
Juminda 9 km

Kolga-Aabla 1 km

Aabla raba
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õpperaja algus; the start of the nature trail

MAJAKIVI-PIKANÕMME ÕPPERADA
LAHEMAA RAHVUSPARK

raba; fen

madalsoo; swamp

Lahemaa National Park

vaatetorn; looking tower

parkla; parking

infotahvel; information board

okasmets; coniferous forest

lage ala; open area

segamets; mixed forest

Majakivi õpperada; Nature trail

7 huvipunkt; location
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Lahemaa Rahvuspark
Majakivi–Pikanõmme õpperada asub Lahemaa Rahvuspargi lääneserval Juminda poolsaare keskosas, Juminda–Suurekõrve 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 üejäänud 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     

Majakivi–Pikanõmme õpperada

Rada algab Juminda poolsaare idaküljel kulgeva Hara–Juminda tee äärsest parklast, kuid alustada võib ka teiselt poolt, Aabla–Tapurla tee äärsest park-
last Kolga-Aabla küla lähedal. Aabla–Tapurla tee on kitsas pinnasetee, mis võib sademeterikkamal ajal olla raskesti läbitav.    

Rada tutvustab Juminda poolsaare kõrget keskosa, kus kunagiste rannavallide ja liivaluidete, metsa- ja sooribade põimumine loob ainulaadselt vaheldusrikka 
maastiku. Rajal asub Eesti suuruselt kolmas rändrahn Majakivi (pikkus 15,1m, laius11m, kõrgus 7m).      

Esimene õpperaja lõik, mis viis Hara–Juminda tee äärest mööda metsasihti Majakivini ja tagasi, rajati siia juba 1994 .a. Nüüdseks on 8-kujulise raja kogupikkus 6,1 
km, millest kokku 2 km on laudtee.  Aabla tee poolsest parklast alustades lisandub sellele 0,9 km mööda luidet vaatetornini. Võib valida ka lühemaid variante, läbides 
vaid ühe raja silmustest, kuid siis jääb palju huviväärset nägemata.          

Õpperada on märgistatud valge-roheliste märkidega puudel, rajal asub 3 suurt ja 9 väikest infotahvlit. Pikanõmme luitele, poolsaare kõrgeimasse punkti (33 m üle merepin-
na) ehitatud Pikanõmme vaatetorn on 13,5 m kõrge. Tornist võib näha suurt osa metsaga kaetud poolsaarest, teisel pool aga Kolga lahte koos Suur- ja Väike-Malusi, Rammu ja 
teiste Kolga lahe väikesaartega. Taamal paistab üle mere Tallinn.          

Lähim RMK lõkke- ja telkimiskoht on Juminda poolsaare tipus. 
Raja tõusud ja langused annavad märku kunagistest rannamoodustistest – luidetest ja  rannavallidest, mille vahele on tekkinud laiemad ja kitsamad sooribad. Madal-

soo, siirdesoo ja raba oma erinevates arenguastmetes on siin kõik esindatud. Suurim neist,  Aabla raba, on kujunenud  Pikanõmme luideteaheliku ja ida poolt kerkiva-
te rannavallide vahele jäänud laguuni kinnikasvamisel.            

Enamasti on kõik pinnavormid siin loode-kagusuunalised, kujunenud mandrijää kulutatud ja kriibitud põhjale. Maapinna tõustes meri ja tuul kord kuhjasid kokku lii-
vaseid luiteahelikke, kord uhtusid mandrijääst settinud moreenist minema peenemat materjali. Siin leidub kiviseid kõrgendikke, kus puud kasvavad otsekui sambla alla 
peidetud munakivisillutisel. Metsaalune on täis rändrahne, suurim neist Majakivi. 7 meetri kõrgusele lamedale „kivikatusele“   viib redel. Ettevaatust! Märja ilmaga on 
samblikuga kaetud längus kiviservad libedad!           

Majakivi–Pikanõmme õpperada

RMK Oandu looduskeskus: Oandu, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon 6767 010. E-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee 
RMK Lahemaa teabepunkt: Palmse, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon 32 95 555. E-post: info@lahemaa.ee

1. Elu kivil
2. Mustikamännik
3. Mets ja seened
4. Soonik
5. Laanekuusik kivikülvil
6. Metsakraavid ja –ojad

7. Madalsoo
8. Majakivi
9. Raba
10. Pikanõmme luide
11. Liivaluide ja selle elanikud
12. Liivik
13. Mets ja tuli

14. Siirdesoo
15. Mets ja putukad
16. Vana metsa asukad
17. Mets ja tuul
18. Põlismännid ja roomav kuusk
19. Metsa kuked ja kanad
20. Metsaheinamaa

Majakivi–Pikanõmme õpperaja huvipunktid


