TSITRE PUUDE RADA
LAHEMAA RAHVUSPARK
Tsitre puude rada asub RMK Tsitre telkimisalal. Telkida ja lõket teha tohib üksnes selleks ette valmistatud
ja tähistatud kohas, parkida parklas. Mootorsõidukitega ei ole lubatud liikuda väljaspool teid.

Tsitre puude raja algus;

Eramaa; Private area

Tsitre puude rada;

Mootorsõidukitega liikumise keeld;

Tsitre nature trail

No motor vehicles

Huvipunkt; Location

Lõkkekoht; Bonfire site

Infotahvel; Information board

Puukuur; Firewood

Parkla; Parking

Käimla; Toilet

the start of a Tsitre nature trail

Kolga laht
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Lahemaa Rahvuspark
Tsitre puude rada asub Lahemaa
RP piiranguvööndis. Kui märkad
tegevust, mis võib kahjustada
keskkonda, helista 1313
Metsapõlengust teata telefonil 112

Tsitre puude rada

6

Tsitre puude rada
Tsitre oli Kolga mõisale kuulunud suvitusmõis, mille juurde 19. saj 2. poolel C. M. von Stenbocki algatusel rajati park. See on metsapark, kus omal kohal on ka jämedad surnud puud ja sammaldunud lamavad tüved. Need on jäetud elupaikadeks haruldastele seentele ja putukatele. Kõige uhkemad puud on siin põlised männid, mida allosas katab krokodillinahana paks korbakiht. Vanimate mändide iga võib olla ~300 aastat. Kunagisest alleest säilinud hobukastanid on üle 120 aasta vanad. Peale rajal numbriga tähistatud puude kasvab siin
veel 2 liiki papleid, remmelgaid, toomingaid, saari, noori jalakaid ja mitut liiki põõsaid. 				

Jalutuskäik puude rajal
Tsitre rajal saab tutvust
teha nii kodu- kui võõramaiste, vanade ja noorte, elavate
ja juba kuivanud puudega.
0,6 km pikkune rada algab
pargi keskel asuval loodusõppeplatsil, teeb algul Põlismänniku ringi pargi lõunapoolses osas (punktid 1-9),
kulgeb keskse platsi vasakut
serva pidi, mööda kunagist
hobukastanialleed Mereranna ringile (punktid 10-18)
ning lõpuks Stenbocki mälestuskivi juurest pärnade
all tagasi loodusõppeplatsile. 			

Uuri ja nuputa!
Puude rajal on võimalus ise
rajalehe abil uurida, nuputada ja puid ära tunda. Kõrval
oleva piltkaardi ümber on
joonistatud 18 puud või põõsast, mida looduses märgib
numbriga post. Numbriga
tähistatud puu juurde jõudes
on vaja kaardil oleva pildi
abil ära tunda, kas tegu on
Tugeva tamme, Suure sanglepa või mõne muu puuga ja
kirjutada number puu pildi
juurde ringi sisse.

Igale numbrile vastav täht tuleb kirjutada võtmelause ruudustikku. Kui võtmelause koos, on Tsitre pargi väärikad
puud tuttavaks saanud!
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RMK Oandu looduskeskus: Oandu, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon 6767 010. E-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee
RMK Lahemaa teabepunkt: Palmse, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon 32 95 555. E-post: info@lahemaa.ee

