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madalsoo; swamp
segamets; mixed forest
lehtmets; deciduous forest
okaspuuharvik; glade of coniferous trees
okasmets; coniferous forest

lõkkekoht; bonfire site
õpperada; nature trail
teabepunkt; information centre
piknikukoht; picnic area
roostik; reed

Toatse järv

lage ala; open area

parkla; parking

3

lehtpuude rühm; group of deciduous trees

telkimisala; camping area

Nõva recreation area

NÕVA PUHKEALA

LIIVANE RANNA - PERAKÜLA ÕPPERADA

Liivane ranna–Peraküla õpperada
Peraküla telkimisalalt lähtuv ja alguspunkti tagasi jõudev õpperada on
4,4 km pikk ja läbib siinset iseloomulikku ja vaheldusrikast maastikku.
Rajal kohtame nii nooremat kui ka vanemat männikut, liivaluiteid, soostunud alasid ja järvi. 					
Õpperaja esimene osa kulgeb piki liivast metsasihti–tuletõkkeriba läbi
männimetsa. Noor ja vana männik ning kinnikasvamata liivalaigud ehk
liivikud (1) mitmekesistavad muidu ühetaolist ja liigivaest männimetsa (2).
Ületanud Spithamit ja Rannaküla ühendava kruusatee, hakkab maastik
pikkamööda madalduma ja ilmuvad esimesed soostumistunnused. Peagi
jõuate Toatse järvede (3) äärde. Väikesed järved, künklik maastik ja miniatuurne rabataimestik loovad kordumatu meeleolu. Metsarada viib teid üle
kivitee Allikajärve äärde. Peraküla ja Allikajärve ühendav kivitee rajati 1915.
aastal salajase Tsaari-Vene raadiojaama ehitamiseks. Jaam asus Allikajärve poolsaarel ja sai tegutseda vaid paar aastat. Praeguseks on jaamast
järgi vaid vundamentide jäänused, kivitee on aga võetud muinsuskaitse
alla. Allikajärve kaldal võite tutvuda mitmekesise puistuga, mida võib käsitleda vääriselupaigana (4). Poolsaarega kaheks jagatud Allikajärv (5) on
madal ja suhteliselt kalarikas järv. Tagasi mere äärde pääsete, kõndides
piki soise Vanajõe kallast (6). Vanajõgi on kunagi kandnud Allikajärve veed
merre, kuid maakerke tõttu on vool katkenud ja jõgi on muutunud soiseks
sooneks. Rada ise kulgeb kuivadel, noore männikuga kaetud liivaluidetel.

Säästlikkuse sõnum
•
•
•
•

Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi

•
•
•
•

Pese kuival maal
Tee tuld, kus tohib
Hoia koer rihmas
Vaata, kuhu pargid

RMK Nõva teabepunkt:
Peraküla, Nõva vald, 91111 Läänemaa, telefon: 676 7180
e-post: nova.looduskeskus@rmk.ee

Liiva ranna-Peraküla õpperada

Nõva puhkeala asub Läänemaa põhjaosas ja Harjumaa lääneosas,
Noarootsi, Nõva ja Padise valdade territooriumil. Läänes ja loodes
moodustab puhkeala kuni kilomeetrise rannaäärse riba. Keibu lahe
rannikult ulatub ala 10 km kaugusele sisemaale hõlmates Läänemaa Suursoo põhjaosa. Puhkealale ja selle lähedusse jäävad riikliku
tähtsusega Harju–Risti–Riguldi–Nigula ja Dirhami tee ning kohaliku
tähtsusega Tuksi–Spithami ja Nõva–Rannaküla tee. 		
Puhkealal kui pikaajaliste traditsioonidega metsaalal on suur tähtsus
metsamajandusliku pärandi talletajana. Looduses on eksponeeritud vanad metsakultuurid ja metsateed, pärimustega puud, ohvri- ja piirikivid,
kiviaiad, metsanduslikud katsealad jpm.			
Puhkeala looduskeskus asub Perakülas. Puhkeala pakub külastajatele loodushariduslikku tegevust eeskätt looduse õppe- ja matkaradade näol, mis on koondunud suures osas puhkeala keskuse lähiümbrusesse. Lisaks sellele on mitmed puhkeaala kaunid
üksikobjektid omavahel seotud jalgrattaradadega.		

