Vormsi maastikukaitseala

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

Vormsi maastikukaitseala

TEABEPUNKT — riigimetsa puhkemajandusliku infrastruktuuri-, pärandkultuuri- ja loodusteabe levitamiseks
rajatud või kohandatud ja otstarbekohaselt 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 kasutusmaks 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.

Vormsi on ajalooline rannarootslaste asuala, mis on oma nime saanud Islandilt pärit viikingi Ormi
(tõlkes „madu”) järgi. Saarel väärib esiletõstmist:
• Väga vaheldusrikas maastik — lääneosas asuvad loopealsed ja kadastikud, seevastu idaosa on madalam
ja soisem, üle poole saarest on kaetud metsaga. Erinevate elupaikade rohkus loob eelduse saare taimestiku
ja loomastiku liigirikkusele;
• Ajalooline rannaküla Rumpo ning Rumpo poolsaarel olev ainulaadsete ja haruldaste tundrailmeliste
samblikukoosluste kasvuala;
• Prästvike järv, endine merelaguun, praegu tähtis rannikumere kalade koelmuala. Järve põhjaosas avanevad
arvukad allikad, mitmekesine on järve linnustik;
• Keset kuusemetsa asuv Huitberge paekühm, mis on tekkinud üle 400 miljoni aasta tagasi ordoviitsiumi
troopilises madalmeres elanud loomakeste lubikodadest. Samblavaibast vabadel kohtadel võib näha
kivistunud koralle, stromatoporaate, trilobiite ja sammalloomi;
• Rikkalikult kivistisi peidab endas ka Saxby rannikul avanev Vormsi lademe lubjakivi, 1864. aastal ehitatud
Saxby tuletorni juures rannas on jälgitav, kuidas meri randa lõhub;
• Diby poolsaar on rikas kodumaiste orhideede poolest: hõredas loometsa kasvavad kaunis kuldking
ja valge tolmpea, lubjarikkad niidud on kärbesõie ja hariliku muguljuure kasvualaks;
• Hosby rannaniit on oluline veelindude rändeaegne kogunemiskoht.
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METSAMAJA — lihtsa konstruktsiooniga, 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.
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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.

TELKIMISEL
• kasuta selleks ette nähtud kohta,
selle puudumisel eelista varem
telkimiseks kasutatud paika;
• püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.

LOODUSKESKUS JA LOODUSMAJA —
looduskeskus on aastaringselt avatud
RMK puhkealakeskus, kus toimub
loodusharidustegevus kõikidele sihtrühmadele (programmid, üritused, teavitamistöö). Looduskeskuses on teabepunkt,
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruumid töötajatele. Loodusmaja, kus samuti
toimub loodusharidustegevus, on avatud
vaid programmide-ürituste toimumise
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt
www.loodusegakoos.ee.

LÕKKE TEGEMISEL
• kasuta ainult ettevalmistatud lõkkekohta tuletegemist lubaval ajal;
• kasuta valmis pandud lõkkepuid
või mahalangenud oksi;
• kasuta küttepuid säästlikult,
et neid jaguks ka järgmisele tulijale.

VEEKOGU ÄÄRES
• pese nõusid ja ennast vaid kuival
maal veepiirist eemal;
• rahulda oma loomulikke vajadusi
ikka selleks ettenähtud kohas.

Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasutuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edendamiseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

Saxby puhkekoht
Huitbergi matkarada (3 km)
Allika matkarada (1,2 km)
Allika matkaraja vaateplatvorm
Parunikivi puhkekoht

Rumpo
Rumpo
Rumpo
Rumpo

vaateplatvorm
sääre vaateplatvorm
nina vaateplatvorm
matkarada (6,5 km)

Matsalu teabepunkti infotelefon 472 4236; e-post matsalu.looduskeskus@rmk.ee

PRÜGI
• põleta lõkkes ainult looduslikku päritolu
põlevad jäätmed, kõik teised jäätmed
võta endaga kaasa või pane prügikasti;
• eelista korduvkasutusega nõusid.
MOOTORSÕIDUKITEGA
• liikle teedel ja peatu parklas;
• austa jalakäijaid ja jalgrattureid.

Kariloomad
• Vormsi maastikukaitsealal on palju karjatatavaid alasid — karjaaedade läbimiseks kasuta
selleks ettevalmistatud ülekäike ja väravaid.
• sulge värav alati hoolikalt;
• ära häiri kariloomi.
KAASASOLEVAD LOOMAD
• valva oma lemmikute järele,
nende tegude eest vastutad Sina;
• looduses olgu koer rihma otsas ja suukorviga.

