AVASTUSRETK PÄRISPEA RANNALOODUSES
Kuidas avastusretk toimub?
• Retkel osalejad liiguvad iseseisvalt ilma matkajuhi abita!
• Retk algab Pärispea -Viinistu teeristis, kus asub infostend nr 1, mis annab ülevaate Pärispea
poolsaare rannalooduses asuvatest radadest ning selgitab, kuidas looduses liikuda?
• Avastusretkeks kasutame neist Hara lahe rannalooduse õpperada. Õpperajad valmisid 2009.
aastal, kui Pärispea küla tähistas oma 750. juubelit.
• Liikudes rajal ühest infostendist teiseni avastad ja pildistad rannalooduses erinevaid taimede,
loomade liike ja rannamaastikke. Abiks on kaardile märgitud infostendid materjalidega. Pildid saab
üles laadida https://www.facebook.com/Rannarahvas/
• Retk lõppeb Pärispea rahvamaja eesoleva stendi juures, kus külalisraamatusse saab märkida oma
tähelepanekuid ja kirjutada avastusretkel osalejate nimed.
Hara lahe rannalooduse õpperada (pikkusega 4 km, kaardil sinise joonega)
Õpperaja infostendid (1,2,3,8) tutvustavad Euroopas väärtustatud rannalooduse elupaiku.
• Mine infostend nr 1 juurest 300 meetrit Loksa poole ja jõuad stendi juurde nr 2
Nr 2 Pärispea poolsaare kujunemine. Pärast mandrijääst vabanemist 11 000 a. tagasi olid karid,
rahud ja laiud kuni tekkis suurem saar, mis liitus mandriga. Suured rändrahnud asuvad Purekkari
neemel, Mähu otsal, Viinistul jm Jaani-Tooma Suurkivi Kasispeal on Lahemaa rahvuspargi
sümbolkivi.
• Pööra infostendi nr 2 juures paremale liivasele metsateele. 400 m pärast jõuad Odakivi lahe äärde.
Nr 3 Liivarand püsitaimestikuga, kus kasvavad liiv-vareskaer, liiv-merisinep, merihumur, kurdlehine
roos jt. Meri on uhtunud rannaliivale merekarpe (balti lamekarp, liiva-uurikkarp, südakarp, söödav
rannakarp).
• Liigu paremale mööda randa 500 m ja keera viida juurest metsarajale, et jõuda järgmise infostendi
nr 8 juurde.

Nr 8 Liivik. Liivikul hõredalt kasvavate rannamändide vahel katab
liivast maapinda hall samblikuvaip, kus võib näha putukatest nõmmeliivikut,
liblikatest lendlemas nõmmesilmikut ning kuulda laulmas nõmmelõokest jt liike.
• Liigu veidi edasi rajal, siis näed vasakul mere pool suvemaja, mis on ehitatud
ebasobivasse kohta. Miks paik on ebasobiv?
• Jätka liikumist endisel rajal, kus võid märgata kuklasepesi, merel linde jt.
Jõuad Piksi talu paadilautri juurde, sealt veidi edasi näitab viit paremale
peatee 600m.Seejärel suunab viit Pärispea küla keskele 500 m.
• Küla keskelt teed mööda edasi minnes 300 m on Pärispea rahvamaja.
Pea 100 aastat töötas selles kool, nüüd asub siin kogukonnakeskus, mille
eesoleval stendil on külalisraamat. Märgi sellesse matkal osalenute nimed ja
oma tähelepanekud avastusretkelt.
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