TAMMISTE METSARADA
PÄRNUMAA PUHKEALA
Pärnumaa recreation area

pikniku koht; picnic site
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lehtmets; deciduous forest
lage ala; open area

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

soovik; swampy meadow

roostik; reed

üksik lehtpuu; deciduous tree
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Tammiste metsarada
Nii nagu Harku metsas olev õpperada tallinlastele on Tammiste 2,8 km
pikkune metsarada pärnulastele üheks meelispaigaks linnalähedases looduses (rajale pääseb Tammiste teelt Tammiste hooldekodu lähedalt). Rajal
on 18 vaatluspunkti, igaühe juures asuvad selgitavad joonised ja tekstid.
Metsarajal saab tutvuda mitmesuguste metsandus- ja looduskaitseteemadega. Õpperaja tarbeks on rajatud lõkkekoht. Raja alguses asuvalt suurelt
teabetahvlilt saab ülevaate metsanduse põhimõistetest, mida tundmata on
algajal metsahuvilisel rajal olevatest infotahvlitest raske aru saada. Need,
kes metsanduse temaatikaga rohkem kursis, võivad tutvuda keerulisemate
teemadega, nagu hooldusraied, metsa uuendamine ja plusspuud. Samas

Tammiste metsarada

võib rajale minna ka lihtsalt kui vaheldusrikkale jalutuskäigule linnalähedases metsas, kus võib imetleda nii 160-aastase hoiumetsa vaikust kui Pärnu jõeäärseid põlisleppasid. 				

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 Kabli teabepunkt:
Kabli, Häädemeeste vald, 86002 Pärnumaa, telefon: 505 8242,
e-post: kabli.looduskeskus@rmk.ee

RMK Pärnumaa puhkeala asub Eesti edelaosas Pärnumaal Saarde,
Tahkuranna, Häädemeeste, Audru, Koonga ja Varbla valla territooriumitel. Puhkeala haarab osaliselt Pärnu linna ümbruse riigimetsad. Piki
rannikut kulgeb puhkeala Varblast Iklani, sisemaa poole jäävad Koonga
ja Kilingi-Nõmme ümbruse RMK majandatavad riigimetsad. Puhkamisvõimalused puhkealal võib jagada kaheks – ranna- ja metsapuhkuseks.
Puhkealal on võimalus nautida merre uppuva päikese valgusmängu,
kuulata rabamänni kasvamise hääli, otsida jäälinnu erksinist sulge või
põldhiire jalajälgi, ehitada liivalosse või nautida “lihtsalt olemise” mõnu ja
palju seesugust, mis jääb hinge kripeldama ja ikka tagasi kutsub.
Puhkeala keskus, Kabli looduskeskus asub kaunis mereäärses männitukas Liivi lahe kaldal Kabli külas.				

