przeprowadził wśród swoich 

czytelników ankietę, w której mieli oni wska-

zać najbardziej cenny i charakterystyczny dla 

ich kraju pomnik przyrody. Prawie 80% respon-

dentów oddało swój głos na Klint Północno-

estoński na Półwyspie Pakri (https://portals. 

iucn.org/library/node/28654). 

Słowo „klint” w języku szwedzkim i duńs-

kim oznacza nadbrzeżną skarpę, czy to na wy-

brzeżu morskim, czy nad rzeką. Słowo to roz-

powszechniło się w językach mieszkańców 

wschodniego wybrzeża Bałtyku, którzy przez 

długi okres swojej historii byli pod dominacją 

tych krajów. W języku niemieckim i norweskim 

słowo to znane jest jako „glint”, w rosyjskim – 

również jako glint (глинт) (DRONOW, 2002; 

https://portals.iucn.org/library/node/28654). 

Celem niniejszej pracy jest z jednej strony 

próba przybliżenia natury jednego z odcinków 

Klintu Bałtyckiego – fragmentu Klintu Północno-

estońskiego odsłaniającego się w postaci wyso-

kiego klifu na wybrzeżu Półwyspu Pakri w pół-

nocno-zachodniej części Estonii, z drugiej zaś – 

zwrócenie uwagi na niektóre elementy krajobra-

zu kulturowego na tym półwyspie. Pracę zre-

alizowano na podstawie analizy wybranych 

materiałów, a częściowo także na podstawie 

własnych obserwacji.  

 

Klint Bałtycki 
 
Klint Bałtycki stanowi strukturę geologiczno-

geomorfologiczną złożoną z systemu skarp ero-

zyjnych, zbudowanych z skał osadowych dol-

nego paleozoiku (od kambru do ordowiku), któ-

re ciągną się łagodnym łukiem o długości oko-

ło 1 200 km od południowego krańca szwedz-

kiej wyspy Olandia przez środkowy Bałtyk, 

północne wybrzeże Estonii i dalej na wschód 

aż po ujście rzeki Siaś (ros. Сясь) do jeziora Ła-

doga w Rosji (rys. 1). Według współczesnych 

poglądów klint ten wyznacza krawędź byłego 

(czwartorzędowego) jeziora polodowcowego. 

Jednocześnie też stanowi fragment naturalnej 

północno-zachodniej granicy platformy wschod-

nioeuropejskiej pokrytej grubym płaszczem 

skał osadowych, oraz tarczy fennoskandzkiej 

(bałtyckiej), gdzie odsłania się podłoże granito-

wo-metamorficzne platformy. Kilkadziesiąt ki-

lometrów na południo-wschód, równolegle do 

Klintu Bałtyckiego, w osadach sylurskich pow-

https://portals.iucn.org/library/node/28654


 35 

stał krótszy, liczący nieco ponad 500 km Klint 

Sylurski. Także na dnie Zatoki Ryskiej ujawnia 

się podobna, jednak wyraźnie mniejsza, struk-

tura zbudowana ze skał dewońskich (DOBRYNIN, 

1956; CZEPPE, FLIS, MOCHNACKI, 1966; Strany  

i narody<, 1984; DRONOW, 2002; www.loodus 

kalender...). 

 

 

 
 

Rys. 1. Główne klinty na Bałtyku (wg: www.looduskalender...): 

Klint Bałtycki (sekcje: Öland Klint, Balic Sea Klint, North-Estonian Klint, Ingermanland Klint – kambr–

ordowik), Silurian Klint, niezaznaczony klint dewoński) 

Рис. 1. Главные глинты на Балтике (по: www.looduskalender...): 

Балтийский глинт (секции: Öland Klint, Balic Sea Klint, North-Estonian Klint, Ingermanland Klint – 

кембрий–ордовик), Silurian Klint, неотмеченный Девонский глинт) 

Fig. 1. Main klints of Baltic Sea (after: www.looduskalender...): 

Balic Sea Klint (sections: Öland Klint, Balic Sea Klint, North-Estonian Klint, Ingermanland Klint – 

Cambrian–Ordovician), Silurian Klint, not market – Devonian Klint) 

 

Klint Północnoestoński 
 

Jest fragmentem Klintu Bałtyckiego. Jego długość 

wynosi około 450 km, rozciąga się wzdłuż pół-

nocnego wybrzeża Estonii od wyspy Osmusaar 

(około 20 km na zachód od wyspy Suur-Pakri) 

na zachodzie do ujścia Narwy na wschodzie. 

Od północy opada na wąską równinę przybrze-

żną zbudowaną z kambryjskich piaskowców  

i niebieskich glin, w wielu miejscach tworzy wy-

brzeże klifowe. Ta wielka struktura morfologi-

czna nie jest dzisiaj jednolita, różni się regional-

nie, od setek milionów lat jest poddawana róż-

nym niszczącym procesom geologicznym (geo-

morfologicznym): abrazji morskiej, erozji rzecz-

nej (zwłaszcza ta ostatnia w przeszłości walnie 

przyczyniła się do powstania Klintu Bałtyckie-

go), działalności lądolodu skandynawskiego, 

ruchom izostatycznym (tylko od czasu epoki lo-

dowcowej poziom morza podniósł się o około 

100 m, a skarpy klintowe straciły 2/3 swojej wy-

sokości), zmianom klimatycznym, a w ostatnim 

okresie także procesom antropogenicznym 

(www.estonica.org/en/Nature/Location_and_nat

ural_conditions/Topography).  

Różnice regionalne pozwoliły na podział 

Klintu Północnoestońskiego na osiem sekcji 

(zachowano nazwy angielskie zgodne z zamie-

http://www.loodus/
http://www.looduskalender/
http://www.looduskalender/
http://www.looduskalender/
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szczonym schematem) (rys. 3): 1 – North-

west Estonian Klint, 2 – West Harju Klint, 3 – 

Tallinn Klint, 4 – East Harju Klint, 5 – Lahe-

maa Klint, 6 – West Viru Klint, 7 – East Viru 

Klint, 8 – Vaivara Klint. 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Podział Klintu 

   Północnoestońs-

   kiego na sekcje (wg: 

   www.looduskalender...) 

Рис. 3. Участки Севе-

   роэстонского глинта 

   (www.looduskalender...) 

Fig. 3. Sections of 

   North-Estonian Klint 

   www.looduskalender...) 

 

Wszystkie sekcje, choć morfologicznie róż-

niące się, łączy wspólny kambryjsko-ordowicki 

rdzeń (rys. 4), niezależnie od rozciągłości Klin-

tu Północnoestońskiego, a odsłonięte w nim 

skały są dość podobne na całej jego długości. 

Jeden z najbardziej wyróżniających się 

fragmentów estońskiego klintu występuje na 

Półwyspie Pakri. 
 

 

Rys. 4. Uproszczony przekrój geo-

   logiczny przez Zatokę Fińską 

   (wg: The Baltic Sea<, 2011) 

Рис. 4. Схематический геологи-

   ческий разрез разрез Финский     

   залив (по: The Baltic Sea<, 2011) 

Fig. 4. Schematic geological cross-

   section through the Gulf of Fin-

   land (after: The Baltic Sea<, 2011) 

 

Półwysep Pakri 
 

Walory naturalne  
 

Klint. Półwysep Pakri znajduje się w północno-

zachodniej Estonii, 50 km na zachód od Tallina. 

Od zachodu otacza go Zatoka Paldiski, od wscho-

du – Zatoka Lahepere (rys. 5). W podanym wy-

żej podziale klintu Рłw. Pakri mieści się w sek-

cji West Harju (Harju to nazwa północnej pro-

wincji Estonii). Nasadę półwyspu, na linii Pal-

diski–Kersalu, wyznacza klintowa skarpa wzno-

sząca się od 1 do 2 m n.p.m. na zachodzie, do 

24 m n.p.m. w części środkowej i opadająca do 

10 m n.p.m. na krańcu wschodnim. Półwysep 

zajmuje obszar o powierzchni 35 km2 (długość 

12 km, szerokość do 5 km), ma kształt wapien-

nego płaskowyżu wznoszącego się stopniowo 

od 1–2 m n.p.m. przy zachodniej części nasa-

dy do 24 m n.p.m. na północno-zachodnim 

krańcu (Przylądek Pakri) (rys. 6). 

Półwysep ze wszystkich stron ograniczają 

bardzo wyraźnie wykształcone klify. Na ich ścia-

nach odsłaniają one niemal poziomo ułożone, 

pełne kolorów, warstwy osadów kambru i or-

dowiku, które dokumentują historię geologicz-

ną tego obszaru w ciągu 100 mln lat (541–443 

mln lat temu). 

Na Płw. Pakri wyróżniono pięć odrębnych 

odcinków klifowych: Paldiski, Uuga, Pakri Cliff, 

Leetse i Lahepere. 

http://www.looduskalender/
http://www.looduskalender/
http://www.looduskalender/


 37 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Lokalizacja 

   Półwyspu Pakri  

   w Estonii 

Рис. 5. Местополо-

   жение полуостро-

   ва Пакри в Эсто-

   нии 

Fig. 5. Location of 

   Pakri Peninsula in 

   Estonia 

 

 

 

 

 

 

 
Ordovician limesto-

ne plateau 

 

 
Cambrian terrace 

 

 
Cambrian blue clay 

terrace 

 

 
Vendian terrace 

 

Rys. 6. Zachodni Klint Harju (wg: www.looduskalender...) 

Рис. 6. Западный глинт Харию (по: www.looduskalender...) 

Fig. 6.  West Harju Klint (after: www.looduskalender...) 

 

Klif Paldiski rozpoczyna się na północ od 

portu morskiego miasta Paldiski, ma postać wa-

piennej skarpy o wysokości 1–2 m i biegnie stąd 

na północ aż do Wzgórz Muula, gdzie osiąga 

7 m wysokości.   

Klif Uuga ciągnie się przez około 2 km mię-

dzy wzgórzami Muula i klifem Pakri. Wysokość 

skarpy  wzrasta od 7 m do 20 m. Pierwszy odci-

nek klifu do wysokości 12 m budują wyłącznie 

wapienie ordowiku. Wraz z podnoszeniem się 

krawędzi klifu pojawiają się ciemnozielone 

piaskowce glaukonitowe, a pod nimi warstwa 

ciemnobrązowych łupków o miąższości 4 m, 

które zanikają w wodach Bałtyku (fot. 1). 

http://www.looduskalender/
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Fot. 1. Klif Uuga na Płw. Pakri  (fot.  M. Veisson – 

   wg The Baltic Sea...) 

Фот. 1. Клиф Ууга на п-ове Пакри (фот.: М. Веис-

   сон – по The Baltic Sea...) 

Photo 1. Cliff Uuga on the Pakri Peninsula (phot. 

   by M. Veisson – after The Baltic Sea...) 

Klif Pakri jest najbardziej okazały: liczy 24 m 

wysokości i ukazuje całe spektrum osadów od 

dolnego kambru do późnego ordowiku (fot. 2, 

3 i 4). Dokładny opis stratygraficzny tego klifu 

przedstawia rys. 6. 

 

 
 

Fot. 2. Klif Pakri – widok od strony morza (wg: 

   www.looduskalender.ee/klint/eng/12.html) 

Фот. 2. Клиф Пакри – вид со стороны моря (по: 

   www.looduskalender.ee/klint/eng/12.html) 

Photo 2. Pakri Cliff – view from the sea (after: 

   www.looduskalender.ee/klint/eng/12.html) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 i 4. Fragmen-

   ty Klintu Pakri 

   (fot. W. Puchejda, 

   2018) 

Фот. 3 и 4. Фрагмен-

   ты глинта Пакри 

   (фот.: В. Пухэйда, 

   2018) 

Photos 3 and 4.  

   Fragments of Pa-

   kri Klint (phot. by 

   W. Puchejda, 2018) 

http://www.looduskalender.ee/klint/eng/12.html
http://www.looduskalender.ee/klint/eng/12.html
http://www.looduskalender.ee/klint/eng/12.html
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Rys. 6. Profil stratygraficzny Klintu Pakri na Pół-

   wyspie Pakri (za: MENS, PUURA, 1996;  KIIPLI, 

   HINTS, 2008) 

Pис. 6. Стратиграфический профиль глинта 

   Пакри на п-ове Пакри (по: MENS, PUURA, 

   1996;  KIIPLI, HINTS, 2008) 

Fig. 6. Stratigraphic profile of Pakri Klint (after: 

   MENS, PUURA, 1996;  KIIPLI,  HINTS, 2008) 

 

Opis profilu wg wspomnianych autorów: 

- Formacja Tiskre (dolny kambr) –  reprezen-

   towana jest przez jasnoszare, pylaste pias-

   kowce, których odsłonięcia sięgają 4 m.  

- Pakerort Stage (Furongian-Tremadocian) 

   składa się z piaskowców formacji Kallavere 

   (3,7 m) i ciemnobrązowego graptolitu argilli-

   towego formacji Türisalu (około 4,5 m). W ob-

   rębie tych warstw przebiega granica kambru 

   i ordowiku.  

- Varangu Stage (dolny ordowik) reprezento-

   wany jest przez słabo odsłoniętą zielonka-

   wo-szarą ilastą i pylastą skałę piaskowcową 

   (0,5 m)  

- Stadia Hunneberg i Billingen (dolny ordo-

   wik) reprezentowane są przez zielonkawo-

   szare piaskowce glaukonitowe formacji 

   Leetse (około 4 m) oraz wapniste, pylaste 

   piaskowce oraz glaukonitowe piaskowce 

   najniższej formacji Toila (0,3 m)  

- Volkhov Stage (środkowy ordowik) składa 

   się z silnie zagęszczonych szarych wapieni  

   z glaukonitem (około 1 m).  

- Etap Kunda (środkowy ordowik) reprezen-

   towany jest przez piaszczyste wapienie for-

   macji Pakri (1 m). W tym interwale znalezio-

   no najstarszy kukersyt (skała osadowa, łupek 

   zawierający do 75% substancji węglowych), 

   który w stadiach Uhaku i Kukruse tworzy  

   komercyjne złoża łupków bitumicznych w NE Estonii. 

- Stadium Aseri (środkowy ordowik) reprezentowane jest przez cienką warstwę (0,2 m) wapieni oolitowych.  

- Stadia Lasnamägi i Uhaku (środkowy ordowik) tworzą główną wapienną część górnej części klifu złożo-

   ną z wapieni i dolomitów z formacji Väo (około 5 m) i Kõrgekallas (do 1,5 m w południowej części klifu). 

   W klifie Pakri nie odnotowano występowania bentonitów.  

 

Klif Pakri zatacza szeroki łuk o długości 

około 4 km wokół Przylądka Pakri (Pakri neem) 

i od wschodniej strony przechodzi w klif Leetse. 

Wysoka ściana klifowa jest intensywnie niszczo-

na przez abrazję. Przy zachodniej stronie widocz-

ne są obrywy skalne (fot. 5), na skraju klifu po-

jawiają się szczeliny zapowiadające kolejne od-

padanie skał (fot. 6). Teren jest niebezpieczny. 

Klif Leetse jest kontynuacją klifu Pakri, obej-

muje odcinek wschodniej krawędzi półwyspu 

o długości 8 km, jego wysokość wynosi od 15 

do 20 m, a stromy początkowo klif przybiera 

kształt łagodnego stoku porośniętego lasem. 

Ściana klifu jest stratotypem formacji piaskow-

ca glaukonitowego Leetse. 
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Fot. 6. Szczelina na krawędzi klifu Pakri (fot. W. 

   Puchejda, 2018) 

Фот. 6. Трещина на крае глинта Пакри (фот.: В. 

   Пухэйда, 2018) 

Photo 6. Crack on the edge of Pakri Cliff (phot. by W. 

   Puchejda, 2018) 

 

 

---------------------------------------- 

Fot. 5. Obrywy skalne u podnóża klifu Pakri (fot. 

   W. Puchejda, 2018) 

Фот. 5. Камнепады у подножия клифа Пакри (фот.: 

   В. Пухэйда, 2018) 

Photo 5. Rockfall at the foot of the Pakri Klint (phot. 

   by W. Puchejda, 2018) 

 
       

Klif Lahepere stanowi ostatni odcinek, o dłu-

gości 1,5 km, wschodniego brzegu Półwyspu 

Pakri. Wysokość skarpy obniża się tutaj do 10 m, 

spadają z niej trzy niewysokie, ubogie w wodę 

kaskady (Valli, Põllküla i Kersalu) (w innych 

miejscach Klintu Północnoestońskiego istnieje 

ponad 30 wodospadów przecinających krawędź 

skarpy i tworzących malownicze oraz interesu-

jące kaniony, na których ścianach odsłaniają się 

kambryjsko-dolnoordowickie skały). Skarpa przy 

samym brzegu przybiera postać platformy abra-

zyjnej. 

Alvar. Krajobraz Półwyspu Pakri jest dosyć su-

rowy i monotonny: równa powierzchnia płas-

kowyżu jest nieznacznie nachylona w kierunku 

południowo-zachodnim. Stroną zachodnią pro-

wadzi wąska asfaltowa droga, która blisko przy-

lądka przechodzi w drogę gruntową i biegnie 

dalej na północno-wschodnią stronę półwyspu. 

Powierzchnię płaskowyżu buduje podłoże wa-

pienne. Jest ono albo zupełnie pozbawione gle-

by, albo pokryte ubogą pokarmowo cienką 

pokrywą glebową o miąższości zazwyczaj kil-

ku-kilkunastu centymetrów. W takich warun-

kach rozwinęło się tu i funkcjonuje swoiste 

zbiorowisko roślinne – alvar. Tworzą je rzad-

kie, zazwyczaj niskie, wielogatunkowe sucho-

lubne trawy, mchy i porosty, karłowate krzewy 

jałowca Juniperus sp., tarniny Prunus spinosa 

i miejscami głogu Crataegus sp. (fot. 7 i 8). Zaj-

muje ono zachodnią i środkową część półwys-

pu, a ku wschodowi przechodzi w niewysoki 

las z dominacją drzew liściastych (osika Populus 

tremula, lipa Tilia sp., klon Acer sp., brzoza Betula 

sp., olcha Alnus sp.). W różnych latach ten sam 

alvar może wyglądać inaczej, ponieważ zależy 

to od warunków opadowych. Alwary są zbioro-

wiskami typowymi dla Europy Północnej 

(m.in. północna Estonia, Szwecja, północno-

zachodnia Rosja), występują też w Ameryce 

Północnej (np. wokół Wielkich Jezior)  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Альвар; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alvar; 

https://360wiki.ru/wiki/Alvar).

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/??????
https://en.wikipedia.org/wiki/Alvar
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Fot. 7 i 8. Oblicza al.-

   waru na Płw. Pakri 

   (fot. W. Puchejda, 

   2018 i T. Szczypek, 

   2018) 

Фот. 7 и 8. Облики 

   альваров на п-ове 

   Пакри (фот.: В.  

   Пухэйда, 2018 и Т. 

   Щипек, 2018) 

Photos 7 and 8.  The 

   face of the alvars on 

   the Pakri Peninsula 

   (phot. by W. Pu-

   chejda, 2018 and T. 

   Szczypek, 2018) 

 

Walory kulturowe 

 

W krajobrazie kulturowym Półwyspu Pakri na 

uwagę zasługują trzy obiekty: ferma wiatrowa 

i dwie latarnie morskie. Pogoda na półwyspie 

jest zazwyczaj wietrzna, więc silne, głównie za-

chodnie wiatry wykorzystano do produkcji prą-

du. W 2013 r. na powierzchni 125 ha postawio-

no, kosztem 62 mln euro, 18 turbin wiatro-

wych o mocy 2,5 MW każda, łącznie produku-

ją one 45 MW energii. Wysokość wiatraków 

wynosi 135 m, dominują więc one w krajobra-

zie (https://esteve.ee/uudised/kahe-firma-uhine-

tuulepark-paldiskis-maksis-62-mln) (fot. 9). 
     

 
 

Fot. 9. Turbiny wiatrowe na Płw. Pakri (fot. W. Puchejda, 2018) 

Фот. 9. Ветрогенераторы на п-ове Пакри (фот.: В. Пухэйда, 2018) 

Photo 9. Aerogenerators on the Pakri Peninsula (phot. by W. Puchejda, 2018) 

 

Przy uderzeniach wiatru w klify Pakri two-

rzą się mocne prądy wznoszące, nic więc dziw-

nego, że wykorzystują je amatorzy paralot-

niarstwa (por. fot. 4).  

https://esteve.ee/uudised/kahe-firma-uhine-tuulepark-paldiskis-maksis-62-mln
https://esteve.ee/uudised/kahe-firma-uhine-tuulepark-paldiskis-maksis-62-mln
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Na skraju zachodniego klifu Pakri stoją ruiny 

starej latarni morskiej. Prawdopodobnie pierwszy 

tego typu obiekt zbudowali tu Szwedzi jeszcze 

w XVII wieku, jednocześnie z budową zamku 

Rogervik (szwedzka nazwa Paldiski). W roku 

1724 natomiast już na pewno powstała tu latar-

nia na polecenie cara Piotra I Wielkiego: liczy- 

ła ona 12,8 m wysokości. W 1760 r., dokładnie 

w tym samym miejscu postawiono tu latarnię 

morską z wapienia (14,6 m wysokości). W 1817 

roku liczyła ona, zgodnie z opisami, 18 m wyso-

kości, a wysokość światła nad poziomem mo-

rza sięgała 45 m. W czasie wojny krymskiej (1853–

1856) latarnia została prawie całkowicie znisz-

czona. Odbudowano ją w roku 1861, jednak bu-

downiczowie nie zwrócili uwagi na intensywną 

abrazję i cofanie się klifu: w 1882 roku baszta 

latarni stała już tylko 23,4 m od jego krawędzi. 

Podjęto więc decyzję o budowie nowej latarni 

morskiej. Pod koniec 1889 r., w obawie przed 

zawaleniem, obniżono wysokość starej latarni 

o 6 m. W marcu 2008 roku miał miejsce bardzo 

intensywny obryw ściany klifowej i baszta oma-

wianej latarni znalazła się – i obecnie też stoi 

– już na krawędzi stale cofającego się klifu. 

W związku z tym coraz bardziej realna staje się 

groźba całkowitego jej zniszczenia (o ile pilnie 

nie zostaną podjęte kroki mające na celu jej ura-

towanie jako zabytkowej budowli-pomnika – 

Mälestis Pakri Vana Tuletorn – Памятник Ста-

ринный Маяк Пакри – Monument Pakri Old 

Lighthouse, chociaż jest to bardzo mało prawdo-

podobne) (fot. 10 i 11). 

  

  
 

Fot. 10 i 11. Stara latarnia morska na Płw. Pakri na krawędzi klifu (fot. W. Puchejda, 2018) 

Фот. 10 и 11. Старинный маяк на п-ове Пакри на крае клифа (фот.: В. Пухэйда, 2018) 

Photos 10 and 11. Old lighthouse on the Pakri Peninsula at the edge of cliff (phot. by W. Puchejda, 2018) 

 
W latach 1887–1889, w odległości 92 m na 

wschód od starej latarni, powstała nowa latar-

nia morska (fot. 12). Jej okrągła baszta, zbudo-

wana z cegły, ma 52,2 m wysokości, średnica 

u podstawy liczy 7,4, a pomieszczenia dla la-

tarń – 4,5 m. Jest ona obecnie najwyższą latar-

nią w Estonii (obok Sörve na wyspie Saaremaa), 

wysokość jej światła sięga 73 m nad poziom 

morza. Latarnia jest udostępniona turystom 

(do wierzchołka wiedzie 275 stopni) (pl.wiki 

pedia.org/wiki/Lista_latarni_morskich_w_Estonii; 

https://www.newkamikaze.com/post/1537). 

Przez dziesięciolecia na Płw. Pakri istniały 

obok siebie wyraźnie zaznaczające się w kraj-

obrazie dwie latarnie morskie: jedna z połowy 

XVIII wieku, druga – z końca XIX wieku 

(fot. 13). Procesy naturalne powodują jednak, 

że najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłoś-

ci pozostanie tylko jeden – młodszy z tych 

obiektów

 

https://www.newkamikaze.com/post/1537
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Fot. 12. Współczesna 

   (nowa) latarnia mors-

   ka na Płw. Pakri (fot. 

   W. Puchejda, 2018) 

Фот. 12. Современный 

   (новый) маяк на п-

   ове Пакри (фот.: В. 

   Пухэйда, 2018) 

Photo 12. Present-day 

   (new) lighthouse on 

   the Pakri Peninsula 

   (phot. by W. Puchej-

   da, 2018) 

 

 

 
 

Fot. 13. Stara i nowa la-

   tarnia morska na Płw. 

   Pakri w 1920 roku 

   (wg: https://www.new 

   kamikaze.com/post/1537) 

Фот. 13. Старый и но-

    вый маяк на п-ове 

   Пакри в 1920 году (по: 

   https://www.newkamik 

   aze.com/post/1537) 

Photo 13. Old and new 

   lighthouse on the Pe-

   ninsula Pakri in 1920 

   (after: https://www. 

   newkamikaze.com/post/

   1537) 

 

 

W Estonii jest ponad 70 latarń morskich, 

z których część ma status zabytku historycz-

nego. Najstarszą jest latarnia Köpu na wyspie 

Hiuma: pochodzi z 1531 r., ma „tylko” 36 m wy-

sokości, ale jej światło wznosi się na wysokość 

aż 102 m ponad poziom morza (pl.wikipedia. 

org/wiki/Lista_latarni_morskich_w_Estonii).  

 

* 
W 1998 r. utworzono na omawianym półwys-

pie Rezerwat Krajobrazowy Pakri o powierz-

chni 1 451 ha, obejmujący północną część pół-

wyspu oraz obszar przybrzeżny wysp Väike-

Pakri i Suur-Pakri (por. rys. 5). Ochronie po-

dlega prawie 22 km klifów klintowych oraz po-

wierzchnie alvarów. Na klifie Pakri znajduje 

się kolonia lęgowa rzadkiego w Estonii arktycz-

nego ptaka morskiego – czarnego nurnika 

Cepphus grylle (www.looduskalender.ee/klint/ 

eng/9.html). 

 

Uwagi końcowe 
 

Estońska część Klintu Bałtyckiego wynurza się 

z wód Bałtyku na wyspie Osmussaar. Od Pół-

wyspu Pakri rozpoczyna się jego odcinek lą-

dowy. W osadowych skałach Klintu Estońskie-

go występuje bogata i dobrze zachowana ko-

palna fauna. Jest to też jeden z najlepiej zacho-

wanych paleozoicznych kompleksów skalnych 

na świecie, a Półwysep Pakri jest jego kwint-

esencją. Klintowe odsłonięcia Pakri pozwalają 

https://www.newkamik����aze.com/post/1537
https://www.newkamik����aze.com/post/1537
http://www.looduskalender.ee/klint/
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na precyzyjne odczytanie geologicznej prze-

szłości naszego kontynentu. Niewiele jest 

miejsc na Ziemi, gdzie można nie tylko zoba-

czyć, ale też dosłownie dotknąć granicznej stre-

fy kambru i ordowiku.  

Estońskie alvary są jednym z ostatnich śro-

dowisk tego typu w Europie.  

Malowniczy Półwysep Pakri należy zaliczyć 

należy do najważniejszych geoturystycznych 

miejsc w Estonii i z pewnością zasługuje na 

zainteresowanie każdego przyrodnika: zresztą 

nieprzypadkowo Estoński Komitet Narodowy 

UNESCO zaakceptował Klint Bałtycki jako 

kandydata do wpisania na listę światowego 

dziedzictwa. 
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