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rohumaa; meadow
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glade of deciduous trees

põõsastik; shrubbery

lehtpuuharvik;

group of deciduous trees

mixed forest

segamets;
lehtpuude rühm;

coniferous forest

okasmets;
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Nõva looduskeskusteabepunkt

okaspuude rühm; group of coniferous trees

glade of coniferous trees

deciduous tree

okaspuuharvik;

üksik lehtpuu;

lehtmets; deciduous forest

üksik okaspuu; coniferous tree

lage ala; open area

loodusrada;
hiking trail

teabepunkt; information centre

Nõva recreation area

NÕVA PUHKEALA

JUGAPUULAANE ÕPPERADA
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Jugapuulaane pärandkultuuri õpperada
Peraküla külaplatsilt lähtuv ja alguspunkti tagasi jõudev õpperada on 3, 5 km
pikk ja läbib siinset iseloomulikku ja vaheldusrikast maastikku. Rada on soovitav läbida jalgrattaga, kuid on ka jalutamiseks sobiv. 		
1. Munakivitee ehitati Perakülla 1915. aastal üle külapõldude ning läbi
riigimetsa kuni Allikajärve ääres asuva salajase Tsaari-Vene raadiojaamani..
2. Mets kasvab endistele heinamaadele. Puuliikidest hakkab heinamaadel kõige enne kasvama kask, liivastel maadel ka mänd, märgadel kraavikallastel paju ja lepp. 						
3. Kask on läbi aegade olnud kõige mitmekülgsemalt kasutatud lehtpuu.
4. Kadakas kaitseb vanarahva tarkuse järgi haiguste ja kurjade jõudude eest.
5. Peraküla tõrvaahi ei ole ajahambale just kõige paremini vastu pannud. Ajal kui ahju veel kasutati oli siin ilmselt lage heinamaa- või põlluserv,
kuna tuleohutuse tõttu ehitati tõrvaahjud tavaliselt metsast kaugemale.
6. Piirikivid märkisid talu piire. Enamasti on kivile raiutud rist, kuid leidub
ka kolmvarvaste, nurkade, sisseraiutud tähtede ning aastaarvudega kive.
7. Peraküla palvemaja ehitati Perakülla 1928. aastal.
8. Jugapuulaane talu.					
9. Peraküla jugapuu. Küla endistel karjamaadel kasvab Loode-Eesti metsaharuldus- harilik jugapuu.					
10. Põlluotsa talumuuseumis saab tutvuda vanade taluhoonete ja tööriistadega.						

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

Jugapuulaane 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.		

