
  23 km

     8–10 h

      Haeska pie putnu vērošanas 
torņa, blakus  

       Puise nina,  
 
  Haeska – Sinalepa – Tuuru – 

Põgari-Sassi – Puise – Puise 
nina.

  Ceļi ar asfalta un grants 
segumu.

    Vidēja

     Nav

     Gar mazajiem lauku un ciemu 
ceļiem, kā arī gar autoceļu 
ir jāiet uzmanīgi un jāievēro 
drošība.

     Maršruts iet cauri Matsalu 
nacionālajam parkam. 
Migrāciju laikā jācenšas 

pēc iespējas mazāk traucēt 
putnus, kas atpūšas piekrastē 
un apkaimes laukos. Šajā 
posmā nav veikalu (tuvākais – 
Panga ciemā) un ēdināšanas 
uzņēmumu.

 Starp Kiideva un Puise nina 
ir Matsalu nacionālā parka 
veidota pārgājienu taka: no 
Tuuru caur Koidu var doties 
uz Kiideva, apskatīt putnu 
vērošanas platformu un 
tad gar Matsalu līča krastu 
pa minēto taku doties līdz 
Puise nina (+ ~ 3 – 4 km pie 
pamatmaršruta).

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA
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Haeska  – Puise
                       Putnu un dabas vērošana Matsalu nacionālajā parkā

Viens no skaistākajiem Matsalu Nacionālā parka Jūrtakas posmiem, kas ved cauri 
Matsalu līča apkaimes lauksaimniecības zemēm un piejūras pļavām, kur rudeņos 

pulcējas tūkstošiem migrējošo dzērvju un zosu. Pie Haeska ciema (piejūras pļavas, 
sekli līči, mazas saliņas, mājlopu ganības) un Puise ragā (piejūras pļavas ar ganībām, 
sēkļi) ir izcilas putnu vērošanas vietas, kur uzcelti torņi. Ainaviski skaistākie skati uz 

jūru un salu virtenēm paveras Põgari-Sassi un Puise nina apkaimē.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Haeskas putnu vērošanas tornis 

(Haeska linnuvaatlustorn). Šī ir viena 
no iecienītākajām gājputnu pavasara 
atpūtas vietām. Skats uz apkārtējām 
piekrastes pļavām un līci. Putnu 
vērošanas tornis un atpūtas vieta 
atrodas uz privātas zemes, – atrašanās 
un pārvietošanās pa to ir atļauta 
laikā no saullēkta līdz saulrietam. 
T: +372 5048950;  
GPS: 58.779446, 23.659244

2  Haeskas muiža (Haeska mõis). Muižas 
ēka, kas tagad ir privātīpašums, ir 
celta 1805. gadā. Šobrīd tajā aktīvi 
darbojas naktsmītne. T: +372 53471688; 
GPS: 58.787786, 23.662977

3  K.G.A. fon Kurselli kapliča. Sinalepas 
muižnieka dēla Kārļa Gustava Ādolfa fon 
Kuselli kapliča. Saglabājies gan vecais 
dzelzs krusts, gan aptuveni 80 gadus 
vecais ozolkoka krusts. 
GPS: 58.81477, 23.57014

4  Pegari lūgšanu nams (Põgari 
palvemaja). Aptuveni 1930. gadā būvētajā 
ēkā notika Igaunijas Republikas pēdējā 
valdības sēde 1944. gada 22. septembrī 
pirms padomju okupācijas. 
GPS: 58.804112, 23.531795

5  Kīdevas ciems (Kiideva küla). 
Tradicionāls zvejnieku ciems 
Matsalu līča piekrastē. Ciemā ir laivu 
piestātne un putnu vērošanas tornis.
GPS: 58.771896, 23.548245

6  Pastaigu taka Kīdeva (Kiideva)–Puise, 
���bNP. Pastaigu taka, kas savieno 
Kīdevas un Puises ciemus. No 
sākumpunkta Kīdevas pusē tā vijas 
caur lapu koku mežu un atjaunotu 
meža pļavu līdz Lepres (Lõpre) ozolam. 
GPS: 58.776860, 23.526074

7  Piemiņas akmens ornitologam Svenam 
Onno (Sven Onno). Ornitologs, kurš laika 
posmā no 1957.–1963. gadam pētīja 
Matsalu putnus.  
GPS: 58.76870, 23.45679

8  Breti akmeņi (Breti kivid).  
No 1915.–1969. gadam šeit dzīvoja  
Breti, kurš savu dzīvi un nelaimīgo 
mīlestību izcirta akmeņos. Ceļmalā 
esošajos akmeņos Breti ir izcirtis sev 
nozīmīgas atziņas. Breti “mīlestības 
akmens” (Armastuse kivi),  
GPS: 58.79330, 23.48237 un  
Breti “mātes akmens”, 
GPS: 58.82886, 23.58192

9   Puises zemesrags (Puise nina) un 
Puises skatu tornis-grāmatnīca No 
Puises zemesraga skatu torņa pirmā 
stāva mazās grāmatnīcas var aizņemties 
grāmatas. GPS: 58.766130, 23.453670

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu māja “Tuulingu Puhkemaja”, 
T: +372 5048950;  
GPS: 58.779634, 23.6597702
2. Naktsmītne “Haeska mõisa majutus”, 
T: +372 53285093;  
GPS: 58.787778, 23.663056
3. Viesu māja “Altmõisa külalistemaja”,  
T: +372 53008622;  
GPS: 58.815230, 23.5538864 
4. Viesu māja “Puise Nina külalistemaja”, 
T: +372 5117246;  
GPS: 58.764974, 23.452069

 Ēdināšana
1. Kafejnīca “Altmõisa Kohvik”, 
T: +372 4724680;   
GPS: 58.815230, 23.553886

2. Krogs “Puise Nina külalistemaja Kogre 
Kõrts”, T: +372 5117246;  
GPS: 58.764974, 23.452069

 Veikali
 Onga (Oonga), GPS: 58.825761, 23.733429
 Parila, GPS: 58.868352, 23.622272

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi: Haeska–Parila 

1 reizi dienā (aptuveni 3 reizes nedēļā), 
Parila–Puise aptuveni 3 reizes dienā.

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Hāpsalas (Haapsalu) Tūrisma 

informācijas centrs, Hāpsala, Karja 15,  
www.visithaapsalu.com, T: +372 4733248; 
GPS: 58.946638, 23.536323
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