madalsoo; swamp

Nature trail

metsatee ümber raba; forest path around the bog

Viru raba õpperada;

Kõrve Hiking Trail

infotahvel; information board
Kõrve rada, Nõmmeveski-Liiapeksi lõik;

lehtmets; deciduous forest
raba; fen

segamets; mixed forest

telkimiskoht; camping

lage ala; open area

vaatetorn; looking tower
parkla; parking

okasmets; coniferous forest

lõkkekoht; bonfire site

LAHEMAA RAHVUSPARK

VIRU RABA ÕPPERADA

õpperaja algus; the start of the nature trail

Lahemaa National Park
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L

km
2
a1
ok
s

laukad - bog pools

0

200

1:14600

100

Vanad freesturbaväljad - Old peat cutting field

300

m

b
Kem

km

N

a3

Kalmeoja

Viru raba õpperada
Rada algab Tallinn-Narva maanteelt Loksale viiva tee 1. kilomeetril ja lõpeb vana Narva maantee ääres, 1,5 km Loksa teelt Kemba poole. Raja alguses on väike parkla ja infotahvel, lõpus tee ääres väike parkimistasku. Rada
on märgistatud valge-rohelise märgistusega puudel. 		
Kui rada läbida „tagurpidi”, Kemba tee poolsest otsast alustades, siis
tuleb algul kõndida paarsada meetrit mööda rabaäärse luite harjal kulgevat rada, kuni jõuate viida ja infotahvliga tähistatud kohale, kus rada
vasakule alla raba peale keerab.				
Raba läbiv rada on 3,5 km pikk ja peaaegu kogu ulatuses kaetud laudteega. Raja ääres on vaateplatvormid, kus saab rabataimestikuga lähemalt
tutvust teha ja pingil suure lauka ääres jalgu puhata. Raja keskel on vaatlustorn, millest avaneb vaade üle kogu raba. Infotahvlite abiga saab tundma
õppida raba tekkimist ja tähtsust looduse ja inimese jaoks ning rabataimi:
rabamurakat, sookailu, küüvitsat, tupp-villpead ja putukasööjat huulheina..
Rada saab läbida ka ringikujuliselt, siis on teekonna pikkus 5,5 km. Kui
alustate Narva maantee poolsest parklast ja jõuate raba läbiva raja lõppu
infotahvli juurde, siis keerake vasakule, siniste täppidega puudel märgistatud rajaharule, mis rabaäärset luiteahelikku mööda kulgedes toob teid
tagasi raja algusse. 					
Viru raba oma 235 hektarise pindalaga on suhteliselt väike soo. Raba
tekkis pärast jääaega ja liustikujää sulamist luidete vahele lohku jäänud
järvest. Umbes 5000 aastat tagasi hakkas järv kinni kasvama ja tekkis
algul madalsoo, hiljem raba. Maapinda katab rabas paks turbasamblavaip,
mis pealt järjest juurde kasvades ning alt kõdunedes turbakihti väga pikkamööda,1-2 mm aastas, paksemaks kasvatab. Viru raba turbakiht on keskmiselt 3 m paksune. Laukad on siin 2,5-3 m sügavused, nende põhja katab
paks turbamuda.						
Rabasse kaevatud kuivenduskraav raja lõpuosas on pärit ajast, mil
Viru rabas turvast toodeti. Sillakese kõrvalt viib laudtee haru freesturbavälja servale. Alates 1985. aastast siit enam turvast ei võeta, kuid 25
aasta jooksul pole vähimatki märki rabataimestiku taastumisest – turbaväli on endiselt pruun ja elutu. 				
* Ettevaatust! Märg laudtee võib olla libe!
* Raba on vaatamata veerohkusele väga tuleohtlik.
* Raba on looduslikult väga puhas keskkond. Ära jäta siia mingit prügi!
RMK Oandu teabepunkt:
Oandu, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon: 676 7010,
e-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee

Viru raba õpperada

Lahemaa Rahvuspark
Viru raba õpperada asub tervikuna Lahemaa Rahvuspargi sihtkaitsevööndis.
Lahemaa on Eesti vanim ja suurim rahvuspark, asutatud 1971. aastal Põhja-Eestile
iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.
Kaitseala hõlmab 72 500 ha, sellest 47 410 ha maismaad ja 25 090 ha merd.
Kaitsealal viibides tuleb järgida Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirja.
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 kaitse- eeskiri.
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

