RAE JÄRVE MATKARADA

PÄRNUMAA PUHKEALA
Pärnumaa recreation area

piknikukoht; picnic area

põõsastik; shrubbery

lõkkekoht; bonfire site

rohumaa; meadow

vaatetorn; looking tower

põõsaharvik; glade of shrubs

telkimisala; camping area

lehtmets; deciduous forest

okasmets;

coniferous forest

lage ala; open area

segamets;

mixed forest

lehtpuude rühm;

okaspuuharvik;

glade of coniferous trees

group of deciduous trees

lehtpuuharvik;

glade of deciduous trees

N

0

100

200
m

1:10000

Rae järve matkarada
Rae järve matkarada asub Saarde vallas Rae järve (Ura jõe paisutamisel tekkinud) kaldal. Rae järv on metsade keskel paiknev rahu ja vaikust
pakkuv puhkepaik. Telkimisalal on olemas kolm lõkkekohta, lõkkepuud
puukuuris, käimlad, prügikastid ja kaev. Lisaks ujumis- ja kalastamisvõimalustele on naudinguid pakkuv ka ümbritsev vaheldusrikas loodus ning
jõepaisule ehitatud kalatrepp. Võimalik on jälgida metsloomade ja lindude
elutegevust. 4 km pikkune matkarada kulgeb mööda Rae järve kallast ja
pakub kauneid vaateid järvele. Rada läbides tuleb ületada purre, minna
üle rippsilla, ületada mahalangenud puid ja ronida mööda järvekallast,
et jõuda 5 m kõrguse vaatetornini. Tornis vaikselt istudes võib hea õnne

Rae järve matkarada

korral näha erksinise sulekuuega jäälindu või vastaskaldal tegutsevat kobrast. Rae järv pakub avastamisrõõmu igal aastaajal – kevadel suurveega
kalatrepp ja õitsvad võhumõõgad, suvel päikesesoojuses mõnulevad siilid,
ussid ja sisalikud, sügisel vees peegelduvad värviküllased kaldapealsed
ja talvisel järvepinnal kulgevad suusa- ja uisurajad.
			
							

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.
			

