5. LEMMJÕE ÕPPERADA
SOOMAA RAHVUSPARK
Soomaa National Park
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Lemmjõe õpperada
Rada kulgeb mööda Raudna jõe kallast kuni Raudna ja Lemmjõe ühinemiskohani.
Sealt tagasi läheb rada mööda Lemmjõe kallast ja lõpeb taas Kuusekääral. Rada
on pinnasrada ja suurvee ajal vee all ning läbimatu. Rajal on Raudna jõe ääres ka
tuletegemise ja telgi ülespanemise koht.
Lemmjõe keelemets on lammimets, mille 60 hektarit paiknevad Raudna ja Lemmjõe
vahelisel alal. Lammimetsaks nimetatakse jõe lammil kasvavat metsa, mis on jõgede poolt üleujutatav. Üleujutused kujundavad metsa ilme ja omadused. Tuhanded
aastad tagasi olid lammimetsad Eestis laialt levinud. Need olid laialehised metsad,
kus kasvasid tammed, saared, jalakad ja künnapuud.

SOOMAA
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Lemmjõe õpperada

Raudna jõest eemaldudes läheb lammimets lodumetsaks. Lodumetsaks üleminekul jääb rohurinne vaesemaks ja samblavaip muutub tihedamaks. Puud kasvavad
mätastel, peamiselt on need sanglepp ja haab. Põõsarindes esineb pihlakat ja
harilikku kikkapuud. Rohurindes esineb metsa- ja sootaimi. Metsataimed kasvavad
peamiselt mätastel, sootaimed aga lohkudes.
Lemmjõe tamm. Kahe jõe ühinemiskohal niidul ootab teid juba 200 aastat Lemmjõe
tamm, mille kõrgus 23 meetrit ja tüve ümbermõõt 5 meetrit.
Kõikjal õpperaja ääres kohtate kobraste tegutsemisjälgi. Õpperaja äärde jääb ka
kogukas kuhilpesa. See on ehitis tüvedest, okstest, mudast ning muust sobivast
kraamist. Soojas ja kuivas pesas asuvad koprapere eluruumid.
Lemmjõe õpperaja ja lõkkekohani pääseb sõidukiga järgmiselt:
Soomaa looduskeskusest ja RMK teabepunktist mööda Kildu-Tõramaa teed.
Sõites Tõramaalt Tori suunas (500 m), keerata esimeselt ristmikult paremale Kildu suunas ja sealt edasi 5,5 km kuni Kuusekäärani, Lemmjõe õpperaja ja lõkkekohani osutava viida ja parklani.
Viljandi-Suure-Jaani-Vändra suunalt pääseb Oksa lõkkekohani sõites Kildu külast Soomaa rahvuspargi suunas 19,6 km Kuusekäärani, Lemmjõe õpperaja
ja lõkkekohani osutava viida ja parklani. NB! Talvel ja suuremate üleujutuste
aegu võib tee olla sõiduautodele halvasti läbitav.

Soomaa rahvuspark
1993. aastal moodustatud Soomaa rahvuspark on loodud suurte rabade,
lamminiitude, metsade ja kultuuripärandi kaitseks Vahe-Eesti edelaosas.
396 km2 suurune Soomaa rahvuspark paikneb Pärnu ja Viljandi maakondade
piiril ulatuslikul aktiivsest inimtegevusest puutumatul alal. Soomaa rahvuspargi mitmekesised maastikud pakuvad sobivaid elupaiku erinevatele linnu- ja
loomaliikidele. Soomaa rahvuspargi vaatamisväärsuseks on suured ja inimtegevusest puutumatud rabamassiivid, looduslikus sängis jõed ja traditsioonilise maakasutuse käigus kujunenud liigirikkad jõeluhad ja puisniidud. Soomaa eripäraks on aastast aastasse korduv üleujutus, ehk „viies aastaaeg”, kui
tulvavesi ujutab üle jõgedeäärsed luhad ja lammimetsad. Soomaa rahvuspargi
alal ulatub inimasustuse ajalugu tagasi kiviaega. Rohked kivi ja luuleiud Riisa
ja Sandra küla aladelt annavad tunnistust siinse asustuse iidsusest.

RMK Soomaa teabepunkt:

RMK Aimla teabepunkt:

Tipu küla, Kõpu vald, Viljandimaa. Telefon: 526 1924, 43 57 164
e-post: soomaa.teabepunkt@rmk.ee / soomaa.looduskeskus@rmk.ee

Aimla küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa. Telefon: 513 2994,
e-post: aimla.looduskeskus@rmk.ee

