Tule rattaga Hiiumaad avastama!
19.-21. mail 2017. aastal toimub Roheliste Rattaretk „Kuidas elad, Hiiumaa?“, kuhu on oodatud nii noored
kui vanad, pered, sõpruskonnad, kooligrupid ja üksiuitajad.
Sel aastal läheme avastama Hiiumaad, kus toimub 28. Roheliste rattaretk. Retke nimes tähistab sõna
„roheline“ ajaloost lähtuvalt seotust keskkonnateemadega, ehkki aja jooksul on retkel aina rohkem rõhku
pandud ka meelelahutuslikule küljele. Retke sünnist on jäänud siiski väga oluliseks osaks piirkonna
probleemid, kaitsealade ning erinevate taime-linnuliikide kajastamine ja tutvustamine.
Alates 2008.a. on toetanud keskkonnaprogrammi läbiviimist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Retkel rajal ja laagripaikades toimuvad erinevad loengud, väitlused, töötoad, õhtuti filmiprogramm,
linnulaulu- ja taimeõpe, kultuuri- ja meelelahutuslik programm. Laagriplatsidel rohelises telgis on ka
lastenurk. Iga osaleja saab valida endale sobiva ehk teda kõnetava teema, mida kuulama ja uudistama jääda
ning vastavalt sellele valida ka sõitmise tempo. Kiiret ei ole kusagile. Oluline on nautida kevadist loodust,
erinevaid kohajutte ja kontserte ning tutvuda Hiiumaa elu-oluga ning jõuda õhtuks laagrisse, kus
meelahutuslik- ja keskkonnaprogramm jätkub. Muusikaga esinevad Dagö, Vanaviisi, Ott Lepland, Taavi
Peterson ning peatuspaikades kohalikud pillimehed.
Keskkonnaprogrammi läbivaks teemaks on sel aastal Hiiumaa kui biosfääri kaitseala ning kaitsealadega
seonduv liigirikkus. Oluliseks teemaks liigirikkuse tutvustamisel on alvarid ja nende taastamine. Räägime
loopealsetest karjamaadest ning bioloog Tiit Leito juhatusel tutvume Hiiumaa kaitsealuste laidudega.
Liigirikkuse tundmaõppimiseks teeme retke Kassaril ja leiame alvaril üles liigirikkuse sümbolid – orhideed.
Orhideedest kõneleme ka Kõrgessaare orhiideede õpperajal.
Samuti räägime Euroopa naaritsast, keda Hiiumaale on edukalt taasasustatud. Teeme peatuse Tihu
looduskaitsealal Vanajõe orus, kus naaritsa Hiiumaale taasasustamise eestvedaja Tiit Maran kõneleb
naaritsa tulevikust ning plaanidest asurkonna laiendamise osas.
Tänavu tutvustame uut säästvat ettevõtmist – Topsiringi, mis toob suurüritustel korduvkasutusse pestavad
joogitopsid.
Kuigi igapäevaselt enamus meist peab sorteerima prügi juba aastaid, kerkib meil kõigil ikkagi küsimusi, kuhu
sorteerida näiteks küünelakk, kergelt määrdunud pitsakarp või šokolaadipaber. Viime laagripaigas läbi
mängu, kus iga osaline saab proovida jäätmeid õigesti sorteerida. Keskkonnaprogrammis on ka Eesti
mahemajanduse ehk Organic Estonia teemaline loeng-arutelu.
Kohalikku pärandkultuuri tutvustame Suursadamas halulaeva ehituse juures, samuti tutvustame retkelistele
Hiiumaa kivilabürinti ja Ülendi hiiepärna. Võimsatesse militaarpärandi rajatistesse viib meid spetsialist Urmas
Selirand koos Hiiumaa militaarmuuseumi rahvaga. Kärdla meteoriidist kõneleb geoloog Kalle Suuroja.
Linnumees Peep Veedla juhendamisel õpime looduses liikudes linnulaulu ära tundma. Traditsiooniliselt
paigldame metsa retkeliste osavõtul sulelistele pesakaste, et tutvustada õiget töövõtet ning selgitada kastide
vajalikkust lindudele. Külastame mitmeid muuseume.
Retk algab ja lõpeb Hiiumaal.
Retkeline saab 4- toidukorra talongid, retke trükise ja käepaela. Retke trükises on kaart koos ajakavaga ja
põhjalik peatuspaikade teejuht.
Ööbimine toimub nagu ikka telkides. Telgid, magamiskotid, soojad riided ja muu varustus, mida rajal vaja ei
lähe, tuleb korralikult ära pakkida (nt tugeva prügikoti sisse). Laagrist laagrisse toimetab selle pakiauto.
Oluline on pakk korralikult tähistada, nii on seda järgmises laagris teiste seast kerge leida!
Samuti on olemas nii rajal kui laagriplatsidel meditsiiniabi ja rattatehnoabi. Retke ajal saate helistada retke
info-hädaabi telefonile, kus Teid nõustatakse ja abivajajatele saadetakse abi. Kedagi rajale ei jäeta.
Vaata täpsemalt www.rattaretked.ee

