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Haapse laht
PEDASSAARE LOODUSRADA
PÕHJA-EESTI PUHKEALA
Põhja-Eesti recreation area
loodusrada; hiking trail

metsamaja; forest house

lõkkekoht; bonfire site

metsasiht; forest target

okasmets; coniferous forest

kivikülv; stone seeding
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Pedassaare loodusrada
Pedassaar on Kolga lahe kõrgeim ja vanim saar, mis kerkis veepinnale ~
4000 a tagasi. Saare pindala on 90 ha ja kõrgus merepinnast ulatub 13 meetrini. Pedassaart lahutab mandrist vaid kilomeetri laiune veeriba. Lähim sadam on Salmistu. Saar asub Kolga lahe maastikukaitsealal ning siin viibides
tuleb täita kaitse-eeskirja nõudeid. 				
Pedassaarega on kõige parem tutvuda loodusrajal, mis teeb ringi ümber saare põhjaosa. Rada ei ole loodusesse märgitud, huvipunkte tähistavad numbriga
postid. Kuna rada kulgeb piki saare randa, siis eksimisohtu ei ole.
Pedassaar on kõrgem põhjaosas ja madaldub lõunasse, kus merre ulatub liivane maasäär – Liivsäär. Saare edela- ja lääneosas esineb kitsas
järsunõlvaline liivarand, loodeotsas on 8 m kõrgune Landvaotsa astang.
Astang jätkub piki saare põhjarannikut, muutudes katkendlikuks ja madaldudes kirde poole. Saare idarand on liigestatud väikeste liivarannaga
lahtede ja kiviste neemedega. Saar on vähemalt viimased kolm sajandit
olnud metsane, seetõttu pesitsevad siin erinevalt teistest Kolga lahe saartest põhiliselt metsalinnud					
Esimesed teated saare asukatest pärinevad 1818/1819 aastast. Arvatakse et saare asustus lähtus Rammu saarelt. 19.sajandi alguses rajati saarele metsavahikoht. Saarel on peetud lühiajaliselt ka kõrtsi ning on asunud
piirivalve kordon. 					

Loodusraja huvipunktid
1.
2.
3.
4.
5.

Randumiskoht. Kurdlehised kibuvitsad
Infomajake ja lõkkekoht
Liivarand, samblikumännik
Vana metsasiht
Landvaotsa rand – veerisrand rändrahnudega,
liivarand
6. Landvaotsa männik. Vaade väikesaartele

7. Vana rannaastang kanarbikumännikus
8. Veerisrand ja rändrahnud
9. Ulguotsa kivine rand
10. Rannaniit Venekari rannas
11. Tiirkari, idaranniku kõrgeim koht
12. Kivikülv männimetsas
13. Metsaonn kunagise metsavahitalu kohal

• Kuiva männimetsa ja merelt puhuva tuule tõttu on Pedassaar äärmiselt
tuleohtlik. Siin on toimunud mitmed metsapõlengud, viimane tulekahju tabas saart 1950-date aastate alguses. Lõket tohib teha ainult tähistatud lõkkekohas randumispaiga juures vaikse ilmaga.			
• Võta kogu oma prügi kaasa, kui saarelt lahkud		
• Telkimiskohta saarel ei ole, metsamaja broneerimine tööpäeviti tele
fonil 676 7532, www.rmk.ee
RMK Oandu teabepunkt:
Oandu, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon: 676 7010,
e-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee

Pedassaare loodusrada

Kolga lahe maastikukaitseala
Kolga lahe maastikukaitseala on loodud Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulike maastike ja koosluste kaitseks. Kaitseala hõlmab 15 väikesaart ja
laidu, jagunedes 4 sihtkaitsevööndiks (Rammu, Äksi, Malusi, Rohusi) ja 3
piiranguvööndiks (Rammu, Koipsi, Pedassaare).			
Loodushuvilistel on lubatud kaitsealal viibida (v.a. tähtajalised piirangud
sihtkaitsevööndis), korjata marju ja seeni, jääda laagrisse ja teha lõket ainult selleks ettenähtud ja tähistatud paikades. 			
Keelatud on inimeste viibimine Malusi sihtkaitsevööndis 01.01 - 20.07;
Rammu ja Rohusi sihtkaitsevööndis 01.04 - 20.07, välja arvatud liikumine merel selleks tähistatud liiklusteel ning teedel ja radadel Rammu, Rohusi ja Koipsi saarel.							
RMK Lahemaa teabepunkt:
Palmse, Vihula vald, Lääne-Virumaa. Telefon 32 95 555
e-post: info@lahemaa.ee

