
Pärnumaa recreation area

okasmets; coniferous forest

TUHU MATKARADA

PÄRNUMAA PUHKEALA

puhkekoht; rest area

info; information

raba; fen

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

Tuhu matkaraja algus; 
the start of a Tuhu hiking trail
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Tuhu soo on erakordne paik lähemalt ja kaugemalt tulnule. On pisut 

uskumatu, et kergesti ligipääsetav soomassiiv on inimtegevusest veel nii 

vähe kahjustatud. Ühtäkki leiad end keset vaikset ja nukrameelset soo-

maastikku, mis lähemal vaatlusel pakub hulgaliselt üllatusi. 

Tuhu sood läbiva maantee äärde on rajatud lühike laudtee, mis läbib 

soo arengu erinevaid etappe. Rada algab ja lõpeb maanteel, seega tu-

leb raja alguspunkti tagasi saamiseks mööda maanteed tagasi kõndida. 

Laudtee on kaarekujuline ning 1,1 km pikk. Väike kõrvalharu lõpeb pinki-

dega varustatud puhkekohaga. Rada on varustatud infotahvlitega (1 suur 

stend maantee ääres ja 3 väiksemat rajal).   

Tähelepanu tasuks pöörata ka maanteeäärsete kraavide kuivendavale 

mõjule: kraavist kuni paarikümne meetri kaugusel kasvavad männid on 

kaks korda kõrgemad kui pisut kaugemal kasvavad puud. Kui hästi läheb, 

võite soo kohal näha tiirutamas kaljukotkast.   

      

RMK Pärnumaa puhkeala asub Eesti edelaosas Pärnumaal Saarde, 

Tahkuranna, Häädemeeste, Audru, Koonga ja Varbla valla territooriu-

mitel. Puhkeala haarab osaliselt Pärnu linna ümbruse riigimetsad. Piki 

rannikut kulgeb puhkeala Varblast Iklani, sisemaa poole jäävad Koonga 

ja Kilingi-Nõmme ümbruse RMK majandatavad riigimetsad. Puhkamis-

võimalused 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 männi-

tukas Liivi lahe kaldal Kabli külas.    

Tuhu matkarada

RMK Kabli teabepunkt:
Kabli, Häädemeeste vald, 86002 Pärnumaa, telefon: 505 8242, 

e-post: kabli.looduskeskus@rmk.ee

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

Tuhu matkarada

RMK Varbla teabepunkt:

Varbla, Varbla vald, 88201 Pärnumaa, telefon: 507 7369,

e-post: varbla.looduskeskus@rmk.ee


