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roostik; reed

lage ala; open area

põõsaharvik; glade of shrubs

Kärdla

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

lehtpuude rühm; group of deciduous trees

üksik lehtpuu; deciduous tree

madalsoo; swamp

raba; fen

segamets; mixed forest

okasmets; coniferous forest

vaatetorn; lookout tower

lõkkekoht; bonfire site

lehtmets; deciduous forest
rohumaa; meadow

parkla; parking

HIIUMAA PUHKEALA

telkimisala, camping area

Hiiumaa recreation area

KÄDLA-TÕRVANINA MATKARADA

Kärdla–Tõrvanina matkarada

Kärdla-Tõrvanina matkarada

Matkarada kulgeb Kärdlast läbi rannaäärsete metsade Tõrvaninale.
Maastikud on mitmekesised ja vaheldusrikkad. Levinud on nii kuivad kui
ka märjemad metsatüübid. Esineb ka soostunud alasid. Kunagised kaunid
rannaniidud Kärdla lähistel on kahjuks võsastumas ja kattunud kõrgete rohttaimedega. Vähenenud on rannakurvitsaliste liigirikkus ja arvukus.
Kärdla lahe lõunapoolne osa on madal ja pikalt kulgevate liivakõrgendikega, mis madala mereveega paljanduvad. Läänepoolne osa aga sügavam ja sobib hästi suplemiseks. Levinud on ulatuslikud rooväljad. Lahel peatub hulgaliselt rändlinde.				
				
Linnalähedane rada sobib matkamiseks igal aastaaja. Liikumine mere ja metsa piirimaadel on emotsionaalne, sest toimub pidev suletud ja avatud maastike vaheldumine. Suvel, lõpetanud retke, saab ennast premeerida suplusega Tõrvanina kaunis ujumiskohas.

Rada algab Kärdlas Tiigi tn lõpust ja lõpeb Tõrvaninal. Raja pikkus 5,6 km,
tähistatud RMK nooltähistega. 5 väikest infotahvlit, raja alguses ja lõpus selle
skeem. Üks lõkkekoht, 2 vaateplatvormi, laudtee Kärdlast Tareste ojani , telkimisala Tõrvaninal. Läbimise aeg 2-3 tundi. Läbitav kuiva jalaga, vihmase ilmaga võib laudtee libe olla .					

Säästlikkuse sõnum
•
•
•
•

Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi

•
•
•
•

Pese kuival maal
Tee tuld, kus tohib
Hoia koer rihmas
Vaata, kuhu pargid

RMK Ristna teabepunkt:
Kalana küla, Kõrgessaare vald, 92212 Hiiumaa, telefon: 676 7499,
e-post: ristna.looduskeskus@rmk.ee

Hiiumaa on Eestimaa üks looduskaunimaid ja turvalisemaid piirkondi. Mandriga
võrreldes meretagune ja rahulik. Siin on palju vaikust ja rahu, mis tänapäeva lärmakas maailmas on üheks suureks väärtuseks muutunud. 		
Meri on hiidlasele ja tema külalisele sama tähtis kui õhk, see on üks osa elust.
Tänu ümbritsevale merele on Hiiumaa puhkealal kliima natuke teistsugune kui Mandri- Eestis. Päikesepaistelisi ilmu on rohkem ja vihma vähem kuna vihmapilved sajavad tühjaks mere kohal. See on sobilik rannapuhkajale. Kevadine õidepuhkemine
algab paar nädalat hiljem kui mandrimaal ning sügis venib pikemaks.
Kindlasti tullakse vaatama ka seda, milline ikkagi on see hiidlane, kelle töökusest ja
huumorimeelest on nii palju räägitud.				
Planeeritud majandamine riigimetsas koos järjepideva looduskaitsetegevusega
on loonud mitmekesise ja väärtusliku metsade, soode, rannikute ja ka pool-looduslike koosluste kompleksi, kus esineb märkimisväärseid kultuuri- ja ajaloolisi objekte.
Hiiumaa puhkeala on läbitav mõne päevaga. Hiiu saare pikim sirgjooneline vahemaa
Sarvest Kõpuni on 60 km. Kuna vahemaad on lühikesed ja loodus kaunis, sobib puhkeala nelja osa- alaga tutvust teha jalgsi matkates või jalgrattaga sõites. Teid ootavad
ees kõrge loodusväärtusega metsad, kus võib kohata haruldasi taimeliike.
Puhkeala loodus on ka väärtuslik õppeobjekt ja pakub uurimisainet bioloogia, metsateaduse, geoloogia ja kultuuriajaloo valdkonnas.
		

