Ojavete sulinat kuulates (0,6 km)
Metsakraavide ja -ojade (6) olemasolust saame veerikkamal
aastaajal aimu juba tükk aega enne nendeni jõudmist. Siin
on tugeva langusega kuivenduskraav, mille põhja on vesi
uuristanud astanguid ja lookeid, muutes nii inimese liialt
korrapärase kätetöö taas looduslikumaks. Igal tillukesel
joal ja kärestikul on siin oma hääl ja nägu. Kraavi ümbritsevas madalamas metsas seisavad puud sammaldunud
juurtel nagu karkudel. Kuivendamisel turvas kõduneb, selle
pind langeb ja paljastab puude juurekaelad ning jämedad
juured.
Üle kolmekümne aasta tagasi kaevatud kraav kogub oma
vee Aabla raba ümbritsevatest soostunud metsadest, seetõttu on vesi pruunikas ja väga pehme. Oja ja kraavi ühinemiskohale tekkinud tiigikeses vahutab vesi suurvee ajal
nagu pesukausis, pruunikad vahutordid kuhjuvad ka ojakäärudesse. Siin pole tegemist veereostusega, rabavees
leidub looduslikke pindaktiivseid aineid, mis vee vahutama
panevad.
Mööda ojakallast ülesvoolu kõndides jõuame raja hargnemiskohta. Siit algab laudtee üle oja toitva pika kitsa
madalsoo (7). Oja suudmes on soo päris loduilmeline, sangleppade vahel kasvab varsakapju ja ubalehti, juunis õitseb
kollakaid “pajuurbi” kandev ussilill võidu kollase võhumõõgaga. Madalsoo pinnaseks on tume, mudataoline, hästi
lagunenud turvas, mis on väga toitaineterikas. Seetõttu
on ka madalsoo meie soodest liigirikkaim ja lopsakaim.
Risti üle soo- ja metsaribade (1,1 km)
Algul läbi kuusiku, siis kuivas männikus kulgev rada jõuab
lõpuks uuesti lagedamale soosiilule, mille alguses kasvab
jõhvikaväätidega kaetud mätaste vahel laikudena soopihla
ja ubalehte. Nüüd tuleks hakata eespool paistva soise
männiku suunas silmi teritama, sest läheneme Majakivile.
Ükskõik, kui hoolega ka ei vaataks, ikka kerkib ta meie
teele ootamatult – ja üllatavalt kõrgena.
Majakivi (8) on mahult kolmas rändrahn Eestis, 584 m3.
Ümara kuju tõttu on kivi suurusest selle kõrval seistes
raske ülevaadet saada, kuid 15,1 m kõrgune ja 11 m laiune
migmatiitgraniidist hiidrahn mahutaks endasse tõepoolest
3-4 toaga maja! Seitsme meetri kõrgusele lamedale kivikatusele viib redel. Ettevaatust – märja ilmaga on samblikuga kaetud längus kiviservad libedad!

Nagu teisedki Eesti rändkivid, on ka Majakivi pärit põhja
poolt. Soomest, Rootsist ja nendevahelise Botnia lahe
põhjast lahti murtud ja mandrijää süles Eestisse kantud
kristalsed kivimid jäid pärast jää sulamist siia, mälestusmärgiks jääajale, mille lõpust lahutab meid Eestis 11 000 –
13 000 aastat.
Karusambla- ja turbasamblamätaste, sookailu- ja sinikapuhmaste vahelt viib rada Aabla raba piiravale männimetsaga kaetud seljandikule, mille tagant paistab raba
avarus.
Üle lageda raba (0,4 km)
Aabla raba (ka Keitme ehk Keitnõmme soo) (9) on üks
Põhja-Eesti rannikumadaliku suuremaid soid. Raba hakkas
kujunema rohkem kui 7000 aastat tagasi, kui maapinna
kerkides jäi Pikanõmme luideteaheliku ja ida poolt kerkivate rannavallide vahele merevett täis laguun. Pikkamööda
veekogu soostus ja kasvas kinni.
Raba pinda katavad pideva mätliku vaibana turbasamblad.
Needsamad pisikesed sammaltaimed on selle raba tekitajad.
Pealt pidevalt juurde kasvades tõstab turbasammal turbaladet igal aastal 1-2 mm kõrgemaks. Nii kummub raba nagu
kerkiv leivapäts ümbritsevast maast kõrgemale. Aabla rabas
on turbakihi paksus aastatuhandetega tõusnud 6 meetrini.
Turbasammal suudab siduda kuni 20 korda rohkem vett
kui ise kaalub. Raba on seega nagu hiiglaslik käsn, mis
hoiab endas tohutul hulgal puhast magedat vett.
Rabaturvas on halvasti lagunenud, toitainetevaene ja väga happeline. Sellistes tingimustes suudavad kasvada
vähesed taimed. Kümmekond enam levinud taimeliiki –
jõhvikas, küüvits, rabamurakas, tupp-villpea, huulheinad,
madala muru taoline valge nokkhein jt – moodustavadki
koos eri liiki turbasammaldega ainulaadse mosaiikse rabakoosluse. Raba kesk- ja lõunaosas on laukad, neid võib
näha vaatetornist.
Laudteelt torni juurde viiva trepi kõrval on hästi näha raba
servamäre. Kuna raba turbalasund ulatub keskelt mitu
meetrit servadest kõrgemale, siis on rabaäär pealevalgunud veest tavaliselt hulga märjem kui keskosa.
Mööda luidet ja liivikuid (0,9 km)
Pikanõmme luide (10) on ligi 4 km pikkune poolkaarekujuline kunagiste rannamoodustiste ahelik, mille kõr-

gus jalamist ulatub kohati 10 meetrini. Pikanõmme luitel,
torni kohal, on ka kogu poolsaare kõrgeim paik – 33 m
üle merepinna. Luite taga kasvab raba pisitasa aina kõrgemaks, ulatudes ümbritsevatest aladest juba praegu 3 m
kõrgemale. Pikanõmme madalamates kohtades, eriti selle
lõunaotsas, võib näha, kuidas raba hakkab oma tekitajaid
– liivaluiteid – enda alla matma.
Luitel asuvast tornist võib näha Kolga lahte koos Suur- ja
Väike-Malusi, Rammu ja teiste Kolga lahe väikesaartega.
Taamal paistab üle mere Tallinn.
Liivaluite (11) harjal kulgeb rada läbi samblikumänniku.
Siin palume käia ainult mööda tähistatud rada või õrna
samblikukatte kaitseks ehitatud laudteed. Rabapoolsel
nõlval kasvab kohati 200-aastaseid jändrikke põlismände.
Noored männid luiteharjal on enamasti põtrade räsitud.
Põtrade jälgi ja pabulahunnikuid leidub luitel igal aastaajal. Üle luite viivad nende rajad joogikohtadesse rabaserval. Aeg-ajalt kuuleb siin musträhni kiledat hüüdu ja
kuivavate mändide tüvedelt võib leida tema võimsa nokaga raiutud õõnsusi. Lagedal liivikul (12) käib elu põhiliselt “rohujuuretasandil”. Siin toimetavad usinad kaevurherilased, kaevates käike ja varudes sinna mürgisüstiga
liikumisvõimetuks tehtud priskeid tõuke munast arenevatele herilasevastsetele toidutagavaraks . Kuiv ja kiiresti
soojenev luitepind on täis lugematuid mullamurelase pesi
ja käiguradu. Lehtrikujuliste, 3-4 cm sügavuste püünisaukude põhjas varitseb sipelgaid ja teisi putukaid liivasse
kaevunud sipelgalõvi – sipelgakiili vastne. Tangitaoliste
lõugade ja lülilise kehaga “lõvi” on tõeline putukamaailma
kiskja – sipelga nahas temaga küll kohtuda ei tahaks.
Kogu luideteaheliku ulatuses võib näha jälgi metsatulekahjudest, neist värskeim, kümmekond aastat tagasi põlenud metsatükk jääb Aabla tee äärsesse parklasse suunduva
rajaharu äärde. Siinne põlendik (13) on vanem, pohla- ja
samblavaip katab uuesti luitepinda, kuid mändide alumises osas võib veel näha põlemisjälgi. Vanad, paksukorbalised männid pääsevad tulest enamasti eluga. Männikud
on ajast aega põlenud ja pärast tulekahju uuesti taastunud.
Täna-päeval on aga tulekahjusid palju rohkem kui neil aegadel, mil mets süttis vaid välgulöögist. Nüüd ei saa me enam
rääkida sellest, et tulekahju on loomulik protsess, üks etapp
metsa looduslikus arengus. Hooletu suitsetaja või lõkketegija võib hävitada sadu hektareid metsa ja juhul, kui tuli

turbasse hõõguma pääseb, ka aastatuhandete jooksul millimeeterhaaval kasvanud ja arenenud raba.
Siirdesoosiilud ja metsaribad (0,7 km)
Luiteaheliku otsa lähedal keerab rada paremale, viimasele
Aabla rabast jäänud kitsale soosiilule. Siin kasvavad rabakas ja tarnad, märjemal ajal ulatub vesi laudtee servani.
Soo teisel serval kerkib jälle kõrgem ja kuivem maasäär.
Rada keerab vasakule ja jätkub läbi rohkem kui sajandivanuse metsa järgmise soo poole. See on siirdesoo (14),
Juminda poolsaare keskosas kõige sagedasem sootüüp.
Siirdesoomännikud levivad siin kitsamate ja laiemate
ribadena rabaservades ja kunagiste rannamoodustiste
vahelistes kinni kasvanud lohkudes. Siirdesoo on üleminekuks madalsoo ja raba vahel. Kui madalsoo turbapind
on tõusnud nii kõrgele, et mättaid suurveega enam üle ei
ujutata ja seal hakkavad kasvama rabataimed, kujuneb välja siirdesoo. Siin leidub turbasamblamättaid sookailu- ja
sinikapuhmastega, tupp-villpeade ja teiste rabale iseloomulike liikidega. Lohkudesse ja mättavahedesse võivad veel
kauaks püsima jääda madalsootaimed: tarnad, soopihlad jt.
Siirdesoo on elu- ja toitumispaigaks paljudele metsloomadele ja -lindudele. Siit viivad läbi metssigade sõtkutud
rajad, siin sööb puhmaid põder ja maiustab marjadega karu.
Sookurgi on pesitsemise ning poegade kasvatamise ajal
peaaegu võimatu märgata, sügisel aga kajab mets ja soo
nende hüüetest.
Vana metsa varjus (0,5 km)
Laudtee viib läbi uimastavalt lõhnava sookailupuhmastiku taas kõrgema metsa servale. Siin on sooribade vahele
peitunult säilinud põlised kuusikud, vanimad poolsaare
põhja- ja keskosas (15). Eriti põnevad on sajandivanused
haavad – rõmelise korba ja sammaldunud tüvega, täis
haavataeliku musti viljakehi. Sellised metsad on viimaseks
oaasiks paljudele haruldastele ja ohustatud putukatele.
Lihtsustatult võib metsaputukad jagada kaheks. Esiteks
need, kes asustavad äsja surnud või surevaid puid, paljunevad kiiresti ja vahel massiliselt, näiteks kuuse-kooreürask
ja okaspuu-kooresikk. Sellistele putukatele kõlbab elupaigaks ka majandusmets, väljasuremisoht neid ei ähvarda.
Teise rühma kuuluvad aga elukoha ja toidulaua suhtes väga
nõudlikud putukad: mõne vastne peab sambla all pehkivas

kuusetüves kümmekond aastat tasapisi käike uuristama,
enne kui on valmis nukkuma. Kui nende aastate jooksul
mets kasvõi veidi hõredamaks raiutakse, nii et kuusenott
päikese kätte jääb ja ära kuivab, siis mardikad hukkuvad.
Olgu selliseks eriliseks elupaigaks lamav jäme haavatüvi,
päikese käes soojenev männikorp või teiste puude varjus
kängu jäänud kuuse koorealune – sealsed asukad ei talu
kiireid muutusi, mis inimtegevusega kaasas käivad.
Suurematest metsaelanikest võib vanas metsas (16) kohata
metssigu, kes kärsaga samblalatakaid ümber keerates toitu
otsivad. Enamasti pakub pinnas siin seale söögiks putukavastseid, vahel ka hiiri või sipelgapesa sisemusest väljatuhnitud nukke ja mune. Mahlaseid juurikaid leiab veidi
eemalt, sooservalt. Metsseapõrsad aga võivad suupisteks
saada ilvesele, kelle ümaraid käpajälgi metsaradadel
enamasti vaid talviti näha võib. Ilves ise liigub nii varjatult,
on nii terava kuulmise ja haistmisega, et tema olemasolust
saamegi aimu vaid jälgede või puutüvele jäetud küünekraapsude järgi
Vilgas elu käib siin ka puuvõrades. Orava teravate närilisehammaste alt läbi käinud käbirootsud maas märgivad head
käbiaastat. Oravate hirmuks on aga metsnugis, kes jälitab
neid osavalt, hüpates seejuures isegi puult puule. Nugise
põhitoiduks on siiski hiired, leethiired, mügrid jt pisiimetajad. Pesa teeb ta jämedatesse õõnsatesse puudesse, vahel
hõivab ka mõne suure röövlinnu pesa või puhkab oravapesas. Nugis märgistab oma territooriumi kärplastele
omase tugeva muskuselõhnaga ning jätab kändudele ja
mätastele omandimärgina väljaheite - ühest otsast terava
tumeda “kringlikese”. Vahel jalutab neist metsadest läbi ka
karu; hundijälgi aga pole viimastel aastatel enam kohatud.
Metsas toimub ka selliseid äkilisi muutusi, mille põhjused
on looduslikud: tuli, üraskite rüüste või tuul. Enne kui rada
ümber sooserva paremale pöörab, võiks jalutada veidi edasi
ja vaadata tuulemurdu 100-aastases kuusikus (17). Kuna
tegu on sihtkaitsevööndiga, jäävad needki kümmekond
aastat tagasi tormis nagu loogu langenud tüved putukate
ja seente hooleks.

Paksu kilpkorbaga kaetud tüved annavad tunnistust vähemalt 200-aastasest vanusest. Samas leiab ka huvitava lamanduva kuuse, mille oksad osalt sambla all, osalt selle
peal roomates katavad 4-5 ruutmeetrit luitepinda.
Eesti metsades elab 3 liiki kanalisi; kõiki neid võib kohata
ka Juminda poolsaarel. Marjarohkete soode, vahelduvate
okas- ja lehtmetsade poolest rikas maastik on neile suurepäraseks elupaigaks (19). Mändide all võib siin leida metsiste talviseid, seedimata puidukiududest koosnevaid väljaheiteid. Kollakate pulgakeste hunnikud püsivad metsa all
veel kaua pärast lume sulamist. Metsis sööb peamiselt
männiokkaid, aga ka haavalehti, pungi ja marju. Tedred ja
laanepüüd söövad talviti lehtpuude urbi ja pungi, suvel rohtja puhmastaimede lehti, õisi, vilju ja marju; vahel ka
putukaid.
Siin võib leida ümmargusi, peent liivatolmu täis lohke, mille ümbrus tihti kirjatud linnujälgedega. Neis võtavad linnud
tolmuvanne, soputades kõik sulevahed peent liiva täis. Nii
saavad nad lahti mustusest, katkenud sulgedest ja parasiitidest.

Mööda vee ja liiva piiri (0,4 km)
Siin on eriti hästi näha Majakivi raja maastiku omapära,
kus tuhkkuivast liivast soliseva sooni on vaid üks samm.
Sooriba serval on rühmiti kasvama jäänud põlismände (18).
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Sirge siht tagasiteeks (1 km)
Radade ristumiskohalt viib metsatee tagasi parkla poole.
Siin jäävad raja äärde väikesed, noorte kuuskedega kinni
kasvavad lagendikud, mis on järele jäänud kunagistest
metsaheinamaadest (20). Liivaste männimetsadega kaetud
poolsaarel kasutati heina- ja karjamaadena ära iga lagedam
ja rohusem lapike. Aastakümneid niitmata lagendikel võtab
mets võimust ja varsti annavad kunagisest rängast tööst
aimu vaid kiviaia jäänused metsaservas ja piirimärkidena
kasutatud ristikivid.
Rada kohtub uuesti metsaojaga, mille kallast mööda ta
ennist lookles, jõuab peagi Onnikivi juurde ja sealt parklasse. Veidi üle kuue kilomeetri soode ja metsade, liivaluidete
ning kiviste küngaste siiruviirulist maastikku on seljataha
jäänud.
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Majakivi–Pikanõmme õpperada asub Lahemaa rahvuspargi lääneserval Juminda poolsaare keskosas, JumindaSuurekõrve sihtkaitsevööndis.
Rada algab poolsaare idaküljel kulgeva Hara–Juminda tee
äärsest parklast, kuid alustada võib ka teiselt poolt, Aabla–
Tapurla tee äärsest parklast mis asub Kolga-Aabla küla
lähedal. Aabla–Tapurla tee on kitsas, vaid parklani sõidetav
pinnasetee, mis võib sademeterikkal 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.
Esimene õpperaja lõik, mis viis Hara–Juminda tee äärest
mööda metsasihti Majakivini ja tagasi, rajati siia juba 1994.
aastal. Nüüdseks on 8-kujulise raja kogupikkus 6,5 km,
millest kokku 2 km on laudtee. Aabla tee poolsest parklast
alustades lisandub sellele 0,9 km mööda luidet vaatetornini. Võib valida ka lühema retke, läbides vaid ühe raja
silmustest, kuid siis jääb palju huviväärset nägemata.
Õpperada on tähistatud valge-roheliste märkidega
puudel, rajal asub 3 suurt ja 9 väikest infotahvlit. Poolsaare
kõrgeimasse punkti (33 m üle merepinna) ehitatud Pikanõmme vaatetorn on 14 m kõrge.

Juminda poolsaar
Kolga ja Hara lahe vahel merre sirutuv Juminda on Lahemaa neljast poolsaarest suurim, kõrgeim ja looduslikult
kõige mitmekesisem. Poolsaare pikkus on 13 km, laius 6 km,
suurim kõrgus 33 m. Jumindat ümbritsevad sügavad lahed,
sh heade sadamapaikadega varjuline Hara laht, kus nõukogude ajal asus allveelaevade baas. Poolsaare tipust vaid
2 km kaugusel ulatub mere sügavus juba 108 meetrini.
Rannad on enamasti rändkividega kaetud või laugjad
liivased lahesopid, idaküljes ka järsud saviastangud, mille
ees kitsas liivariba. Poolsaare keskosa on kõrge ja valdavalt
kivine, lõunaosas asub kaks suurt raba, Hara ja Aabla.
Kogu asustus – kunagised kalurite ja meresõitjate külad paikneb piki randa, poolsaare sisemus on asustamata
metsade ja soode ala.

Majakivi–Pikanõmme õpperaja vaatepunktid
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Läbi mustikametsade (0,6 km)
Valge-rohelise märgistusega rada algab Hara–Juminda tee
äärsest parklast ja lookleb edasi männimetsas kõrgete, 150aastaste ja vanemate puude vahel. Otsekui Majakivi eelpost seisab siin metsasihi ääres rohkem kui kolme meetri
kõrgune rändrahn (Ü=16,4m). (1) Kivi, mida Majakivi
väiksema vellena võiks Onnikiviks kutsuda, on endale
paksu samblakasuka selga kasvatanud. Kivinukkidelt
ripuvad alla looduskaitsealused sõnajalad – kivi-imarad.
Olge head ja hoidke sammaldunud kive puutumatuna ja
ärge ronige neil! Kivikuningat saab mängida Majakivil, kus
on ülesronimiseks redel.
Rada ületab metsasihi, mida mööda varem Majakivi vaatamas käidi. Kümmekonna aastaga on sisse tallatud lai jalgtee.
Raja uus haru, mis teisel pool sihti saja-aastasesse mustikamännikusse (2) keerab, on seni veel palju kitsam.
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Mustikas on meie männikutes ja osalt ka kuusikutes üks
tähtsamaid taimi, mille abil püsib kogu elukooslus. Seetõttu nimetatakse teda võtmeliigiks. Pisike mustikapõõsas
toidab, katab, varjab ja pakub elupaika paljudele, alates
vanadel, puitunud mustikavartel kasvavatest pisisamblikest ja lehtedel elutsevatest mikroskoopilistest seentest kuni
põtrade ja metskitsedeni, kelle talvisest toidust moodustavad suure osa mustikapuhmad. Mustika marju söövad
umbes 20 linnuliiki ja paljud loomad. Roosakate õite
nektarist toituvad putukad, lehtedel elab hulgaliselt putukavastseid, kes omakorda on rikkalikuks toiduvaruks
lindudele.
Peale mustikavarte leidub siin vaid üksikuid rohttaimi – ja
muidugi seeni, nii maas kui ka puudel. Mets ja seened (3)
kuuluvad lahutamatult kokku. Kus iganes leidub kõdunenud puid või okkaid ja lehti, seal on seened tegutsemas.
Kui nemad oma silmapaistmatut lagundajatööd ühel päeval äkki enam ei teeks, koguneks maapinnale kiht-kihilt
aina enam oksi ja okkaid, kuni kogu rohelus selle alla kaoks.
Muidugi on seentest vaid väike osa sellised, mis inimese
toidulauale sobivad. Siinsesse metsa tasub seenejahile
tulla eriti neil, kes tunnevad lehter-kukeseent, kukeseene
väiksemat, pruunika kübaraga sugulast, mida kasvab siin
soodsal aastal suurte kogumikena.
Soisest soonikust kivistele kõrgendikele (0,3 km)
Rada jõuab vanale metsateele, mis lookleb tasapisi tõustes
vanas, 140-aastases männikus ja laskub märga soonikusse
(4). See on pika madalsooriba kitsaim koht, kus kasvavad
tarnad ja kollased võhumõõgad. Raja tõusud ja langused
annavad märku kunagistest rannamoodustistest – luidetest ja rannavallidest, mille vahele on tekkinud laiemad ja
kitsamad sooribad. Enamasti on kõik pinnavormid siin
loode-kagusuunalised, kujunenud mandrijää kulutatud
ja kriibitud põhjale. Maapinna tõustes meri ja tuul kord
andsid, kord võtsid, kord kuhjasid kokku liivaseid luiteahelikke, kord uhtusid mandrijääst settinud moreenist
minema peenemat materjali. Laanekuusik kasvab kivisel
kõrgendikul (5) otsekui sambla alla peidetud munakivisillutisel. Kunagisel rannanõlval kuhjuvaid, jääaja setetest välja pestud kivilademeid märkab vaid siis, kui mõne
mahalangenud puu juuremätas samblavaipa augu kisub.

