
   

Lahemaa rahvuspark 45 

 

Lahemaa rahvuspark (asutatud 1.06.1971.a.) tähistas tänavu, 2016.aastal oma 45.sünnipäeva.  

Eru lahe Rannarahva Seltsi algatusel ja toel toimusid sel puhul mitmed sündmused, nagu 

 Külad – rahvuspargi pärlid- 2.juulil 2016.a. 

 Rannalooduse päev- 8.09.2016 

Külad – rahvuspargi pärlid 

Külad, kohalik kogukond, kogudused, külaseltsid, piirkonna ettevõtjad, muuseumid ja 

looduskeskused korraldasid 2.juulil 2016.a. loodus-ja kuluuripärandit tutvustavaid ettevõtmisi-

matku, töötubasid, mõttekodasid, kohvikuid, talude külastust jms. 

Eru lahe Rannarahva Selts (juhendajad Linda Metsaorg ja Kaja Peterson) korraldas matka 

rannaloodusesse Pärispeal.Külalised ( üle 40 inimese) kogunesid kell 12 Pärispea seltsimaja 

juurde.Sealt suunduti Pähkneeme matkarajale ja käidi Purekkari neemel.Suurpea külas toimus 

kohtumine sadama omaniku Peep Sarapuu,praeguse külavanema Tiina Perminovi ja endise 

külavanema Õie Kiviga, kes tutvustasid küla kultuurilugu. Huvilistele toimus matk uuel Odakivi 

õpperajal Peep Sarapuu ja Kaja Petersoni juhendamisel.Külaliste hulgas oli rühm Tallinna Lilleküla 

Keskkooli vilistlasi (L.Metsaoru õpilasi 12), kes tähistasid sündmust-20 aastat bioloogiaklassi 

lõpetamisest. 

Lahemaa rannalooduse päev 

Enne kui jõuti rannalooduse päeva mõtteni leidis aset mitu arutelu. Analüüsiti läbi Lahemaal avatud 

uste päevade korraldamisega saadud positiivsed kogemused ja puudujäägid.Peeti vajalikuks pöörata 

suuremat tähelepanu nii kooliõpilaste kui ka kogu elanikkonna kaasamisele  rahvuspargi sünnipäeva 

sündmustele. Enamasti on rahvuspark oma sünnipäeva puhul pingutanud mitmete näituste, loengute 

jt. tegevuste näitamisega, et pälvida rahva tähelepanu oma saavutustega. 

Meie Seltsi ettepanek oli, et selgitame välja, mida lahemaalased oma rahvuspargist teavad või on 45 

aasta jooksul teada saanud? 

Linda Metsaorg jagas oma positiivseid kogemusi looduse tundmise võistluse  korraldamisel 

Tallinna koolidele looduskaitsepäeval  Rocc al Mares  koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga.Taolisel 

viisil looduskaitsepäeva tähistamine on toimunud katkematult alates aastast 1984.Käesoleval, aastal 

2016 toimus see  juba 32 korda. Koolid saadavad võistlema 5-liikmelised võistkonnad.Osalejate arv 

on olnud igal looduskaitsepäeva võistlusel keskmiselt 160 õpilast. 

Lähtudes eelnimetatud edukalt toiminud kogemustest sai tehtud ettepanek korraldada 

kooliõpilastele Lahemaa rannalooduse päev Pärispeal . Seal osutus pikkuselt sobivaks  Hara lahe 

õpperada. Matkaraja  kaart infostendide asukohtadega võimaldas sinna paigutada kontrollpunktid. 

19.aprillil käisid Lahemaa loodushariduse pakkujad ( 10 osapoolt) koos raja läbi.Saadi teada, 

millises punktis keegi oma tegevust tutvustab ja millise ülesande matkajatele  annab. 

Eru lahe Rannarahva Seltsile sobis punkt nr.8 Hara lahe kaldal. Veelinde õpetas seal Linda 

Metsaorg  koos oma  perega (Kaja, Päpi, Georg ja Jüri). Viimasel hetkel selgus, et punkti 6 

vajatakse kalastamisega seotud tarbeid (võrgu lõikamise sõrmenuga, võrgukäbi-uit, võrgunõel  e. ) 

tutvustama veel  Mauno Muldma, Vahur Piikmann ja Kristjan Mats. Pärispea seltsimajas oli 

majahoidjaks Leidi Piibeleht. Meditsiinilise abi andmiseks oli valmis Ille Ojamaa Loksal.  

Rannalooduse päeva kokkuvõttes kirjutas päeva peakorraldaja, Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

spetsialist Krista Kingumets järgmiselt. 

Pärispea küla õpperajal toimus orinteerumis/ maastikumäng.Õpilased läbisid 3-5 liikmelistes 

gruppides raja. Rajal oli 10 erinevat teemapunkti, kus oli vaja lahendada ülesandeid. 

Ülesande positiivse soorituse eest sai meeskond punkti loodusteemalise kleepsu näol.  

Raja pikkus umbes 4,5 km ja läbimisaeg 2,5 tundi.Raja punktide ülesseadjad : Keskkonnaamet, 

Lahemaa Keskkonnahariduse Selts, RMK Oandu looduskeskus, RMK Sagadi looduskool, Lahemaa 

Looduskool, Rannakeele Pesake, Puhta Vee Teemapark, Eru lahe Rannarahva Selts, Lahemaa 

Ökoturism.Enne rajale suundumist külastasid õpilased Vihasoo uut linnutorni. 

Osalejaid (õpilased+õpetajad) 193, koos korraldajatega 213. 


