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Matsalu teabepunkti infotelefonid 472 4236 ja 513 8783,
e-post matsalu.looduskeskus@rmk.ee

Matsalu looduskaitseala asutati 1957. aastal eelkõige rändel 
peatuvate ning siin pesitsevate lindude ja nende elupaikade  
kaitseks. 2004. aastal nimetati looduskaitseala ümber rahvus-
pargiks. Matsalus olles ja siit merele või jõgedele minnes tuleb 
arvestada kaitsealal kehtivate seadustega ja kaitse-eeskirjast 
tulenevate piirangutega, mis on kehtestatud selleks, et loodus-  
ja linnuilu jätkuks nautimiseks ka tulevastele põlvkondadele.

Matsalu rahvuspargi pindala 48 610 ha, see hõlmab madalaveelist 
Matsalu lahte, ligi 50 meresaart ja -laidu ning neid ümbritsevat 
Väinamere osa ja erinevaid poollooduslikke kooslusi. Siin on 
registreeritud 282 linnu-, 49 kala- ja 47 imetajaliiki ning 772 liiki 
soontaimi.

Kasari jõe luht (ligi 4000 ha) on üks Euroopa suuremaid säilinud 
lageluhtasid ja nii nagu teisedki poollooduslikud kooslused, vajab 
see iga-aastaseid hooldustöid. Väga oluline on luht rukkiräägu, 
täpikhuigu ja rohunepi pesitsusalana. Luhaniitudest saab parima 
ülevaate Kloostri ja Rannajõe vaatetornist.

Euroopa suurimate hulka kuuluvad ka Matsalu lahe ääres paik-
nevad rannaniidud (pindala 3000 ha), mis on kevadeti tähtsad 
toitumispaigad rändel peatuvatele hanedele ja valgepõsk-lagledele, 
pesitsuskohaks aga paljudele kahlajatele (alpi risla, mustsaba- 
vigle, liivatüll, kiivitaja, suur-koovitaja jt). Rannaniitude säilimise 
tagab nende pidev karjatamine. Suurepärane vaade rannaniitudele 
avaneb Keemu, Haeska ja Suitsu vaatetornist.

Ligi 3000 ha laiuva Kasari jõe suudmeroostik on suurim oma- 
taoline Läänemere ääres. See on ideaalseks peatus- ja pesitsus-
paigaks hanedele, luikedele ning kümnetele tuhandetele partidele, 
vartidele ja laukudele, seal võib kuulda hüüpi ja erinevaid 
roolinde. Roostikule saab lähemalt pilgu heita Penijõe vaatetornist.

Puisniidud (50 ha) on kõige liigirikkamad poollooduslikud 
kooslused — Kirikukülas paikneval Allika puisniidul on loendatud 
1 ruutmeetril 62 liiki soontaimi. Puisniidud on sobivaks  

kasvukohaks mitmetele käpalistele (hall käpp, kahelehine käokeel, 
kaunis kuldking jpt), puudest domineerivad seal tamm ja sarapuu.

Vanad lubjakivist rannamoodustised (Kirbla astang, Salevere 
Salumägi, Mõisaküla pank)  on tekkinud 400 miljonit aastat 
tagasi siluriaegses soojas meres ja on väga omanäolised pinna- 
vormid Läänemaa muidu nii lauges maastikus.

Traditsioonilistest ehitistest on lisaks rehielamutele säilinud või 
taastatud vanu heinaküüne ja kalurionne, neid saab uudistada 
Suitsu jõe ja matkaraja ääres.

Inimestel on lubatud viibida (sh marju, pähkleid ja seeni korjata 
ning ujuda) kogu kaitsealal, välja arvatud loodusreservaadis ja 
kaitse-eeskirjaga sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine 
eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele ja looduskaitsesea-
dusele.

Kalapüük on rahvuspargis lubatud üksnes kalapüügiloa või  
kalastuskaardi alusel. Need dokumendid on kehtivusajal ühtlasi 
neile märgitud püügikohas viibimise loaks. Liikumispiiranguteta 
aladel toimub kalapüük üldistel Kalapüügiseaduses sätestatud 
alustel.

Alates 2009. aasta veebruarist korraldab Eesti kaitsealadel külas-
tust RMK. Matsalu rahvuspargi  mitmekesise looduse ja kaunite 
külamaastikega saab tutvust teha läbi selleks ette valmistatud 
matkaradade ning liikudes mööda avalikke teid ja radu. Hea pildi 
erinevatest maastikutüüpidest saab, külastades rahvuspargis 
olevaid vaatetorne ja vaatlusplatvorme.

Telkimiseks võib kasutada ainult selleks ettevalmistatud kohta.  
Telkimine ja lõkke tegemine eramaal on lubatud ainult maa- 
omaniku loal.

Matsalu rahvuspargis on palju karjatatavaid alasid, seega karja- 
aedade läbimiseks kasuta selleks ettevalmistatud ülekäike ja  
väravaid. Sulge värav alati hoolikalt! Ära häiri kariloomi!

NR Objekt NR Objekt

1 Salevere matkarada (1,5 km)
2 Keemu vaatetorn (6 m)
3 Keemu puhkekoht
4 Suitsu matkarada (0,8 km)
5 Suitsu vaatetorn (21 m)
6 Suitsu puhkekoht
7 Penijõe vaatetorn (7 m)
8 Penijõe puhkekoht I
9 Penijõe matkarada (3,6 km; 4,7 km; 6 km; 7 km)

10 Penijõe puhkekoht II
11 Matsalu looduskeskus / teabepunkt
12 Karusselja pärna puhkekoht
13 Kloostri vaatetorn (14 m)
14 Eerik Kumari mälestuskivi
15 Rannajõe vaatetorn (4 m)
16 Rannajõe puhkekoht
17 Haeska vaatetorn (8 m)

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 kod-
ulehel 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	kok-

kulepitud 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.


