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VilsaNdi RahVuspaRgis ja Viidumäe 
lOOduskaitsealal VääRiVad esile tõstmist:

•  maastikuline mitmekesisus ja geoloogia. Vilsandi rahvuspargis paikneb Eesti arvukam saarestik ning tema 
rannikualal avaneb pankadena mitmeid eri ladestute lubjakivipaljandeid. Huvipakkuvad on Vilsandi rahvus-
pargis avanev Siluri ajastu geoloogiline aluspõhi ja kivististe rohkus. Ainulaadsed on pindmised karstinähud 
Vilsandi saarel, mida nimetatakse karrideks. Kui enamasti võib Saaremaal nautida kadakasi loopealseid, 
siis Viidumäel võib tutvust teha omanäolise metsase kõrgustikuga, mis vabanes taanduva Balti Jääpais-
järve vee alt umbes 10 500 aasta eest. Kõrgeim punkt ulatub 59 meetrit üle merepinna.

•  loomastik. Vilsandi rahvuspargi saarestikus pesitsev arvukas linnustik on liigirikas. Hahad on saanud 
rahvuspargi vapilindudeks. Eestimaa looduskaitsealade ajalugu sai alguse Vaika saartelt, kus rahvasuus 
Vilsandi linnukuningaks kutsutud Artur Toomi eestvõttel loodi 1906.aastal linnukaitseala. Vilsandi rahvus-
pargi saartel asuvad hallhüljeste suvelesilad ja kevad-talvel olulised sigimis- ja poegimisalad. Järvederohke 
märgala on hea elupaik kõrele ja teistele mageveeloomadele. Metsad on ulukirohked.

• taimed ja putukad. Taimeriigi eripära tuleneb soojast merelisest kliimast. Piirkond on kui botaanikaaed. 
Siin kasvab Eestimaa relikt — saaremaa robirohi. Mööda puid ronib kõrgele luuderohi. Orhideederohkus 
paneb huvilised ahhetama. Väga mitmekesine on seene- ja putukamaailm. 

•  kultuuriajalooline väärtus. Vilsandi rahvuspark on kui ajaloomuuseum. Piirkonna asukoht on sõjalis- 
strateegiliselt tähtis olnud läbi ajaloo, mis on tugevasti mõjutanud kohalike elu-olu. Nii on siin leida  
militaarse tegevuse jälgi muinasajast lähiminevikuni. Siit võib leida neoliitikumiaegse külaaseme, kivikirst- 
kalmeid, ohvrikive. Kihelkonna alevikus asub eraldiasuva kellakojaga Eesti üks vanimatest säilinud  
kirikutest. Rahvuspargi ala on olnud meresõitjate ja laevaehitajate maa. Viidumäe ala aga merelt  
kaasatoodud haiguse ajalooline ravimispaik. Lääne-Saaremaast on loomeainest leidnud mitmed Saaremaa 
kirjanikud A. Hint, H. Ranna, A. Mälk,  H. Väli, J. Saar. 

Vilsandi rahvuspargi teabepunkti infotelefonid on 454 6880 ja 5681 5721

Vilsandi  
rahVuspark ja
Viidumäe  
looduskaitseala

Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —  
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasu-
tuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edenda- 
miseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

teabepuNkt — riigimetsa puhke- 
majandusliku infrastruktuuri-, pärand- 
kultuuri- ja loodusteabe levitamiseks 
rajatud või kohandatud ja otstarbe- 
kohaselt varustatud ehitis või selle osa.

puhkekOht — lihtne pingiga  
(ja lauaga) varustatud loodushoiuobjekt;

lõkkekOht — lõkke tegemiseks  
ette valmistatud ja vastavalt varustatud 
loodushoiuobjekt. NB! eelista kaetud 
lõkkekohta.

telkimiskOht/-ala — märgistatud ja 
vajadusel tsoonideks jaotatud telkimiseks 
ning ürituste korraldamiseks kohandatud 
ala. Kui soovid RMK telkimisala kasutada 
ürituse korraldamiseks, tutvu meie 
kodulehel www.loodusegakoos.ee olevate 
ürituse korraldamise reeglitega.

metsaONN — lihtsa konstruktsiooniga, 
reeglina ühe ruumi ja spartaliku  
sisustusega lukustamata hoone või  
rajatis. Metsaonn ei taga kasutajale 
soovitud ajal omaetteolekut ja kasutus-
maks metsaonnil puudub. Metsaonni 
kasutamisel tuleb järgida igaüheõigusest 
tulenevaid põhimõtteid:
• ööbi järjest ühel ööl;
• tee ruumi nii järgmisele tulijale  

kui ka juurdetulijale;
•  jäta järgmisele tulijale tulealustuseks 

kuivi puid;
•  jäta ämber lahkudes maha  

tühja ja puhtana;
•  kasuta küttepuid säästlikult;
• jäta lahkudes maha korras varustus  

ja puhas maja.

metsamaja — lihtsa konstruktsioo-
niga, reeglina ühe ruumi ja spartaliku 
sisustusega lukustatud hoone või rajatis. 
Metsamajast leiab kasutaja soovitud 
omaetteoleku, mille tagab kasutusmaks 
ehk võtmetasu. Metsamaja kasutaja peab 
teadma järgmist:
• tutvu RMK metsamajade  

broneerimistingimustega meie  
kodulehel www.loodusegakoos.ee;

•  maja saad kasutada järjest  
ühe või kaks ööpäeva;

•  kasuta küttepuid säästlikult;
•  jäta lahkudes maha korras varustus  

ja puhas maja; 
•  lahkumisel toimeta võti eelnevalt 

kokkulepitud kohta.

lOOduskeskus ja lOOdusmaja —  
looduskeskus on aastaringselt avatud 
RMK puhkealakeskus, kus toimub  
loodusharidustegevus kõikidele sihtrüh-
madele (programmid, üritused, teavita-
mistöö). Looduskeskuses on teabepunkt, 
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruu-
mid töötajatele. Loodusmaja, kus samuti 
toimub loodusharidustegevus, on avatud 
vaid programmide-ürituste toimumise 
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt 
www.loodusegakoos.ee.

RMK puhkeala on puhkamiseks ja looduses  
liikumiseks sobiv määratletud riigimetsa-ala, 
mis on otstarbe järgi tsoonideks jagatud ja 
millel on kasutuseks kohandatud  
sihtotstarbelised rajatised.

Sinust, hea külastaja, oleneb, kas Sind  
ümbritsev külastuseks ettevalmistatud loodus
säilib ahvatlevana ka järgmistele tulijatele.  
Looduse säästmiseks ning enda ja teiste hea
äraolemise nimel käitu looduses mõistlikult.
Mets on sõber, hoia teda!

lõkke tegemisel
•  kasuta ainult ettevalmistatud lõkke- 

kohta tuletegemist lubaval ajal;
• kasuta valmis pandud lõkkepuid  

või mahalangenud oksi; 
•  kasuta küttepuid säästlikult,  

et neid jaguks ka järgmisele tulijale.

pRÜgi
•  põleta lõkkes ainult looduslikku päritolu  

põlevad jäätmed, kõik teised jäätmed  
võta endaga kaasa või pane prügikasti;

•  eelista korduvkasutusega nõusid.

telkimisel
• kasuta selleks ette nähtud kohta,  

selle puudumisel eelista varem  
telkimiseks kasutatud paika;

• püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.

VeekOgu ääRes
• pese nõusid ja ennast vaid kuival  

maal veepiirist eemal;
• rahulda oma loomulikke vajadusi  

ikka selleks ettenähtud kohas.

kaasasOleVad lOOmad
• valva oma lemmikute järele,  

nende tegude eest vastutad Sina;
• looduses olgu koer rihma otsas ja suukorviga.

mOOtORsõidukitega
• liikle teedel ja peatu parklas;
• austa jalakäijaid ja jalgrattureid.


