KABLI LOODUSE ÕPPERADA
PÄRNUMAA PUHKEALA
Pärnumaa recreation area

piknikukoht; picnic site

lehtmets; deciduous forest

vaatetorn; lookout tower

rohumaa; meadow

teabepunkt; information centre

põõsaharvik; glade of shrubs

okasmets; coniferous forest

roostik; reed

segamets; mixed forest

lage ala; open area

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

üksik lehtpuu; deciduous tree
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Kabli looduse õpperada
Kabli looduse õpperada asub Häädemeeste vallas Kabli külas ja on
2 km pikkune. Rada algab Kabli looduskeskuse juurest ja kulgeb piki
rannikut lõuna suunas. Rajale saab tulla ka Kabli linnujaama juurest. Õpperaja vaatluspunktidesse paigaldatud stendidelt ja infopakkudelt saab
teavet siinse looduse kohta. Üldinformatsiooni pakuvad suured stendid
– need paiknevad nii linnujaama kui ka Kabli looduskeskuse juures. Raja
keerdkäikudes aitavad teed leida suunaviidad. Raja lõpp-punktis Priivitsa
oja vasakkaldal on matkajate tarbeks rajatud lõkkekoht. Õpperaja eesmärgiks on tutvustada Häädemeeste piirkonna ranniku loodusväärtusi ja
aastakümneid kestnud lindude rände uurimist Kabli linnujaamas.
Raja omapäraks on Kabli rannikumaastiku liivane mererand, luited,
luidetevahelised niidud ja lodumetsad, kus on väga rikas elupaikade võrgustik.					
		
Kabli looduse õpperada

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.
			

