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Rebastemäe õpperada
Õpperada paikneb nii Hiiumaa kui kogu Lääne-Eesti vanimas osas, Kõpu
poolsaarel, kus 8000 aastat tagasi oli vaid 1 ruutkilomeetri suurune saareke keset avamerd.
Rajal saadavad matkajat eritüübilised metsad: luitepealne palumännik,
astangualune liigirikas salumets, looduslik vana kuusik tormimurruga. Siin
võib jälgida kuidas erinevad valgus- ja niiskustingimused luidestikul on
mõjutanud metsade kujunemist. Kuusikus kohtab igihaljast kääbuspõõsast harilikku harakkuljust. Rajal võib loomigi kohata – on ju Rebastemägi
oma nime saanud just rebaste järgi, kes siin liivaste luidete vahel elavad.
Kaplimäel, mis on Hiiumaa kõrguselt teine mägi, 63, 5 m, saab tutvuda
rahvapärimusega kabeliloost.
• Loodusrajal on mitmeid treppe ja kaks vaateplatvormi, kust saab nautida vaateid merele. Kui raja läbimiseks on aega napilt, võib ronida vaid
Rebastemäe vaateplatvormile, et heita pilk üle metsade Saaremaa poole.
Ligipääs raja alguspunkti kõigi transpordivahenditega. Ringikujulise raja
pikkus 1, 5 km, kõrguste vahe 20 m. Infoaluseid 8, eesti ja inglise keeles.
Puidust nooleviidad ja sinised rajalindid. Läbimise aeg 1 tund. Läbitav
kuiva jalaga.
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Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi
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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

Rebastemäe õpperada

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.
		

