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Foto: Ly Kuzmin

Tallinna külje all, kõigest 14 km kaugusel 
kesklinnast asub salapärane saar – Aegna. 

Väike, kõigest 3 km² suurune saar Tallinna lahe 
kirdeosas peidab endas mitmekesist loodust 

ja põnevat kultuurilugu. Möödunud aegade 
jäljed on segunenud tänapäevastega ning nii 

mõnelgi korral aeg justkui peatuks kui kulgeda 
üksikul vaiksel metsateel. Saar on täiuslik 

paik nii lühiajaliseks väljasõiduks kui pikemalt 
viibimiseks ning on meeldivaks vahelduseks 

linnasaginast eemal olemiseks. 

Meeldivaid elamusi ja toredat avastamist!

AEGNA MATKARADA
ca 6 km 
LEMMIKU MATKARADA
ca 3 km
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KAITSEALA



LOODUS
Aegna mitmekesine ja eriilmeline loodus 
tuleneb vahelduvast pinnamoest ja vee- 
režiimist. Saar on suures osas kaetud 
metsaga, mille vahele jäävad 
mitmed soolaigud. Metsastunud 
luited ning hiiglaslikud ränd-
rahnud ilmestavad maastikku 
ja väikesed niidualad lisavad 
silmailu. Vanad loodus-
metsad mõjuvad lummavalt 
ning sammaldunud tüved 
meenutavad aja kulgu. Vanad 
ja mahalangenud puud lisavad 
elurikkust ja looduskaitselist 
väärtust. Vahelduvad rannikutüübid 
annavad rannaaladele kauni ilme ning 
rahulik elukeskkond meelitab pesitsema 
linde. Ligi 10 km pikkune rannajoon, kus 
liivarannad vahelduvad moreenrandadega, 
avab mitmeid võimalusi lindude peatumi-
seks oma rändel.  

2180 - Metsastunud luited

1630 – Rannaniidud

2120 – Liikuvad rannikuluited
Fotod: Eliko Petser

4030 – Kuivad nõmmed
Foto: Olev Abner

Aegna maastikukaitseala kuulub Euroopa 
Liidu Natura 2000 võrgustikku. Loodusala 
kaitse-eesmärk on kaitsta elupaigatüüpe 
nagu rannaniidud (*1630), püsitaimes-

tuga liivarannad (1640), eelluited (2110), 
valged luited (liikuvad rannikuluited – 

2120), metsastunud luited (2180), 
kuivad nõmmed (4030), vanad 
loodusmetsad (*9010) ning soos-
tuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). 
www.loodusveeb.ee ja www.envir.

ee/et/natura-2000

Oma suuruselt on Aegna saar Eesti 
saarte seas 17. kohal.



1640 - Püsitaimestikuga liivarannad

9010 - Vanad loodusmetsad

1220 – Püsitaimestuga kivirannad 
Fotod: Eliko Petser



Foto: Ly Kuzmin

PÄRAND- 
KULTUUR
Aegna saarel on huvitav kultuuri- ja 
ajalugu. Kultuurimaastik on väga 
mitmekesine, kuna Aegna on näinud 
väga erinevaid aegu ja rahvaid. Väikest 
saart on väisanud nii rootslased, saks-
lased kui venelased – kes lühemat, kes 
pikemat aega. Esimesed kirjalikud 
andmed püsiasustusest pärinevad 15. 
sajandist. Märke inimtegevusest on 
leitud 12-13. sajandist arheoloogiliste 
leidude alusel, kohati ka varasemast 
ajast. Ka rannarootslaste keskaegne 
maagiline kivilabürint on jätnud jälje 
oma ajastust. Paljud kohanimed on ajas 
muutunud. Varasemalt on saar kandnud 
rootsipärast nime Ulfsö,  Wulfsö ning 
saksapäraselt Wulf,  Wolf, rahvapära-
selt ka Äigna. Hilisemad Aegna ajad on 
jätnud oma jälje militaarpärandisse, 
kus ehitiste ja rajatistega on võimalik 
tutvuda üle terve saare.

MATKA-
RAJAD
Aegna saare loodusliku mitmekesi-
suse ja eriilmelise maastikuga on hea 
tutvuda matkaradadel. Saare loodus-
väärtusteks on vanad loodusmetsad, 
vahelduvad rannaalad, väikesed soo- 
laigud ning maastikku ilmestavad 
rändrahnud. Aegna saarel asub Eesti 
suurima tiheasetusega kivikülv. 
Rikkalik militaarpärand ei jää aja- 
loohuvilisele samuti märkamatuks. 
Matkarajal olevaid infopunkte võib 
läbida nii soovitatud järjekorras kui 
ka eraldi. Teed on saarel varustatud 
viitadega.

Foto: Ly Kuzmin  



PÄÄS 
AEGNALE
Aegnale pääseb hõlpsasti. Maist 
oktoobrini sõidab Tallinna kesklinna 
ja Aegna saare vahet liinilaev. Mere-
reis liinilaevaga kestab ligikaudu tund. 
Kiireim viis Aegnale saamiseks on kiir-
kaatri või meretaksoga. Rohuneeme 
sadamast pääseb Aegnale vaid viie 
minutiga. Rahulikku ja looduskau-
nist Aegna saart eraldab kesklinnast 
vaid lühike laevasõit ja elamusterohke 
puhkus võibki alata!

HEA KÜLASTAJA 
MEELESPEA!
 • Maastikukaitsealal arvestan kaitseala     
      piirangute ja reeglitega. 

• Käitun saarel loodussõbralikult ja hoolivalt. 

• Olen ettevaatlik tulega. Saarel kasvav mets 
      on väga tuleohtlik. 

• Telkimiseks ja lõkke tegemiseks kasutan 
      ainult selleks ettevalmistatud kohti. 

• Hoian puhtust ja viin prügi tagasi mandrile, 
      et sorteerida. Vajadusel panen prügikasti.

• Looduses liikudes arvestan igaüheõigusega. 
      www.loodusegakoos.ee 

• Tean, et meeldiva käitumisega olen alati    
      teretulnud.

Foto: Ly Kuzmin  
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Valgeõieline kurdlehine kibuvits

(Rosa rugosa f. alba)
Foto: Eliko Petser

Lohknase otsal asuv sadam on avatud tuultele ja laine-
tusele. Aegna sadamakail asub tulepaak, tule kõrgus 
merepinnast 7 m. Rõduga metallsammas on navigat-
sioonimärk ka pimedal ajal. Kaist läände Kalavälja lõuka 
(Kalaauk) äärde jäävad murrutusele avatud kruusa-vee-
ristikurand ja itta 2–3 m kõrguse astanguga, murrutus-
järsakuga moreenrand. 

Aegna maastikukaitseala (MKA) loodi 1991. aastal ja liideti 
Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustikku 2009. aastal, 
uuendatud kaitse-eeskiri on kehtestatud looduskait-
seseaduse alusel 2010. aastal. MKA on jaotatud kaheks 
sihtkaitsevööndiks (Kurikneeme, Aegna) ning kolmeks 
piiranguvööndiks (Kalavälja, Eerikneeme, 
Lemmikneeme).

Aegna MKA elupaigatüübid määrati 
ja hinnati Tallinna Ülikooli Ökoloogia 
Instituudi poolt 2005. aastal, 
kordushindamine teostati 2010. 
aastal. Kindlaks on tehtud kuue EL 
tähtsusega elupaigatüübi, kolme 
taimeliigi ja kaheksa samblaliigi 
esinemine. Kaitseala pindalast üle 
poole (53%) on kaetud Natura 2000 
võrgustiku elupaigatüüpidega, sh 
katavad esmatähtsad elupaigatüübid: 
rannaniidud 0,8 ha ja vanad loodusmetsad 
73,4 ha ning soostuvad ja soo-lehtmetsad 12,8 ha. 

www.loodusveeb.ee, www.envir.ee/et/natura-2000
Randades võib kasvamas 
näha kaitsealust rand-
seahernest (Lathyrus 
maritimus) (III kat.). 
Foto: Eliko Petser

AEGNA
SADAM

1



2 Foto: Eliko Petser

Tagamaa ja Karnapi tee vahel märgadel liivmuldadel 
kasvavad vanad karusambla-mustika- ja karusambla-kuu-
sikud, ümbritsedes kraavitatud Krõnkasood. Peakraav 
läbib soo keskosa kulgedes lääne suunas mereni. Soos 
kasvab erivanuseline kõdusoomets, kus esineb kuni 1,5 m 
hästilagunenud turba kiht. Puurindes on ülekaalus mänd 
ja sanglepp, seas kuused ning kased. Metsa all ohtene 
sõnajalg (Dryopteris carthusiana) ja laiuv sõnajalg  
(Dryopteris expansa). Samblarinne on rikkalik, siin 
kasvab turbasamblaid (Sphagnum spp.), harilikku karu-
sammalt (Polytrichum commune) jt. Sammaldunud on 
ka lamapuit, mida lagundavad mitmed seened. Maha-
langenud puud on metsa loomulik osa, erinevas kõdu-
nemisastmes puudel on rohkelt elupaiku ka samblikele. 
Tormiheite tõttu langevad metsast välja kuuse-juu-
repessu (Heterobasidion parviporum) kahjustu-
sega kuused koos juurestikumättaga, männid 
enamasti murduvad. Muutuste tagajärjel kaob 
häiludes varjulembene taimestik, osad metsa-
linnud kaotavad elukoha, kuid surnud puidu 
olemasolu on metsa ökosüsteemi toitumi-
sahela alus. Nii jalal seisev, kui ka lamav 
kõdupuit, pakub putukatele hädavaja-
likke elupaiku. Surnud puidust toituvad 
putukad on rähnide, värvuliste ja putuk-
toiduliste imetajate peamine toit. Nende 
olemasolu on aga vajalik röövlindudele ja 
väikekiskjatele. Nii kujundab just lamapuit 
metsa ökosüsteemi elustiku mitmekesisust 
ning tormituulte mõjul tekkinud tuulemurdu tuleb 
kaitstavates loodusmetsades säilitada.

SOOSTUNUD 
METSAD JA 
SOOMETSAD  
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Harilik karusammal 
(Polytrichum commune)  
Foto: Olev Abner

Girgensohni turbasammal 
(Sphagnum girgensohnii)  
Foto: Eliko Petser



3 Foto: Olev Abner

Foto: Mati Kalve

Ala on olnud keskuseks nii sõjaväelastele kui ka hiljem 
puhkajatele. Saare suurima pindalaga ristikujuline hoone, 
mis valmis 1919. aastal, on üks suuremaid ehitisi, mis oli 
kasutusel nii ühiskasarmuna kui ka sööklana. Hoone 
mahutas kuni 250 meest. Hoones peeti 1920.–1930. 
aastatel jõulupidusid ning tähistati vabariigi aasta-
päevi. Hoones asus ka telefonikeskjaam. Kuigi hoone 
idatiib on hävinud, on sellegipoolest tänini tegu saare 
suurima hoonega. Nõukogude perioodil oli keskuse-
hoone kasutuses sööklana. Aegna klubi kasutati kõige 
sagedamini kinona, kuni 1988. a tulekahjuni. 

Eesti Vabariigi alguspäevil oli saar hoonetest võrdlemisi 
lage, hakati parandama vanu ja ehitama uusi hooneid. 
Mahukate ehitustööde käigus valmisid 
mitmed hooned ja rajatised. Keskuse 
lähedal asusid laohoone ja jääkelder, 
ohvitseride elumaja ja sõduripood. Ida 
poole jäi kõlakoda ja spordiplats. Saare 
lääneossa rajati ohvitseride kasiino 
ja staap ning kuna saarel elasid ka 
sõjaväelaste pered, tegutses seal 
lähedal ka raamatukogu ning Aegna 
algkool. 

Ehitusmaterjalide (kivid, liiv, puit-
materjal) kohale toomiseks kasu-
tati keskusest mööduvat raudteed. 
Raudteeharud suundusid saare teis-
tesse osadesse. Kitsarööpmelise 
raudtee üldpikkus saarel oli esialgu 3 km 
ja hiljem 5,5 km. 

AJALOOLINE
KESKUS  

Keskuse juures kasvab roosa 
merikann (Armeria maritima 
subsp. elongata) (III kat.).
Foto: Olev Abner
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Maakimalane harilikul 
lumimarjal
(Bombus lucorum,  
Symphoricarpos albus)
Foto: Eliko Petser



4 Foto: A. Palu
wikimedia

Aegna saar on rikas ajaloomälestiste poolest, millest 
enamik on seotud Peeter Suure merekindlusega (rajatud 
aastatel 1912–1918). Kindlusevööndi Tallinna lähistel 
moodustasid Aegna saare, Naissaare, Tallinna lahe äärsed, 
Kakumäe ja Suurupi rannapatareid, Tallinna sõjasadam 
ning Tallinna lähedased maismaa-kaitseehitised. Aegnal oli 
Tallinna-Porkkala liini kaitsmisel teisejärguline, kuid mitte 
väike tähtsus. Naissaare patareide rivist välja-
viimisel oleksid tööle hakanud Aegna 
omad. Aegna ülesandeks oli kaitsta 
Tallinna lahte koos Naissaare 
idaranna patareidega. Aegna 
patarei laskesektor hõlmas 
Kaberneeme lahte, Rammu, 
Aksi ja Prangli saart, Naissaart 
ja Suurupi poolsaart.

Aegna suurim ehitis on Peeter 
Suure merekindluse hulka 
kuuluv rannakaitsepatarei nr 15 (1) 
(ehitatud 1915-1917 ja 1920-1936), mida 
nimetati ka Aleksander Nevski patareiks. 
See oli 200 m pikkune võimas rajatis, kahe 12” 
kahuriga igas tornis, igas otsas. Patarei ruumid paiknesid 
kahel korrusel, sügavam oli ühenduskoridor. Tornide vahel 
oli komandopunkt soomuskupliga, mille all asus diiselelekt-
rijaam. Tornid pöörlesid suurtel kuullaagritel. Idatorni suur-
tükid olid kõrgemal. Patarei lõhati 1918. a veebruaris, hiljem 
see taastati, kuna suurtükid säilisid. Teistkordselt õhiti 1941. 
a augustis.

MILITAAR-
EHITISED  
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Harilik nastik 
(Natrix natrix) 
(III kat.)
Foto: Eliko Petser
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Kurdlehine roos 

(Rosa rugosa)
Foto: Eliko Petser

Aegna loodepoolseim koht on tormide räsida. Avame-
relt tulev laine muudab neeme kuju ja on lõhkunud vana 
helgiheitja alust, tugevad tuuled on kuhjanud liiva ümber 
kibuvitsapõõsaste madalateks luideteks. Kuriknee-
mest loode suunas sirutub kaugele saare veealune 
jätk. Põhja pool asuval karil – Vullikrunnil (Suurkari), 
asub Aegna tulepaak – kollased täisnurksed tahvlid 
punasel metallpostil, tule kõrgus merepinnast 14 
m. Sellest põhja pool Soome lahes u 15 km kaugusel 
paikneb laevasõitu ohustav madalik – Tallinna madal 
(Tallinna kivi). Aastast 1858 seisis seal tulelaev. Prae-
gune kolme rõduga raudbetoontuletorn pärineb aastast 
1970, tule kõrgus merepinnast 29 m. Tuletorn hoiatab 
veeliiklejaid ohtliku madala eest, näidates selle 
asukohta. 

Karide rohkuse tõttu on Aegna saare ja 
Naissaare vahelt Tallinna lahte ohutuks 
sisenemiseks olnud läbi aegade laeva-
teed (faarvaatrit) tähistavad navigat-
sioonimärgid: meremärgid ja tuletor-
nide liitsihid. Naissaarest itta jäävad 
madalikud: Keskmadal, Naissaare madal 
ja sellest lõuna poole Littegrund. Laeva-
liiklus kulgeb Aegna saarest 2–4 km kaugu-
selt ja Naissaarest 7–9 km kauguselt. Täna-
päevase kahe saare vahelise tiheda laeva-
liikluse tõttu on tihti vaja ka lootsi abi. Saarte 
vahel on keskmine laevatee sügavus 50–80 
m. Aegna ja Naissaare vahel algav ning Viimsi ja 
Suurupi poolsaare vahele ulatuv Tallinna laht on u 250 
km2 suurune Soome lahe osa, mille suurim sügavus on  
90 m. 

KURIKNEEM  

Roheline haisulutikas 
(Palomena prasina)
Foto: Eliko Petser

Harilik loigukiil 
(Sympetrum vulgatum)
Foto: Eliko Petser
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Liiv-merisinep 

(Cakile maritima)
Foto: Ly Kuzmin

Kauni ja laia liivarannaga Põhjarand on üks Aegna kahest 
supelrannast, kus asuvad ametlikud  telkimiskohad. 
Rand, kui puhkajaid kõige enam köitev ala, on vaid üks 
osa rannavööndist, paiknedes rannajoonest saare 
siseosa suunas, kuni merevee mõjupiirini. Merepoolset 
osa kutsutakse rannanõlvaks. Rand muutub pidevalt nii 
tormilainete kui ka tugevate põhjatuulte mõjul. 

Rannataimestikus torkab silma suurte kogumikena 
kasvav lillakate õitega liiv-merisinep (Cakile maritima) 
ja rand-ogamalts (Salsola kali), kelle lihakate lehtede 
tipul on nõelterav oga ning kitsa ribana merehei-
tevallil kasvav randmalts (Atriplex littoralis). Ranni-
kuala valgetel luidetel on kasvamas elupaiga tunnus-
liikidest liiv-vareskaer (Leymus arenarius) ja 
laiguti merihumur (Honkenya peploides), 
olles olulised liiva kinnistajad. Talla-
mata aladel võib kohata kaitsealust 
rand-seahernest (Lathyrus mari-
timus) (III kat.).

Randa eraldab metsast inva-
siivne võõrliik kurdlehine 
kibuvits (Rosa rugosa), takis-
tades liivade liikumist metsa 
alla, hoides külastajaid teedel ja 
radadel ning vähendades seeläbi 
tallamist õrnades kooslustes. Teisalt 
aga, hoogsa levimise puhul võib taim välja 
tõrjuda kohalikke pärismaiseid liike. Metsa all tallami-
sõrnas samblikumännikus võib näha mitmeid erinevaid 
sammalde- ja samblike liike, nii mõnigi neist on väga 
haruldane. Samblikud on tallamise suhtes eriti tundlikud 
kuival ajal.  

PÕHJARAND  

Merihumur 
(Honckenya peploides) 
Foto: Eliko Petser

Merihumur õitsemas 
(Honckenya peploides) 
Foto: Eliko Petser
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Kõrvenõges (Urtica dioica) 

Harilik jänesekapsas (Oxalis acetosella) 
Foto: Eliko Petser

Samelikusood kutsuti varem ka Sameliku loiguks – küllap 
on seal olnud vähemalt ajutine veesilm. Praegu esineb 
soos hästi-lagunenud turba kiht (> 1 m) liival. Soo piirneb 
põhjas kõrge, kuid kitsa luitevalliga. 

Sood on kuivendatud ning siin kasvab sanglepa-
lodu, mille alusmetsas esineb kuuske. Kõrged, ligi 
100-aastased sanglepad (Alnus glutinosa) kasvavad 
kõrgetel mätastel, tüvealused on kaetud sammal-
dega. Kõdunevatel tüvedel on näha rähni tegutsemis-
jälgi, mahalangenud tüved on kattunud seente, sammalde 
ja sõnajalgadega. Mätaste vahel lohkudes kasvavad niis-
kuslembesed  ja toitainerikkaid kasvukohti armastavad 
liigid: metskõrkjas (Scirpus sylvaticus), sookannike (Viola 
palustris) ja soo-osi (Equisetum palustre). Siin 
kohtab ka laiuvat ja ohtest sõnajalga 
(Dryopteris expansa, Dryopteris carthu-
siana), metskastikut (Calamagrostis 
arundinacea), kõrvenõgest (Urtica 
dioica) jt.

SAMELIKUSOO  

Sookannike 
(Viola palustris) 
Foto: Wikimedia Commons 

Laiuv sõnajalg 
(Dryopteris expansa) 
Foto: Olev Abner

Ohtene sõnajalg 
(Dryopteris carthusiana) 
Foto: Olev Abner
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Metsastunud luited 
Foto: Eliko Petser8

Eerikukivi ehk Maiekivi 
Foto: Olev Abner

Eerikneeme rannaäärses männikus asu saare üks 
suuremaid rändrahne Eerikukivi ehk Maiekivi 
(ümbermõõt 23 m, kõrgus 4 m).  

Maastikku ilmestavad rändrahnud on kantud siia 
mandriliustike poolt Skandinaaviast ja Soomest, kus 
kristalsed kivimid paljanduvad maapinnal. Ränd-
rahnud annavad teavet liustike liikumise kohta. Ligi 
80% rahnudest koosnevad rabakivist ehk raba- 
kivigraniidist. Paljud rändrahnud on rahva-
pärimuste ja muistendite edasikandjad. 

Rändrahne, mille ümbermõõt ulatub üle 
10 m, on saarel ligi 30. Enamik rändrahne 
asub saare idaosas, hulgaliselt on neid 
ka rannalähedases meres. Rahnude 
kõrgus jääb enamasti alla 2 m, suurem 
osa rahnust on liiva mattunud ning näha 
on vaid ülemine osa. Suuremad, enam 
kui kümnemeetrise läbimõõduga rahnud, 
on kantud Eesti ürglooduse raamatusse – 
geoloogiliste loodusmälestiste üleriigilisse 
andmebaasi. Männikus võib kohata mitmeid 
seeni.

EERIKUKIVI  
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Liivtatik
(Suillus variegatus) 
Foto: Neeme Möll

Must seatigu
(Limax cinereoniger) 
Foto: Eliko Petser



Rannaniit

Foto: Eliko Petser

Harilik soolikarohi 
(Tanacetum vulgare) ja 
Lina-tähtöölane 
(Autographa gamma)
Foto: Eliko Petser

Eerikneem on saare põhjapoolseim neem, mille mada-
lamas osas on väike rannaniidulaiguke. Tegemist on 
jäänukiga ajastust, kui Aegna rannad olid karjatatavad. 
Rannaniite esineb Põhja-Eesti saartel üldjuhul vaid 
kitsaste ribadena ja üksikute laikudena. Eesti rannaniidud 
on enamasti moodustunud aluspinna tõusu tõttu merest 
kerkinud aladele (primaartekkelised). Rannaniitu, kui 
rohttaimedega kaetud tasast, madalat, kohati üle ujuta-
tavat rannaala, iseloomustab soolalembene taimestik, 
esinedes vöönditena merevee mõju ulatuse järgi, 
kuna osa alast allub aeg-ajalt aktiivsele murrutu-
sele.

Siin kasvavad soolalembesed rannataimed, 
nagu tuderluga (Juncus gerardii), rand-õisluht 
(Triglochin maritimum), rand-teeleht (Plantago 
maritima) ja valge kastehein (Agrostis stoloni-
fera). 

Mereäärsed avatud madalamu-
rused kooslused on heaks 
peatuspaigaks ka rändlin-
dudele. 

Eerikneeme kõrgemas 
osas asus Eesti Vabariigi 
merekindluste ranna-
kaitsepatarei nr 2 helgi-
heitja positsioon (1924). 
Siin paiknes ka nõukogu-
deaegne piirivalvetorn. 

EERIKNEEM  

Rand-õisluht 
(Triglochin maritimum)  
Foto: Eliko Petser
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Kivilabürint

Foto: Ly Kuzmin  

Eesti Vabariigi algusaastatel ehitatud militaarrajatis, 
Tallinna rannakaitse keskkomandopunkt, oli massiivne 
rauast ja betoonist ehitis. Komandopunkt valmis Eerik-
neemel 1927. a. Tegemist oli kahekorruselise betoonvar-
jendiga, mille ümber kuhjati põllukividest kõrge vall. Lae 
moodustasid 8 ja 12 tolli paksused soomusplaadid, mis 
olid pealt asfalteeritud. Keset lage seisis madal silindriline 
vaatluspiludega soomustorn. Säilinud on juhtimiskeskuse 
varemed, maapealne ümar rauast ehitis, maa-alused käigud 
on osaliselt hävinud. 

Keskkomandopunktist kagu pool asub Jeruusalemma nime 
kandev klassikaline 11 käiguringiga Aegna kivilabürint, mis on 
saare vanim rajatis ja pärandkultuuri lahutamatu osa. Labü-
rinte on üle maailma peetud maagilisteks jõukeskme-
teks ja pühapaikadeks. Hävinuks peetud labürindi 
leidis 1931. a Eesti Vabariigi ajal rannapatarei 
nr 1 ülem kaptenmajor Peeter Mey. Samal 
aastal võeti labürint arheoloogiamälesti-
sena muinsuskaitse alla. Aastatega oli 
rajatis mattunud taas murukamara 
alla, kus muistis 2009. a kohalike 
elanike poolt taasavastati. Labü-
rint on taastatud oma algsel kujul 
ning on kujunenud saare üheks 
külastatavamaks objektiks.  

KOMANDO-
PUNKT JA
KIVILABÜRINT  

10

Tallinna rannakaitse keskkomandopunkt on riiklikult kaitstav 
ehitismälestis

Harilik nastik 
(Natrix natrix)  
(III kat.) 
Foto: Eliko Petser



11 Foto: Olev Abner

Abneeme metsade valitsevaks metsatüübiks on sang-
lepa-lodumets, kasvades õhukesel madalsoomullal. 
Puude vanus ulatub 80–90 aastani. Alusmets on suhte-
liselt hõre. Rohurinne on mosaiikne. Kõrgematel aladel 
esineb harilik jäneskapsas (Oxalis acetosella), mada-
lamal metskõrkjas (Scirpus sylvaticus), soo-koera-
tubakas (Crepis paludosa), lohkudes soovõhk 
(Calla palustris). Sammaldest kasvab lisaks 
südajale tömptipule (Calliergon cordifolium) 
rikkalikult ka Eestis üsna harva esinevat 
lodu-ebapungsammalt (Pseudobryum 
cinclidioides). Sood eraldab kruusa-vee-
ristikurannast kitsas, veidi kõrgem ja 
kuivem ala, mis ulatub Tagaheinamaa 
nukist Abneemeni,  kus kasvab kohati kuni 
200-aastaste puudega männik.

ABNEEME
METSAD  
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Soovõhk 
(Calla palustris) 
Foto: Wikimedia Commons 

Südajas tömptipp
(Calliergon cordifolium)
Foto: Wikimedia Commons 
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Harilik soolikarohi tolmeldajatega

(Tanacetum vulgare)
Foto: Eliko Petser

Külmamaiane 
(Veronica chamaedrys)
Fotod: Eliko Petser

Päevapaabusilm 
(Inachis io)

Paluniit, olles puisniitude kõrval üks ohustatumatest 
niidutüüpidest Eestis, on kujunenud liivakal mullal 
pärast maaharimise lõppu. Esmalt võib siin märgata 
kaitsealuse roosa merikanni kasvukohta (Armeria mari-
tima subsp. elongata) (III kat.). Peagi hakkab silma värvi-
küllane nurmnelk (Dianthus deltoides), harilik soolika-
rohi (Tanacetum vulgare) ning pilku püüab süstlehine 
teeleht (Plantago lanceolata), samuti suur kukehari 
(Sedum telephium subsp. maximum) ja harilik kukehari 
(Sedum acre). 

Kevaditi võib kohata harilikku varakevadikku (Erophila 
verna), kevad-kadakkaera (Cerastium semi-
decandrum) jt. Suvel on õhus tunda hari-
liku seebilille (Saponaria officinalis) ja 
hobumadara (Galium verum) tugevat 
lõhna. Harva näitab ennast punane 
sõlmhein (Spergularia rubra). 
Tulikalistest (Ranunculaceae) 
esineb kibe tulikas (Ranunculus 
acris) ja mitmeõiene tulikas 
(Ranunculus polyanthemos). Sõna-
jalgtaimedest kohtab põldosja (Equi-
setum arvense). Kõrrelistest aga annavad 
niidule ilme tuules käes keerlevad sahisevad 
taimed: jäneskastik (Calamagrostis epigejos), harilik 
kastehein (Agrostis capillaris), arukaerand (Helictot-
richon pratense), aaskaerand (Helictotrichon  pubescens), 
teerajal lamba-aruhein (Festuca ovina), värvi lisab 
punane aruhein (Festuca rubra), lõhna järgi on ära tuntav 
lõhnav maarjahein (Anthoxanthum odoratum). Vähesel 
määral näitab ennast põlluharimist iseloomustav vanu 
aegu meenutav harilik kerahein (Dactylis glomerata) ja 
harilik orashein (Elymus repens).

PALUNIIT  
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Paluniit



Foto: Ly Kuzmin  

Harilik ristämblik
(Araneus Diadematus)
Foto: Eliko Petser

Arusisalik
(Zootoca vivipara) 
Foto: Eliko Petser

2006. aastal hakkas Tallinna linn vana metsavahikohta 
looduskeskuseks ümber ehitama selleks, et seal oleks 
võimalik läbi viia koolitusi nii noortele kui täiskasvanu-
tele. Aegna Loodusmaja, kui oluline õppekeskus, valmis 
2008. aastal ning õppetegevust alustati 2009. aasta 
kevadel. Õppekeskus pakub loodus- ja keskkonna-
hariduslikke õppekava toetavaid õppeprogramme 
õpilastele, samuti võimalust läbi viia koolitusi ja 
seminare, pakkudes õppijatele ka majutust. Põhi-
tegevus on suunatud saare looduse tutvusta-
misele, sealhulgas erinevate metsatüüpidega 
tutvumisele ning Läänemerele ja selle kaitsele. 
2010. aastal võeti vastu saareolusid ja väärtusi 
kajastav Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskiri, 
mille eesmärgiks on kaitsta saare metsa- ja ranni-
kukooslusi, samuti haruldasi liike ning nende elupaiku. 
Aegna elusloodust on hästi uuritud, siinsed metsad 
katavad saarest ligi 85%, millest valdavad on männikud, 
vähem esineb kuuse ja sanglepa enamusega puistuid. 
Kaitseala maakasutusest kuulub 97% riigimetsana Riigi-
metsa Majandamise Keskuse (RMK) haldusesse.  

LOODUSMAJA  
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14 Foto: Ly Kuzmin  

Aegna kalmistu asub kivikülvi vahetus läheduses. 
Esimesed kirjed Aegna kalmistust pärinevad 1736. 
aastast. 1798. aastal rajati Aegna idaserva Elisa kabel. 
1882. aastal õnnistati sisse uus puidust kabel kalmistu 
kõrval. Kabelisse tuli Aegna rahvas kokku pühapäeviti, 
pühadel ning matustel. Kalmistul on säilinud mitmeid 
19. sajandi keskpaigast pärinevaid malmriste. Viimased 
matmised toimusid 20. sajandi alguses. Väärtuslike 
hauatähistega ajalooline matmispaik oli varasemalt 
ümbritsetud kiviaiaga, hiljem aga piirati otstarbe 
kaotanud ja üles võetud vana raudtee rööbastega, 
markeerides algse kivipiirde asukohta. 

Kalmistu ja kivikülvi läheduses võib 
maapinnal tähele panna roomavate ja haru-
nevate puitunud vartega igihaljast kääbus- 
põõsast harilikku harakkuljust (Linnaea borealis), 
kelle varred võivad kasvada kuni paari meetri pikku-
seks, moodustades samblavaibal erineva 
tihedusega laiuvaid kogumikke. 
Samuti võib kohata sõnajalg-
taimede hulka kuuluvat 
igihaljast pilkupüüdvat, 
roomavate vartega 
madalakasvulist katte-
kolda (Lycopodium 
annotinum). 

KALMISTU
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Harilik harakkuljus 
(Linnaea borealis)
Foto: Olev Abner

Kattekold
(Lycopodium annotinum)
Foto: Olev Abner

Aegna kalmistu on riiklikult kaitstav ajaloomälestis



Foto: Ly Kuzmin  Foto: Tarmo Horn
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Tulekivi

Foto: Merilin Laager

Aegna rändrahnud ehk Lemmikneeme kivikülv koosneb 23 
suurest ja kümmekonnast väiksemast rahnust, moodus-
tades Eesti suurima tiheasetusega kivikülvi. Lääne- ja 
põhjaosas on kivikülv hõre, kagupoolses osas väga tihe. 
Suuremate rändrahnude ümbermõõt on üle 20 m ja kõrgus 
üle 3 m.  

Suurim rändrahn on Tulekivi ehk Sihi Suurkivi (ü 35,1 m; h 
4,0 m), kaitse all 1939. aastast. Tulekivi olevat kasutatud 
märgutule kohana kaluritele, et nad leiaksid saare ka 
pimeduses. Sihi Suurkivi viitab saare pikimale metsa-
sihile, mis sai alguse läänest Järvesoo juurest. 

Üheks olulisemaks on aga peetud ümmarguste lohu-
kestega kivi – lohukivi (kultusekivi). Kaitse all alates 
1973. a. Lohukividega seostatakse põllumajanduse ja 
viljakusega seotud rituaale, esivanemate kultust 
ning mälu säilitamist ja kohtade tähtsusta-
mist. Süvenditega kive leiab peaaegu kõik-
jalt maailmast erinevatest ajaperioodidest 
(u 2500 eKr – 450 pKr). Eestist on lohukive 
teada u 1800, enamik paikneb Põhja-Eestis. 
Lohukivid on eriti Skandinaavia muinaskul-
tuurile omane nähtus. 

Tallamisõrnas samblikumännikus võib leida 
kuni 150-aastaseid mände. Maapinnal on moodus-
tunud laigutine kate hallidest põdrasamblikest 
(Cladina spp.) ja rohekast samblast liivhärmikust (Raco-
mitrium canescens). Rahnudel kivipragudes on kasvamas 
kivi-imar (Polypodium vulgare), harilik lumilehik (Hedwigia 
ciliata) jt ning mitmeid haruldasi ja kaitsealuseid samblike 
liike.

KIVIKÜLV JA 
LUITEMÄNNIK
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Lohukivi on riiklikult kaitstav arheoloogiamälestis

Liivhärmik 
(Racomitrium 
canescens)
Foto: Eliko Petser

Põdrasamblikud 
(Cladina spp.)
Foto: Eliko Petser



20 Foto: Ly Kuzmin  

Mustamäe ranna endine nimi (Mustsadama, Mussadama, 
Mustame) sisaldab sadama tähist, viidates sadamaalale. 
Ilmselt on nimetus tuletatud ka asjaolust, et tegu on saare 
looduslikult kujunenud kõrgeima piirkonnaga ja võimalik, 
et rannalähedaselt kõrgendikult nn „mäelt“ just kaugele 
paistvate mustavate kuuskede järgi. Samuti on tähel-
datud, et Mustamäe ranna läheduses ei ole mäekinku ja 
samas  on nimetatud Mustamäe rannaks ala, kus lained 
loksuvad randa vana kalmistu lähedal. Asjaolu võiks 
selgitada, et ranna algus ja lõpp ei ole erinevatel 
kaartidel tähistatud ning nimetused on pandud 
kaartidele erinevate randade puhul enam-vähem 
kesksele asukohale, samuti on varasemalt olnud 
kõrguste täpne mõõtmine kaheldav. 

Kuna keskajal viis laevatee läänest itta just Aegna 
ja Kräsuli saare vahelt, siis on mainitud laevade 
ankrusse jäämist ka Suurepaadiaugu 
lähistel, samuti on mainitud kivi-
külvi piirkonda, mis annab aimu 
Mustsadama lähedusest ning 
asukohta Suures salmes on 
nimetatud ka tormivarjuks 
(tormisadam). 

MUSTAMÄE
RAND

Harilik käokannus
(Linaria vulgaris)
Foto: Eliko Petser
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Harilik hiirehernes 
(Vicia cracca)
Foto: Eliko Petser
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Mustjas rebasesaba 

(Alopecurus arundinaceus)
Foto: Eliko Petser

Peale Karnapi randa algab Hallikivi (Hallkivi) rand. Kesk-
miselt kõrge astanguga moreenrand allub murrutustele. 
Rannale on nime andnud vees asetsev Hallikivi rändrahn, 
mis olenevalt veetasemest on kohati vähem või rohkem 
nähtav.

Hallikivi ranna äärses rikkaliku minevikuga Raeõue 
ehk Vanaõue talus olevat kunagi elanud raevalvurid, 
kes olla kaitsnud Aegna inimesi mererööv-
lite eest. 16. sajandi lõpuni oli saar tihe-
dalt seotud piraatide röövretkedega, 
kes vallutasid kaubalaevu ja ranna- 
alasid. Tolleaegsed mereröövlid varit-
sesid laevu saare lähistel vetes või 
rannaaladel väikeste paatidega, millega 
sai kiiresti kitsast Suurest salmest läbi 
sõitvaid laevu rünnata.  

Rannatüüpide rohkus on tingitud ala geoloo-
gilisest ehitusest ja arenguloost. Suurel osal 
rannikust esinevad aktiivsed loodus-
likud protsessid. Valdavad murru-
tusrannad, mida vormivad 
rannikumeres kujunevad 
tugevad tormilained. Tormi-
tegevuse intensiivsust 
võimendab kõrge mere-
veetase, talviti jää puudu-
mine rannaäärses meres 
ning varem randa kaitsnud 
rahnude äraviimine. 

HALLIKIVI
RAND

Merihumur
(Honckenya peploides)
Foto: Eliko Petser
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Hanijalg 
(Potentilla anserina)
Foto: Eliko Petser



22 Foto: Eliko Petser

Aegna saare kõrgematel ja kuivematel liivastel aladel 
on levinud palumetsad. Muldadest valitsevad leetunud 
mullad. Puurindes domineerivad 100–150-aastased 
männid. Kuuskede vanus on 50–80 aastat, üksikutel 
120–130 aastat. Kuuskedel esineb vegetatiivset paljune-
mist. Aegna kuused, kel on võrsed karvased ja näär-
mekarvased, esindavad hariliku kuuse ülemineku- 
teisendit siberi kuusele – soome kuuske (Picea 
abies var. fennica). Puhmarindes on valitsev 
harilik pohl (Vaccinium vitis-idaea) ehk palukas, 
kelle järgi on palumetsad nimegi saanud. Palju 
esineb harilikku mustikat (Vaccinium myrtillus), 
kohati kanarbikku (Calluna vulgaris) ja hariliku kuke-
marja (Empetrum nigrum) puhmaid. Rohurindes on 
märgata nii palu-härgheina (Melampyrum pratense) kui 
ka mets-härgheina (Melampyrum sylvaticum). Tiheda 
koheva samblarinde moodustavad harilik palusammal 
(Pleurozium schreberi) ja harilik laanik (Hylocomium 
splendens). Teerajal ja teeäärtel kohtab rikkalikult, 
metsa vääriselupaikade tunnusliigina, 
Eesti punase raamatu ohualtite liikide 
nimistusse kuuluva hariliku valviku 
(Leucobryum glaucum) (III kat.) 
sinakasrohelisi padjandeid.

PALUMETS
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Harilik valvik 
(Leucobryum glaucum)
Foto: Eliko Petser

Habesamblikud 
(Usnea spp)
Foto: Eliko Petser



23 Foto: Eliko Petser

Karnapi rand, rannatüübilt kõrge astanguga moreen-
rand, on selgelt väljakujunenud murrutusjärsakuga. 
Ranna murrutust on soodustanud rannast ja rannalähe-
daselt merepõhjalt ehituseks ära võetud rahnud, millega 
nõrgendati ranna looduslikku kaitsevõimet. 

Keskajal olevat rannas asunud primitiivne kaitserajatis. 
Hiljem asus siin saare elanike jaanipidude koht ja esialgne 
sadamasild. 20. sajandi alguses oli saarel rohkesti paate 
ning paadivaldajaid kohustati merel käima ainult kala-
meeste- või sadamasillalt. Kalameeste sild asus Karnapi 
rannas Mäeotsa talu läheduses, kus paiknesid ka kala-
majad.

Karnapi randa, Peeter Suure merekindluse 
kunagise sadamasilla juurde, viis lühike 
raudtee. Et kindluse juurde saaksid 
silduda ka suuremad laevad, asuti 
ehitama suuremat sadamat Lohknase 
neemele. Suur osa uue sadama ja 
merekindluse kaitserajatiste ehita-
miseks vajalikest kividest toodi 
pargastega Viimsi poolsaarelt läbi 
Rohuneeme sadama. Sellest ajast 
pärineb siiani hästi säilinud Rohu-
neeme sadama munakivitee, mida 
kasutati kivide veoks.  

KARNAPI
NEEM
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Metsasitikas
(Anoplotrupes stercorosus)
Foto: Eliko Petser
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Aegna saare edelapoolseimal maaninal asunud Peeter 
Suure merekindluse rannakaitsepatarei nr 14 helgi-
heitja positsioon (ehitatud 1915) valgustas ala kahu-
rite laskekauguse ulatuses. Prožektori tööks oli kõrval 
jõujaam ning puidust prožektori kuur. Prožektor lükati 
vagonettalusel välja kivimuuli otsas asuvale platvormile. 

Talneemest põhja poole jäävat keskmiselt kõrge 
astanguga murrutusjärsakuga kruusa-veeristiku-
randa murrutavad tormilained. 

Murrutusjärsak taganeb üksikute võimsamate 
tormide ajal hüppeliselt – põhja pool on astang 
kümne aastaga taganenud 2–3 m. Viimased 
suuremad purustused Aegna randades on 
tekkinud 1999., 2001., 2005. ja 2010. aasta 
tormide ajal. Saare rannavööndisse jõuavad ka 
laevalained, mis jäävad oma jõult tormilainetele 
alla.  

Randade ehituse ja arengu iseärasused 
sõltuvad siin paljanduvate setendite ja 
kivimite iseloomust, varasemast pinna-
moest, avatusest tuultele ja tormilaine-
tele. Saarel esineb enim kruusa-vee-
ristikurandasid, vähem liivarandasid 
(sh kamardunuid), moreenrandasid, 
vähesel määral mölliranda.

TALNEEM
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Peale tormi paljandunud 
hariliku pilliroo risoomid
(Phragmites australis)
Foto: Olev Abner

Peeter Suure merekindluse 
rannakaitsepatarei nr 14 helgiheitja 
positsioon on riiklikult kaitstav ehitismälestis

Foto: Olev Abner

Foto: Eliko Petser



16
Harilik pilliroog 

(Phragmites australis)
Foto: Eliko Petser

Lemmiku neeme kael ühendab saare põhiosa kirdes 
asuva pika ja kitsa Lemmikneemega. Neem tekkis 
omaette saarena ning liitus Aegna saarega suhteliselt 
hiljuti. Nende vahel asub madal Külalaht, mille 
põhjaosas valitsevad aktiivsed rannad, lahe päras 
kohtab kamardunud ja roostunud rannalõike. 
Neeme kaelal on pinnakattes liiv, kus kasvab 
noor samblikumännik, millest enamus on 1960-
ndatel rajatud kultuurpuistu. 

Nüüdisranna ja männiku vahel kohtab niidu-
laike, kus liivapaljanditel kasvab hobumadar 
(Galium verum) ja nõmm-liivatee (Thymus 
serpyllum), kamardunud aladel aga luht- 
kastevars (Deschampsia cespitosa). Madala 
ja roostunud Külalahe randadel kohtab mitmeid 
linnuliike. 

Teekond Lemmiku neeme kaela ja Lemmiku 
nina vahel kulgeb Külalahe ääres 
Leemikneeme läänerannikul piki 
2-3 m kõrgust astangu perve. 
Üle Külalahe avaneb vaade 
neemest läände jäävale 
Abneemele, Tagaheinamaa 
nukile ja Eerikneemele. 
Teest itta jääb noor männik. 

LEMMIKU
NEEME KAEL
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Hobumadar
(Galium verum)
Foto: Wikimedia Commons 

Nõmm-liivatee
(Thymus serpyllum)
Foto: Olev Abner



Võnk-kastevars
(Deschampsia flexuosa)

Foto: Ly Kuzmin  

17 Harilik karutubakas
(Pilosella officinarum) 
Foto: Eliko Petser

Asudes Lemmiku ninal avaneb vaade üle Külalahe 
läänes asuvatele Eerikneemele, Abneemele ja Taga-
heinamaa nukile. Selja taha on jäänud noor männik. 
Edasi kõndides vahetub tasapisi harilik mänd 
(Pinus sylvestris) hariliku kadakaga (Juniperus 
communis). 

Lemmiku nina põhjaosas asuv kuiv paluniit vastab 
loodusdirektiivi elupaigale kuivad nõmmed (4030). 
Niidul on dominandiks võnk-kastevars (Desc-
hampsia flexuosa), kamardumata veerisvallidel kasvab 
palju erinevaid samblikuliike. Ala metsastumist takis-
tavad nii tugevad meretuuled kui ka tugevalt koreseline 
pinnas. 

Neemel on valdavaks kruusa-veeristikurand, põhjaosas 
esineb roostunud rannalõik. Neemel asus Katlakivi nime-
line suur rändrahn, mis sajandi alguses õhiti. Pardilõugas 
Lemmiku nina kaguosas, nagu nimigi ütleb, on lindudele 
rahulikuks peatus- ja pesitsuspaigaks. 

LEMMIKU
NINA
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Suur kukehari
(Sedum telephium subsp. 
maximum) 
Foto: Eliko Petser

Nurmnelk
(Dianthus deltoides) 
Foto: Eliko Petser
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Meremärgid Lemmikneemel

Foto: Eliko Petser

Tagaloome ots on kivine murrutatav maanina. Siin asub 
vana meremärk. Lemmiku liitsihi alumine paak paigaldati 
19. sajandi lõpus. Liitsiht on kahe tulepaagi moodustatav 
mõtteline joon. Liitsihi eesmärk oli juhtida laevu Kuradi-
muna ja Nygrundi madalikest mööda. 1927. a. olid saare 
kirdeosas Lemmikul sihtmärgid ja tulepaak. 

Maanina läheduses on tormilained heitnud kive rannalä-
hedase männimetsa alla. Siit paistavad Aegna saare ja 
Rohuneeme poolsaare vahele jäävad väikesaared: neli-
nurkne, väheliigestatud rannajoonega, püsiasustusega 
Kräsuli saar (17 ha) ja süstikukujuline Kumbli saar (2 ha). 
Keskajal püüti siinkandis rae tarbeks kala, võimalik, et 
Kräsulist edelasse jääva Angerjakari lähistel 
ka angerjat.

Aegna ja Kräsuli vaheline väin Suur salm 
on ajalooliselt tähtis laevasõidutee. 
Suure salme kaudu kulgesid laeva-
teed Tallinna lahest põhja (Porvoosse, 
Viiburisse) ja itta (Narva, Laadogale, 
Novgorodi). Keskajal oli Suure salme 
sügavus ca 5 m ning see oli läbitav 
kõikidele tolleaegsetele laevadele. 
18. sajandi keskpaigas märgiti salme 
sügavuseks aga kaks meresülda (3,6 m). 
Salme süvendati 1905. aastal. Kummalgi 
pool laevateed asusid meremärgid. 

TAGALOOME
OTS
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Võsakannike
(Viola riviniana)
Foto: Eliko Petser
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Vaade Tallinnale Lõunarannast

Esiplaanil Liiv-merisinep (Cakile maritima)
Foto: Eliko Petser

Lemmikneeme lõunarannikul olev liivarand, kus 
asuvad telkimiskohad, on Aegna kahest ametlikust 
supelrannast väiksem. Põhja poole jääb Sihiotsa- 
alune laheke ja lõuna poole vaevumärgatav lahesopp  
Suurepaadiauk. Neid eraldab kagusse suunduv 
pikk maasäär, mis takistab paadi- või laevasõitu 
Aegna ja Kräsuli vahel. Maasäär, mis ei ühenda 
saari omavahel, moodustub vastavalt tuule suunale 
ja tormilainete iseloomule igal aastal erineva  
kujuga. 

Suurepaadiaugus asus keskajal ja hiljemgi tormisadam 
ja ankrupaik ning rannas ehitati väikesi purje-
kaid. Varasematel aegadel oli aga Suur salm 
mereröövlite varitsuskoht laevade ründa-
miseks. Läänemerel, sealhulgas Soome 
lahel, suurenes röövtegevus 14. sajandi II 
poolel, kui Hansa Liit hakkas arendama 
aktiivset kaubandust Liivimaa linnade 
ja Venemaaga. Röövimist soodustasid 
ka 16. sajandi keskpaigani kestnud riiki-
devahelised ja -sisesed sõjad ja vaenud. 
Kaubalaevu röövisid enamasti rootslastest 
ja taanlastest piraadid. Tallinn rakendas 
mereröövlite vastu mitmeid abinõusid, kasu-
tades muu hulgas valve- ja sõjalaevu. 

Rand piirneb männimetsaga, mille ees kasvab invasiivne 
võõrliik kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa), kinnistades 
liiva ja lisades saarele värve nii suvise õitsemise kui ka 
sügisese marjade valmimise ajal. Rannas on ohtralt 
purjelaevade ajastul ballastiga kaasa tulnud tatari 
piimikat (Lactuca tatarica).

LEMMIKNEEME
LÕUNARAND

19

Tatari piimikas
(Lactuca tatarica)
Foto: Eliko Petser



AEGNA SAARE 
TEENUSEPAKKUJAD

AEGNA 
ADMIRALIMAJA
Majutus ja toitlustus. Mõisa stiilis 
Admiralimajas on majutuseks viies 
suures toas kuni 30 kohta ning 
peoruum kuni 60-le. Pakutakse 
maitsvat hommiku-, lõuna- ja 
õhtusööki ja kohvipause.

Suve- ja talvepäevad, juubelid, 
pulmad, sünnipäevad, jõulupeod, 
seminarid, koosolekud, koolitused, 
ekskursioon ja meelelahutus.

tel: +372 5660 8909 
e-post: info@watersport.ee 
fb: @aegnamaja 
www.kaptenimaja.ee/ 
aegna-admiralimaja 

AEGNA MÄNG
Leia vastava infoposti numbri juurest objekt, 
mida on küsitud. Ära korja kaasa, vaid otsi 
vastuseid infopostilt. Tea, et iga taim on elus 
ja tahab saada suureks nagu sinagi. 

Leia matkaraja infopunktide läheduses:

1

2

3

4

6

10

12

14

15

21

22

23

Aegna saare kaart ning tutvu kaardiga

Ümberkukkunud puu ja arva ära puu liik

Suur hoone ja arva, mis hoones asus vanasti

Rannakaitsepatarei nr 15

Rannas väikest kuuske meenutav taim ja otsi 
infopostilt tema nimi (ära murra taime!)

Maagiline rajatis ja tutvu, kuidas rada läbida

Mõni taim, keda sa veel ei tunne ja tutvu temaga 
lähemal vaatlusel (ära murra taime!)

Tallamisõrnad samblikud ja vaatle neid lähemalt 
 (ära korja!) 

Ainus kaldus suur kivi, kus ei kasva liike ja roni 
vaid sellele 

Hallikivi rändrahn

Kaitsealune sammaltaim, astu ettevaatlikult ja 
uuri lähemalt, aga ära korja 

Tee pealt metsasitikas ja tõsta ta teelt kõrvale, 
nii päästad tema elu

Otsimisülesande koostas: Eliko Petser
Foto: Neeme Möll



AEGNA
SADAMAKOHVIK
Kaubandus (toit esmatarbekaup, 
suveniirid) ja toitlustusteenus Aegna 
saarel.

tel: +372 501 1416 / +372 5851 3737 
e-post: info@aegnateenused.ee 
fb: @aegnasadam 
www.visitaegna.ee

KARNAPIMAJA
Üritused, koolitused, toitlustus, 
suvepäevad, erinevad retked ja 
paketid, giidi ja fotograafia teenus.

tel: +372 5646 3664 
e-post: karnapimaja@gmail.com  
fb: @Karnapimaja 
www.karnapi.ee 

KÜLANIIDU 3
Saare keskel asuv retrohõnguline 
puhkemaja on mõeldud vaikust ja 
loodust armastavatele puhkajatele. 
Parim paik peredele. Grillplats, 
väliköök, supelranda 400 m.

tel:+372  5342 4245 
e-post: neeme82@gmail.com 
fb: Aegna - Külaniidu 3 

AEGNA MAJUTUS
Ööbimine hubastes voodipesuga 
varustatud kämpingutes (majutame 
kuni 26 inimest). Lisaks avar 
valgusküllane saal filmiõhtuteks, 
seminarideks või sportimiseks. 
Puhkekeskuses on väliköök, suur 
varjualune ja lõkkeplats. Juurde saab 
tellida toitlustust, giidiga matkamist, 
sauna ja palju muud.

tel: +372 5550 6171 
e-post: info@aegnamajutus.ee 
fb: @AegnaMajutus  
www.aegnamajutus.ee

Meditatsioonikursused ja -retriidid 
koos toitlustamise ja majutusega, 
noorte mõtluslaagrid, aasia 
kultuurireisid, konverentsid, 
kursused (budistlik psühholoogia, 
dhammaõpe, paali keel ja kirjandus, 
teadvustamise meistri kursus jt), 
munkade ordineerimine. 

kontakt: Thitañāna bhikkhu 
(Andrus Kahn) 
tel: +372 511 1115 / 
+66 99 11 92 115 (Tai Kuningriik) 
e-post: info@sangha.ee 
www.sangha.ee

AEGNA MEELEARENDUSKESKUS 
(EESTI THERAVAADA SANGHA)



MERETAKSO GUNDEL
Meretransport, tellimusreisid Aegna 
saarele.

tel: +372 501 1416 
e-post: meretakso.ee@gmail.com 
fb: @meretakso  
www.meretakso.ee 

WATERSPORT
TRANSPORT
Laevatransport kestvusega kuni 10 min 
üks suund, korraga kuni 30 inimest. 
Kiirkaatriga Aegnale kuni 5 minutit, 
12 inimest korraga.

tel: +372 5660 8909 
e-post: info@watersport.ee 
www.watersport.ee 

VISITAEGNA 
RANNAMAJA
Majutus, koosolekud, koolitused 
Aegna Rannamajas 
Toitlustus, catering Aegna 
Sadamakohvikus 
Loodusmatkad, öömatkad, 
seiklusmatkad Aegna saarel

tel: +372 501 1416 
e-post: visitaegna@gmail.com 
fb: @visitaegna 
www.visitaegna.ee 

Tellija: Tallinna Kesklinna Valitsus
Tekstide koostaja: Eliko Petser, Tallinna 
Kesklinna Valitsus
Konsultant: Eliko Petser
Koostaja, kujundus: AD Angels 
Esikaane ja tagakaane fotod: Ly Kuzmin

Aasta 2021



www.tallinn.ee/aegna
www.citynature.eu

KOHTUMISENI!


