
Saaremaa recreation area

okasmets; coniferous forest

KALJA MATKARADA
SAAREMAA PUHKEALA

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

karst; carst

lehtmets; deciduous forest

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees
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Kalja matkarada asub Mustjala vallas ja on ühe kilomeetri pikkune. Mat-

karajale pääseb Mustjala–Kihelkonna maantee teiselt kilomeetrilt, kust 

raja algusesse on sadakond meetrit mõnusat astumist. Sinise märgistu-

sega (sinused lindid puudel) rajal on läbimiseks 11 tähistatud kirjeldusega 

huvipunkti. Kevadise suurvee ajal on soovitav kanda veekindlaid matkasaa-

paid.Kalja matkarada tutvustab Kalja karstiala (250x300 m) omapäraeid 

karstielemente – kurisuid ja karstilehtreid. Suuremaid karstilehtreid on 7, 

mitmete lehtrite sügavus ulatub 4-5 meetrini, läbimõõt 18-36 meetrini. 

Sügvaima lehtriläbimõõt on 18 m, sügavus 5,5 m. Paljudes lehtrites on 

mitu neelukohta. Suurvee ajal on karstiala üle ujutatud, kuival ajal on 

hästi jägitav aluspõhja – pae paljandumine. Karstiraja läbimise järel võib 

külastada ka Küdema kurisud, kus vahepeal maa-alune Kalja salajõgi uues-

ti natukeks maapeale tuleb, et siis uuesti kaduda.  

Saaremaa puhkeala hõlmab Muhu ja Saaremaad ning nende juures asu-

vaid väikesaari ja laide. Saarte omapärane, liigi- ja reliktiderohke loodus 

pakub suurepäraseid võimalusi loodusharidusest osasaamiseks. 

Puhkeala keskus asub Mustjalas, puhkeala tutvustavad infomaterjalid 

on koondatud Mustjala teabepunkti. Loodusteadlikkuse edendamisega 

(loodusharidust arendavate programmide ettevalmistamine ja läbivii-

mine looduses, loodusretkede korraldamine lastele ja loodushuviliste-

le) tegeleb Mustjala looduskeskus. Looduskeskuses saab tutvuda loo-

dusteemaliste väljapanekute ja loodusalase kirjandusega.  

Saaremaa puhkeala koosneb Leisi, Mustjala ja Sõrve osaalast. 

Puhkeala mitmekesine reljeef  ja kaunis loodus, eripalgelised loodus- ja 

maastikukaitsealad, pakuvad häid võimalusi jalgsi- ja rattamatkadeks. 

Selleks on puhkealale rajatud huvitavaid ja mitmekesiseid matkara-

dasid, mis seovad erinevaid puhkekohti ja vaatamisväärsusi. 

Kalja matkarada

RMK Mustjala teabepunkt:
Mustjala alev, 93601 Saare maakond, telefon: 457 9737, 

e-post: mustjala.looduskeskus@rmk.ee

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

Kalja matkarada


