OJAÄÄRSE MATKARAJAD

m

Sa

g

i
ad

7k

LAHEMAA RAHVUSPARK
Põhja-Eesti recreation area; Lahemaa National Park

PALMSE
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loodusrada; hiking trail

parkla; parking

loodusmaja; nature house

metsasiht; forest target

okasmets; coniferous forest

Ojaäärse metsarada 3,5 km;

lage ala; open area

Ojaäärse matkarada 6 km;

Lahemaa Rahvuspargi piir;
the border line of Lahemaa National Park
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Ojaäärse Nature trail 3,5 km

Ojaäärse Hiking trail 6 km

Ojaäärse loodusrajad
Ojaäärse metsad pakuvad matkajale ja loodusehuvilisele palju võimalusi.
Tihedat sihtide ja metsateede võrku kasutades saab igaüks välja valida
just temale sobiva marsruudi. Põhja ja ida poolt piirab ala Pikapõllu oja,
lääne poolt Võsu jõgi, mida siinkandis veel Kuresoo ojaks hüütakse. Ojad
ja teed on heaks orienteerumistähiseks, siin võib julgelt käia ka väheste
metsakogemustega inimene, kartmata ära eksida. 		
Vanadest aegadest on Palmse mõisasüdame lähedal asunud Ojaäärse
metsades säilinud pärandkultuuri objekte – esivanemate elust ja tegemistest jutustavaid märke maastikul nagu piiri- ehk ristikivid, tõrvaahi, vanade
sildade kohad, põlised teed, verstakivid teede ääres ja vanad kohanimed. Ojaäärse metsaraja infotahvlid tutvustavad paljusid neist.		
Ojaäärse metsarada algab ja lõpeb RMK Ojaäärse loodusmaja juures,
~300 m Palmse-Sagadi teeristist Sagadi poole näitab viit paremale, loodusmaja õue. 3,5 km km pikkune looduse õpperada teeb ringi Kuresoo oja (Võsu
jõgi) ja Pikapõllu oja vahelistes metsades. Metsarada on tähistatud viitadega ja punaste värvitäppidega puudel. Rajal on 14 huvipunkti, kus infotahvlid
annavad ülevaate siinsete metsade loodusest ja ajaloost. 		
Ojaäärse matkarada on Ojaäärse metsaraja pikenduseks, lisanduvad huvipunktid 15 ja 16. Alguses ja lõpus metsaraja marsruudiga kattuv rada on
kokku 6 km pikkune. Looduses on matkaraja see osa, mis ei kattu punasega
märgitud metsarajaga, märgistatud kollaste lintide ja värvitäppidega puudel.
					
Ojaäärse metsaraja ja Ojaäärse matkaraja huvipunktid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kobraste tegutsemisala
Ojaäärse ümbruse metsad
Harakkuljuste mets
Kuresoo oja sanglepad
Kadaka marja sees on 9 arsti
Teed ja rajad, verstakivid
Ojaäärse ümbruse maastik
Ojaäärse metsade loomad

9. „Üraskiraamat”
10. Seened maas ja seened puus
11. Pikapõllu oja ja vanad metsatalud
12. Piirid ja piirikivid
13. Ojaäärse metsa linnud
14. Metsamarjad toidavad ja ravivad
15. Metsapõlengu raielank
16. Soolak metsloomadele.

1,4 km pikkune jalutusrada ei ole looduses märgitud. Mööda teid kulgedes annab see võimaluse väikeseks jalutuskäiguks. Pärast metsaraja verstakivide tahvlit
(nr.6 kaardil) tuleb keerata vasakule, üle luiteaheliku selle taga paralleelselt kulgevale teele ja seda mööda tagasi loodusmaja parkla poole.		
Ojaäärse loodusmaja asub auväärse ajalooga 1855. aastal ehitatud hoones.
See oli üks uutmoodi talumajadest, mida Palmse mõisa tolleaegne omanik Karl
Magnus von der Pahlen siitkandi küladesse alates 1845. aastast ehitada lasi.
Ojaäärse loodusmaja tel. 5088 620. Broneerimisinfo www.rmk.ee
Telkimiseks Ojaäärsel kohta ette nähtud ei ole. Lähimad RMK telkimisplatsid asuvad Oandul (10 km) ja Võsu servas Haljala maantee ääres. 		

RMK Oandu teabepunkt:
Oandu, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon: 676 7010,
e-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee

Ojaäärse matkarajad

Lahemaa Rahvuspark
Ojaäärse radade algus ja lõpp on Lahemaa RP piiranguvööndis, radade kaugemad osad jäävad rahvuspargi piiridest välja.			
Lahemaa on Eesti vanim ja suurim rahvuspark, asutatud 1971. aastal Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi säilitamiseks, uurimiseks
ja tutvustamiseks. 						
Lahemaa loodusega saab kõige paremini tutvuda loodusradadel.
Rahvuspark jaguneb kolme tüüpi vöönditeks:
LOODUSRESERVAAT (0,1% territooriumist, Esku ja Remnispea), kus inimeste viibimine pole lubatud. Reservaadid on tähistatud.		
SIHTKAITSEVÖÖND (18% territooriumist), kus ei toimu majandustegevust, kuid võib liikuda ja korjata marju ja seeni.			
PIIRANGUVÖÖND - rahvuspargi ülejäänud ala, kus on lubatud looduskaitse- nõuetega kooskõlas olev tegevus. Piirangud sätestab rahvuspargi kaitseeeskiri.							
Kui märkad tegevust, mis võib kahjustada keskkonda või tundub seadusevastane, helista keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313
Metsapõlengust teata telefonil 112
RMK Lahemaa teabepunkt:
Palmse, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon 32 95 555
e-post: info@lahemaa.ee

