LIIVANÕMME ÕPPERADA
NÕVA PUHKEALA
Nõva recreation area
telkimisala; camping area

okasmets; coniferous forest

parkla; parking

segamets; mixed forest

piknikukoht; picnic area

madalsoo; swamp

lõkkekoht; bonfire site

lage ala; open area

vaatetorn; lookout tower

lehtmets; deciduous forest

õpperada; nature trail

roostik; reed

teabepunkt; information centre

okaspuuharvik; glade of coniferous trees
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Liivanõmme õpperada
Allikajärve äärest lähtuv ja alguspunkti tagasi jõudev õpperada on 7,5 km pikk
ja läbib siinset iseloomulikku ja vaheldusrikast maastikku. Rada on läbitav kuiva jalaga.							
1. Peraküla Allikajärv (8,8 ha) on poolsaarega kaheks jagatud kinnikasvav
umbjärv. Allikajärve poolsaarel asus 1915. aastal rajatud salajane Tsaari-Vene
raadiojaam, millest on praeguseks järgi vaid kivitee ja vundamentide jäänused.
2. Ees on pikem jalutuskäik läbi enam-vähem ühevanuselise männimetsa.
3. Siit on võimalik minna otse Uuejõe poole või keerata vasakule, kus asus
endine Pikana metsavahi elukoht 4. 				
5. Peagi jõuame lühikese ja käänulise Uuejõe äärde. Roostiku servale
on ehitatud vaatlustorn. Enne silda paremale pöörates viib rada jõekäärus
asuvale puhkekohale 6, mille vastas asub kõrge liivapaljand. Piki jõekallast mere poole jalutades jõuame rändava jõesuuga Uuejõe suudmesse.
Edasi liigume piki rannaluidet paremale Liivaneranna poole, kus leidub
lagedaid liivaluiteid ehk liivikuid 7. 				
8. Rada pöördub luitevallilt rannamänniku vanemasse ossa, mis asub rannavallil, mida kutsutakse merepardaks. Siin kasvavad ka hongad – vanad jändrikud rannamännid. Peagi jõuame tulekaitseribale 9, mida kultiveeritakse 2
korda aastas, et takistada pinnatule levikut. Rajapunktis 10 pöörame paremale, laskume rannavallilt ning ületame peagi kruusatee.		
11. Oleme jõudnud noorde männikusse, mis on istutatud 1967.a. augustitormist laastatud põlise rannamänniku asemele. Rada mööda edasi jalutades jõuame Vanajõe sängini 12, millest viib üle väike purre. Maakerke tõttu on
veevool Allikajärvest merre katkenud ja jõgi on muutunud soiseks sooneks.

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

Liivanõmme 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.		

