Turbuneeme küla pk.4 Loksa sjk. Kuusalu vald
E-post:/linda.metsaorg@mail.ee/
Telefon: 5691 7494
Keskuse veebileht/www.rannarahvas.ee/
MTÜ Eru lahe Rannarahva Selts asutati 16. jaanuaril 2005. aastal. Seltsi eesmärk on kaasata
Lahemaa rahvuspargi territooriumil, peamiselt Eru lahe ümber asuvate külade inimesi
looduskeskkonna ja kultuuripärandi säilitamisele ja tutvustamisele.
Seltsi eesmärkide täitmiseks toimuvad kõikidele huvilistele loodus-ja linnuretked igal
aastaajal. Seltsi liikmed osalevad Lahemaa rahvuspargi koostöökogus, et anda omapoolne
panus loodus-ja kultuuripärandi uurimisel ning loodusturismi arendamisel.
Kaalukas osa Seltsi tegevuses on koolinoorte keskkonnateadlikkuse edendamisel Pärispea
rannalooduse õppepäevadel. Hea võimaluse praktiliseks tegevuseks looduses pakuvad
Pärispea poolsaare kaunis rannamaastik ja Seltsi poolt rajatud rannalooduse õpperajad
infostendidega. Lähemalt /www.rannarahvas.ee/ sakil- Seltsist- Rannalooduse õpperajad
Pärispea poolsaarel.
ÕPPEPROGRAMMID
RANNALOODUSE ÕPPEPÄEV PÄRISPEAL
Sihtgrupid:
Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased, eriti BSP koolidest.
Rannalooduse õppepäeva eesmärgiks on riiklikul õppekaval tuginevad praktilised tööd
merega seotud teemadel. Õppepäeval omandatakse teadmisi Läänemere elustikust, lindude
mitmekesisusest, rannalooduse elupaikade kaitsest ning mereökosüsteemidest. Praktilisi töid
teevad õpilased rahvusvahelise Läänemere projekti (BSP-Baltic Sea Project) programmide
juhendite alusel (BSP lindude ökoloogia, BSP rannikuvaatlused ja BSP vee kvaliteet -elustiku
alusel ).Harrastusteaduse programmid. BSP pogrammide töölehed /bsp.teec.ee/materjalid
Kohaletulek ja liikumine Pärispea poolsaarel kulgeb osalejatel oma transpordivahendiga.
Läbitakse erinevaid rannalooduse elupaiku, kus tehakse vaatlusi ja täidetakse praktilisi
ülesandeid järgmistes peatuskohtades vastavalt programmidele:
* BSP lindude ökoloogia programmi juhendi alusel. Marsruudi jooksul ümber poolsaare
kannavad osalejad vaatluskaartidele nähtud linnuliigid või lindude rühmad Eru ja Hara lahel
järmistes peatuskohtades: Vihasoo linnuvaatlustornis- Turbuneemel -Viinistul- Pärispeal
(Pähkneemes, Purekkari neemel ja Mähuotsal) ning Suurpealt Loksani.

Juhend: /www.rannarahvas.ee/ Seltsist, Olulised uudised* Linnuretked Pärispea
rannalooduses. Nimetatud keskkonnahariduslik õppeprogramm sai 2020-05-19 kvaliteeti
tõendava märgise “Läbimõeldud programm”, mis kehtib kuni 1.september 2023.Märgis on
välja töötatud koostöös EV Keskkonnaministeeriumi ja EV Haridus-ja Teadusministeeriumiga
vastavalt Eesti keskkonnahariduse ja-teadlikkuse tegevuskavale 2018-2022.
* BSP rannikuvaatluste programmi täitmiseks matkatakse Pärispea rannalooduse
õpperadadel. Peatus tehakse parklas Pärispea endine kalakasvatuse juures. Sealt
suundutakse jalgsi Pähkneeme õpperajale (1,5 km) või Hara lahe õpperadadele, kas 2,5 km
või 3,3 km.
*Pikniku kohaks sobib RMK telkimisala Purekkari neeme alguses, kus on ettevalmistatud
lõkkekohad, katusealused, lõkkematerjal puukuuris ja tualettruumid. Samas on võimalik
matkata Purekkari neemel mandri Eesti põhjapoolsemasse punkti (1 km).
*Rannalooduse õppepäeva aeg, pikkus ja täpsem programm kooskõlastatakse rannalooduse
õppepäeva juhendajaga: Linda Metsaorg /linda.metsaorg@mail.ee/
Rannalooduse õppepäeva aja/kuupäeva valikul soovitame lähtuda rahvusvaheliste
linnuvaatluspäevade aegadega, nagu kesktalvine veelinnuloendus (jaanuaris), lihavõtte
linnuvaatlus (aprilli algul), kevadine veelinnuloendus (15.-30.04) ja sügisene linnuvaatluspäev
(oktoobris). Nimetatud vaatlused on võetud BSP lindude ökoloogia programmi. Samadel
aegadel on võimalik ka rannikuvaatlusi teha väljaarvatud jaanuaris. Teistel kooli õppekavaga
seotud teemadel võib õppepäeva aja valida vabalt.
Juhendamise eest tasutakse MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsile arve alusel. Transpordi ja
juhendamise kuludeks on võimalik koolil taotleda toetust KIK keskkonnateadlikkuse
programmist.
Linda Metsaorg, /linda.metsaorg@mail.ee/ Tel.56 917 494

