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HARKU METSA LOODUSRADA
TALLINNA ÜMBRUSE PUHKEALA
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Harku metsa loodusrada
Harku metsa loodusrada asub Harjumaal Harku vallas. Rada algab Harku metsa kirdeservas asuvast parklast vahetult Tähetorni tänava ääres (Kadaka tee ja Tähetorni tänava ristmikult 700 m kaugusel). Raja pikkus on 8 km, see kulgeb mööda metsateid ja -sihte ning raja läbimiseks võib kuluda
3-5 tundi. Puhkekohaga rada on tähistatud suunaviitadega ja sealt leiab 13 huvipunkti. Matkajal on võimalik valida mitme eri pikkusega marsruudi
vahel (kõik rajad saavad alguse Harku metsa kirdeservas asuvast parklast): 1) suur ring (rada läbides saab tervikliku ülevaate Harku metsast, soodest,
luitestikust ja mõisaansamblist; õpperaja punktid 1–13). Küllalt pika (8 km) ning vahelduva reljeefiga matkaraja läbimiseks kulub vähemalt 5 tundi. 2)
väike ring (Harku luitestik, Harku mõis ja mõisapark, Valgesoo; õpperaja punktid 1–8, 11–13;). Raja (6 km) läbimiseks võiks varuda aega umbes neli
tundi. 3) rada Harku luitestikust Harku mõisapargini (õpperaja punktid 1–6). Lühike ja samas küllalt vaheldusrikas rada (3 km) on sobilik meeldivaks
jalutuskäiguks looduses ka noorele matkajale või tervele perele. 4) rada Harku luitestikust Harku metsa idaparklani (Harku luitestik, Harku mõis ja
mõisapark, Valgesoo ja Kollane soo; õpperaja punktid 1–10). Raja (6 km) läbimiseks võiks varuda aega umbes neli tundi. Rada tutvustab Harku luitestikku, erinevaid metsa- ja sootüüpe ning Harku mõisa koos liigirikka mõisapargiga.Loodusraja pärliks on Harku luitestiku eriilmelised metsad.

Loodusraja vaatluspunktid
1.Madal liivakünnis. Rabamännik
2.Palumännik
3.Nõmmemännik
4.Luitestik
5.Kuuseallee. Harku mõisatiik
6.Harku mõis ja park
7.Veesilm
8.Pikilaugas
9.Metsahaldjad
10. Kaasik
11. Vööthuul-sõrmkäpp
12. Älved
13. Puhkekoht
Tallinna ümbruse puhkeala asub Harjumaa põhjaosas Viimsi, Saku, Harku ja Keila valla ning Paldiski linna territooriumil.
Puhkeala paikneb paljude lahustükkidena ümber Tallinna linna
ja piirneb põhja poolt Soome lahega. Eraldi, Tallinnast kaugemal asetseva objektina kuulub puhkeala koosseisu Varbola
linnus Märjamaa vallas Raplamaal ning Valgejärve loodusrada
Nissi vallas Harjumaal. Tallinna ümbruse puhkeala peamiseks
ilmestajaks on äärmiselt vaheldusrikas maastik liivastest rannikumadalikest, kiduratest loopealsetest, omapärastest soo- ja
metsamassiividest kõrge paekaldani. Soome lahe ja Põhja-Eesti
paekalda vahele jäävalt rannikumadalikult leiab huviline kaunid liivarannad ja mereäärsed metsad. Põhja-Eesti lavamaa
põhjapiiriks on suursugune paekallas, mis paljandub kuni 30
m kõrguste pankadena Türisalus, Rannamõisas, Pakri poolsaarel ja mujal. Klindilt alla laskuvad jõed moodustavad mitmeid jugasid, millest Keila juga on üks veerohkemaid.
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RMK Tallinna teabepunkt: Tallinna loomaaia läänevärav, Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn;

			

telefon: 6767 857; 502 0564; e-post: tallinn.teabepunkt@rmk.ee

Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi
Pese kuival maal
Tee tuld, kus tohib
Hoia koer rihmas
Vaata, kuhu pargid

RMK Viimsi teabepunkt: Rohuneeme tee 29, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa;
telefon: 676 7842; e-post: viimsi.looduskeskus@rmk.ee

