
Pärnumaa Puhkeala



Pärnumaa 
Puhkeala

1 Krapi telkimisala
2 Lemme telkimisala
3 Kabli õpperada (1,8 km)
4 Kabli looduskeskus/teabepunkt
5 Priivitsa lõkkekoht telkimisega
6 Metskonna puhkekoht
7 Kaubaru metsaonn
8 Nigula raba õpperada (6,8 km)
9 Sandra matkarada (0,3 km)
10 Arumetsa väike rändrahn
11 Aruoja rändrahn
12 Laiksaare loodusrada (2 km)
13 Laiksaare metsaonn
14 Rae järve telkimisala/matkarada (1,7 km)
15 Kilingi-Nõmme metsamaja

16 Kilingi-Nõmme metsarada (5,2 km)
17 Katku lõkkekoht
18 Kopra tare metsaonn
19 Rannametsa-Tolkuse õpperada (2,2 km)
20 Tõotusemäe lõkkekoht
21 Tammiste metsarada (2,8 km)
22 Valgeranna puhkekoht
23 Lindi puhkekoht
24 Matsiranna telkimisala
25 Kolga õpperada (1,5km ja 3,5km)
26 Varbla looduskeskus/teabepunkt
27 Nedrema puisniidu loodusrada (1,5km)
28 Soontagana telkimisala
29 Soontagana metsaonn
30 Tuhu matkarada (1,1 km)

NR Objekt NR Objekt

kabli teabepunkti infotelefon 505 8242
Varbla teabepunkti infotelefon 676 7161

•	 Rannikupuhkus. Omapärast Liivi lahe rannikuala iseloomustavad liivased mererannad, kõrged luite- 
männikud ja luidetetagused sood. Pärnumaa loodussümboliks valitud luited saavutavad suurima kõrguse 
Rannametsas ja on ühtlasi Baltimaade kõrgeimad. Puhkealal asuvad mitmed traditsioonilised rannaäärsed 
puhkepaigad nagu näiteks Lemme, Krapi ja Matsiranna telkimisalad, samuti Valgeranna puhkekoht.

•	 Sisemaa poole jäävad suured metsamassiivid, milledega saab tutvuda loodusradadel Laiksaares,  
Rae järve ääres ja Kilingi-Nõmmes. Metsas on võimalik ööbida Rae järve telkimisalal, Laiksaare   
ja Kopra tare metsaonnis või Kilingi-Nõmme metsamajas.

•	 Suurepärased võimalused linnuvaatluseks. Kabli linnujaamas ja Luitemaa looduskaitsealal on  
vaatlustornid ja -platvormid, kust saab jälgida lindude arktilist rännet.

•	 Rannaniidud oma liigirikka taimestiku ja linnustikuga, mis pakuvad huvi paljudele loodussõpradele.  
Hooldatavate niitude pindala on suurim massiiv Pärnumaal ja üks suuremaid Eestis. 

•	 Soontagana maalinnas asuv telkimisala, kus võib aimata eestlaste muistse vabadusvõitluse hõngu.  
Sealsel rabasaarel on kahe talu varemed, millel teatakse olevat ajalugu 22 inimpõlve. Soontagana  
maalinna esimesed kaitserajatised pärinevad VII-VIII sajandist. Telkimisala teeb atraktiivseks rikkalik 
ajaloo- ja kultuuripärand.

•	 kabli küla kui eestimaa purjelaevade häll. 1861. aastal valmis Kabli rannas Mats Granti eestvedamisel  
kahemastiline, 200 registertonnine kaugsõidu  purjelaev „Markus”. Selle auks ja kuulsate purjelaevade 
omanike ning ehitajate mälestuseks asub Kablis eriline mälestusmärk — jaala, tähistades 150 aasta 
möödumist esimesest purjelaeva ehitamisest Eestis.

PÄRNUMAA  PUHkeALA VÄÄRtUStekS ON:

Sinust, hea külastaja, oleneb, kas Sind  
ümbritsev külastuseks ettevalmistatud loodus
säilib ahvatlevana ka järgmistele tulijatele.  
Looduse säästmiseks ning enda ja teiste hea
äraolemise nimel käitu looduses mõistlikult.

LÕkke teGeMISeL
•		kasuta	ainult	ettevalmistatud	lõkke- 

kohta tuletegemist lubaval ajal;
•	kasuta	valmis	pandud	lõkkepuid	 

või mahalangenud oksi; 
•		kasuta	küttepuid	säästlikult,	 

et neid jaguks ka järgmisele tulijale.

PRÜGI
•		põleta	lõkkes	ainult	looduslikku	päritolu	 

põlevad jäätmed, kõik teised jäätmed  
võta endaga kaasa või pane prügikasti;

•		eelista	korduvkasutusega	nõusid.

teLkIMISeL
•	 kasuta	selleks	ette	nähtud	kohta,	sellise	puudu- 

misel eelista varem telkimiseks kasutatud paika;
•	 püüa	tegutseda	loodusesse	jälgi	jätmata.

VeekOGU ÄÄReS
•	 pese	nõusid	ja	ennast	vaid	kuival	 

maal veepiirist eemal;
•	 rahulda	oma	loomulikke	vajadusi	 

ikka selleks ettenähtud kohas.

kAASASOLeVAD LOOMAD
•	 valva	oma	lemmikute	järele,	 

nende tegude eest vastutad Sina;
•	 looduses	olgu	koer	rihma	otsas	ja	suukorviga.

MOOtORSÕIDUkIteGA
•	 liikle	teedel	ja	peatu	parklas;
•	 austa	jalakäijaid	ja	jalgrattureid.

Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —  
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasu-
tuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edenda- 
miseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

teAbePUNkt — riigimetsa puhke- 
majandusliku infrastruktuuri-, pärand- 
kultuuri- ja loodusteabe levitamiseks 
rajatud või kohandatud ja otstarbe- 
kohaselt varustatud ehitis või selle osa.

PUHkekOHt — lihtne pingiga  
(ja lauaga) varustatud loodushoiuobjekt;

LÕkkekOHt — lõkke tegemiseks  
ette valmistatud ja vastavalt varustatud 
loodushoiuobjekt. NB! eelista kaetud 
lõkkekohta.

teLkIMISkOHt/-ALA — märgistatud ja 
vajadusel tsoonideks jaotatud telkimiseks 
ning ürituste korraldamiseks kohandatud 
ala. Kui soovid RMK telkimisala kasutada 
ürituse korraldamiseks, tutvu meie kod-
ulehel www.loodusegakoos.ee olevate 
ürituse korraldamise reeglitega.

MetSAONN — lihtsa konstruktsiooniga, 
reeglina ühe ruumi ja spartaliku  
sisustusega lukustamata hoone või  
rajatis. Metsaonn ei taga kasutajale 
soovitud ajal omaetteolekut ja kasutus-
maks metsaonnil puudub. Metsaonni 
kasutamisel tuleb järgida igaüheõigusest 
tulenevaid põhimõtteid:
•	 ööbi	järjest	ühel	ööl;
•	 tee	ruumi	nii	järgmisele	tulijale	 

kui ka juurdetulijale;
•		jäta	järgmisele	tulijale	tulealustuseks	

kuivi puid;
•		jäta	ämber	lahkudes	maha	 

tühja ja puhtana;
•		kasuta	küttepuid	säästlikult;
•	 jäta	lahkudes	maha	korras	varustus	 

ja puhas maja.

MetSAMAjA — lihtsa konstruktsioo-
niga, reeglina ühe ruumi ja spartaliku 
sisustusega lukustatud hoone või rajatis. 
Metsamajast leiab kasutaja soovitud 
omaetteoleku, mille tagab kasutusmaks 
ehk võtmetasu. Metsamaja kasutaja peab 
teadma järgmist:
•	 tutvu RMK metsamajade  

broneerimistingimustega meie  
kodulehel www.loodusegakoos.ee;

•		maja	saad	kasutada	järjest	 
ühe või kaks ööpäeva;

•		kasuta	küttepuid	säästlikult;
•		jäta	lahkudes	maha	korras	varustus	 

ja puhas maja; 
•		lahkumisel	toimeta	võti	eelnevalt	kok-

kulepitud kohta.

LOODUSkeSkUS jA LOODUSMAjA —  
looduskeskus on aastaringselt avatud 
RMK puhkealakeskus, kus toimub  
loodusharidustegevus kõikidele sihtrüh-
madele (programmid, üritused, teavita-
mistöö). Looduskeskuses on teabepunkt, 
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruu-
mid töötajatele. Loodusmaja, kus samuti 
toimub loodusharidustegevus, on avatud 
vaid programmide-ürituste toimumise 
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt 
www.loodusegakoos.ee.

RMK puhkeala on puhkamiseks ja looduses  
liikumiseks sobiv määratletud riigimetsa-ala, 
mis on otstarbe järgi tsoonideks jagatud ja 
millel on kasutuseks kohandatud  
sihtotstarbelised rajatised.


