EST
Ohessaare pank

Kärla – Kihelkonna – Harilaid –
Pidula – Küdema

Saaremaa looduse ja
puhkuse rajad

Sõrve poolsaare läänekaldal paiknev Ohessaare
pank on umbes 500 m pikk ja kuni 4 m kõrge lubjakividest koosnev pangajärsak. Ohessaare pangal
avaneb kõige ulatuslikum läbilõige siluri noorima
– Ohessaare lademe – kihtidest. Ohesaare pangal
võib leida ka palju kivistisi.
Tänapäeval on pank kuulsust kogunud sinna inimeste poolt püstitatud kivitornidega: rahvale
meeldib siinsetest rannas lebavatest lapikutest kividest torne laduda.

Euroopa keskpunkt
Euroopal on erinevatest nurkadest vaadates umbes
15 keskpunkti. Internetientsüklopeedia Wikipedia
järgi asub üks neist Saaremaal. Kärla vallas Mõnnuste
küla lähistel asuv punkt on Euroopa süda, kui võtta
arvesse ka mandri kõige kaugemad punktid ja saared. Täpsete mõõteriistadega määratud keskpunkt
on tähistatud. GPS 58° 19’ N, 22° 16’ E

Karujärv
Saaremaa vanim ja suurim järv Karujärv asub saare keskel, Kärla aleviku lähedal. Umbes 330 hektari
suuruse sopilise järve suurim sügavus on 6 meetrit.
Sealse liivaranna tõttu hindavad Karujärve suplejad
ja suvitajad. Järve populaarsust tõstab veel asjaolu,
et järvevesi on mereveest enamasti mõne kraadi soojem. Lisaks vähkidele elavad järves ahvenad, haugid
ja säinad.

Pidula mõis

Sääre tuletorn

Pidula mõis on üks Saaremaa vanematest rüütlimõisatest, mille peahoone rajati 18.–19 sajandil.
Hilisbaroki stiilis härrastemaja on peetud Eesti üheks
silmapaistvamaks barokseks mõisamajaks. Seda eeskätt läbimõeldud proportsioonide ja maitsekate detailide poolest. Mõisakompleksile annab lisaväärtuse
samast ajast pärit park.

Aastal 1646 laskis Liivimaa kindralkuberner Gabriel
Oxenstierna ehitada Sõrve poolsaare tipus asuvale väikesele saarele algelise tuletorni – tulepaagi.
Sügistormid näitasid, et tulepaagi asukohaks valitud väikesaar oli sobimatu ja tulepaak koliti ümber
Sõrve poolsaare tippu. 1770. aastal püstitati sinna
kivitorn, mis hävis I maailmasõjas. Praegune kooniline monoliitbetoonist 52 meetri kõrgune tuletorn
püstitati 1960. aastal.

Uustalu talu loodusrada

Mihkli talumuuseum
Mihkli talumuuseum on omapärane muuseum, kus
saab tutvuda tüüpilise Lääne-Saaremaa taluarhitektuuriga. Talukompleks koosneb kaheksast hoonest,
mis on ehitatud 19. sajandi keskel. Peale hästisäilinud
ehitiste saab muuseumis tutvuda ka rikkaliku tarbeesemete koguga. Eriliseks muudab selle esemetekogu asjaolu, et pea kõik need on valmistanud selles Harilaid
samas talus elanud kuus põlvkonda talunikke.
Tagamõisa poolsaare tipus Vilsandi rahvuspargi ter+372 454 6613, www.saaremaamuuseum.ee
ritooriumil asuv 3,6 km2 suurune Harilaiu poolsaar
on suurepärane koht matkamiseks ja ajaveetmiseks
looduses. Rahvuspargile omaselt on poolsaarel rikkalik ja huvitav taimekate. Ornitoloogidele pakuvad
huvi siinsete mändide ja lahesoppide kohal tiirutavad
veelinnud. Erilise kuulsuse on Harilaiule toonud poolsaare loodepoolses tipus seisev Kiipsaare majakas.
Saaremaa Pisa tornina tuntud majakas sattus mere
pealetungi tulemusel aastaid tagasi üsna veepiirile.
Pinnase toeta jäänud tuletorn vajus peagi viltu. Kümmekond aastat pärast majaka viltuvajumist näitas
loodus taas oma kõikvõimsust ja lükkas majaka ühe
suure tormi ajal taas otse. Nii seisabki Kiipsaare tuletorn praegu sirgelt kui tikk.

Uustalu talu loodusrada asub Lääne-Saaremaal
Abula külas. Looduskaunisse kohta rajatud 1 km pikkune rada on jõukohane igale loodushuvilisele. Lisaks inimkätega rajatud traditsioonilistele vaatamisväärsustele, nagu looklevad kiviaiad, saab rajal näha
põlistamme, metsõunapuud, näsiniini, pooppuud,
kadakaid ja paljusid teisi, väiksemaid taimi. Talu on
tuntust kogunud veel seetõttu, et siinne pererahvas
on ainukesed Belgia piimalamba kasvatajad Eestis.
Samas on perenaine lahkesti nõus õpetama külalis- Panga pank
Saaremaa ja Muhu põhjarannikul on rannad enamastele taimede ja seentega värvimist.
ti kivised ja astangulised. Mitte kuskil mujal ei moo+372 534 21908
dustu rannikul aga nii kõrget astangut kui Saaremaa
põhjarannikul Panga küla lähedal. Panga pangana
Küdema lahe äärsed matkarajad
tuntud astangu maksimaalne kõrgus on 21,3 meetrit.
Kalja matkarada (1 km) algab Mustjala–Kihelkonna Panga jalamil võib kogu astangu 2,5 km ulatuses leida
tee 2,4. kilomeetril ja tutvustab Saaremaal mitte kui- põnevaid fossiile. Põnev on seegi asjaolu, et paarisaja
gi tihti esinevat karstiala. Karstiala lähedal on huvitav meetri kaugusel rannast asub merepõhjas veel teineSelgase dolomiidikarjäär ja Küdema kurisu. Lähedal gi astang. See pakub suurt huvi lähedal asuva Panga
asub veel Kalasma matkarada (5,4 km), mis algab sukeldumiskeskuse klientidele. +372 511 6793
RMK Kalasma lõkkekohast ja tutvustab siinset rannikut, loometsi, järvede arengut ja taimekooslusi. Kuressaare–Mustjala tee 28,6. kilomeetril algavad 1 ja 3
kilomeetri pikkused Konati matkarajad. Radade algus asub Konati karjääri ääres, kus kuumal suvepäeval saab end pärast kosutavat istumist piknikupaigas
karjäärivees jahutada.

Viieristi looduskaitseala
Viieristi looduskaitseala on kogunud kuulsust eeskätt oma rannaastanguga. Tuhandeid aastaid tagasi tekkinud astang on tänapäeval 20–25 meetrit
kõrge. Liustiku ehitusest tulenevalt leidub astangu
jalamil rohkelt allikaid. Omanäoline veesilm on
looduskaitsealal paiknev Koltsi järv. See ajutine
veekogu täitub veega ainult kevadeti ja suuremate sadude ajal. Looduskaitsealustele piirkondadele
omaselt esineb ka Viieristi looduskaitsealal mitmeid haruldasi taime- ja loomaliike.

Stebeli rannakaitsepatarei
komandopunkt
Kuna Sõrve poolsaar oli II maailmasõja ajal Saksa
vägede viimane tugipunkt Eesti pinnal, toimusid
siin mitmed lahingud Saksa ja Nõukogude vägede
vahel. Tänapäeval meenutavad neid raskeid aegu
mitmed militaarrajatised. Neist ehk tuntuim on
Stebeli patarei. See 1941. aastal Nõukogude vägede poolt rajatud kaitserajatiste kompleks koosnes
komandopunktist, kahest maa-alusest suurtükitornist, vaatlustornist, katlamajast ja sõjaväelinnakust.
Praeguseks on säilinud tuulikut meenutav vaatlustorn ja hulganisti varemeid.

Tehumardi mälestusmärk

Väljaandja: Kuressaare Linnavalitsus

Saksa ja Nõukogude vägede vahel 1944. aasta sügisel Tehumardi külas toimunud öölahing kujunes
Teise maailmasõja üheks verisemaks. 1967. aastal
püstitati veriste lahingute mälestuseks 21 meetri
kõrgune mälestusmärk. Betoonist ja dolomiidist
mõõga käepidemel on kujutatud vaprate võitlejate
näod. Ausamba läheduses asub vennaskalmistu.

Fotod: Tõnu Ling, Irina Mägi, Irene Teesalu,
erakollektsioon

Viidumäe – Jämaja – Sõrve – Nasva

Vaata ka: www.ventspils.lv ja www.talsi.lv
kuressaare@visitestonia.com • www.visitestonia.com • www.visitsaaremaa.ee • www.saaremaa.ee
Kuressaare Turismiinfokeskus,
Tallinna 2, 93819 Kuressaare, Eesti
tel/fax +372 453 3120
tel +372 455 0550

Kihelkonna Mihkli kirik
Kihelkonnal asuv keskaegne kirik on ehitatud 13.
sajandil. Algne kirik oli ilma tornita. Pühakojast mõnisada meetrit eemal seisev kellatorn on ehitatud
1638. aastal ja on Baltimaades ainulaadne. Pärast
restaureerimist kostab eraldiseisvast kellatornist taas
kellahelin, et kuulutada keskpäeva saabumist. Kiriku
välisilme muutus oluliselt 19. sajandi lõpus, kui ehitati 60 meetri kõrgune torn, mida on kasutatud ka
majakana.
+372 454 6558, kihelkonna@eelk.ee

Odalätsi allikad
Odalätsi küla juures jõuab mitmete avauste kaudu
pinnale ümbruskonna soodest tulev ja mööda maaaluseid karstipragusid jooksev allikavesi. Odalätsi allikad on legendi järgi alguse saanud Saaremaa vägilase Suure Tõllu ja tema igipõlise rivaali Vanapagana
järjekordsest jõukatsumisest. Vanakuri murdnud oma
oda, mispeale ta raevunult hüüatanud: "Oda läts, oda
läts!" Rahvasuu räägib ka seda, et Odalätsi allikate
veega nägu pestes püsib inimene igavesti noor.

Viidumägi

Ratsukievari vabaajakeskus

Saaremaa kõrgeimas osas paikneb ligi 1900 ha suurune Viidumäe looduskaitseala. Merepinnast 54 meetri
kõrgusele, Saaremaa kõrgeimale kohale on rajatud
vaatetorn, mille tipust on näha kogu looduskaitseala
territoorium. Liigirohke loodusega tutvumiseks tuleb
aga laskuda tagasi maapinnale. Sealsetel matkaradadel on võimalik tutvuda sellele piirkonnale omase
loodusega – viinamäetigude ja Saaremaa robirohuga, mida ei kasva mitte kusagil mujal maailmas. Viidu
külas asub looduskaitseala keskus, kus võib tutvuda
piirkonna ajalooga.
+372 457 6442, www.viidumae.ee

Ratsukievari on Jõgela külas asuv vabaajakeskus, mis
pakub erinevaid looduses tegutsemise võimalusi
– loodusretked, jalgrattaretked, maasturisafarid jne.
Sealses aedikus elavad minikitsed, kanad, kodujänesed, merisead, paabulinnud, tuvid ja erinevat tõugu
kanad. Samal ajal kui lapsevanemad hobustel ratsutavad, saavad lapsed ringi liikuda Shetlandi ponidega. Lastele on rajatud ka mitmesuguseid mängimisvõimalusi pakkuv muinasjutulinnak.
+372 511 3395, www.ratsukievari.ee

Järve luited

Sõrve militaarmuuseum
Sõrve militaarmuuseum asub Sõrve sääre tipus, endises piirivalveohvitseride elamus. Kohaliku ajaloopärandi säilitamiseks ja tutvustamiseks loodud väikeses muuseumis võib näha nii kohalikku elu-olu
kui ka siinsete paikadega seotud militaarajalugu
tutvustavaid väljapanekuid. Ajalootoast leiab nii
vana kivist koolitahvli, jupikese Rootsi sõjalaevast
kui ka ajahambast puretud püsse. Ajalootoa juurest algab ka õpperada, mis tutvustab piirkonna
militaarset ajalugu.
+372 513 0921

Kuressaaret ja Sõrve säärt ühendava tee kõrval mühiseva männimetsa taga peidab end Järve luitestik.
See Kuressaarest 15 kilomeetri kaugusel asuv rannaastang oma 2–4 meetri kõrguste vallidega näitab milliseid huvitavaid künkaid võib loodus liivast
vormida. Siit saab alguse ka 7 kilomeetri pikkune
Järve ja Nasva vahele jääv kaunis liivarand. Meri
läheb siin sügavaks võrdlemisi aeglaselt, sobides
suurepäraselt suplemiseks ka väikestele lastele.

Kapa talu miniloomaaed
Pilguse mõis

Loona mõis
Loona mõisa on ajalooürikutes esmakordselt mainitud juba aastal 1506. Praeguseks säilinud mõisa peahoone on ehitatud aga 17.–18. sajandil. Klassitsistliku
välisilme sai mõisahoone 19. sajandi esimeses pooles. Eelmise sajandi lõpus renoveeritud peahoones
tegutseb praegu majutusasutus. Peale selle tegutseb
Loona mõisas reisikorraldaja Pärimusmatkad, kes
pakub eksklusiivseid loodusmatku. Uuele elule on
äratatud ka mõisa kõrvalhooned. Kunagises karjakastellis asub tänapäeval Vilsandi rahvuspargi keskus
ja näitusemaja. Just sealt saab küsida infot, kuidas
pääseb Vilsandile.
+372 454 6510, www.camploona.ee

Pidula Forell ja Saarepuhkus
Endise Pidula mõisa vesiveski ja veskitiigi veerel on
end tänapäeval sisse seadnud Saarepuhkuse nimeline ettevõtmine. Veskitiigis, mida varustavad ülipuhta
veega Odalätsi allikad, elavad forellid. Külaliste püütud kalad roogitakse soovi korral kohapeal ja küpsetatakse neist maitsev eine. Lisaks kalapüügile pakub
Saarepuhkus mitmeid muid põnevaid ajaveetmisvõimalusi: džiibi- ja ATV-safarit, kanuumatku, geoseiklust, fotojahti, Rambo rada ja võidusõiduregatti
kaugjuhitavate purjekatega.
+372 566 27637, www.saarepuhkus.ee

Pilguse mõisa rajamist alustas 16. sajandi teisel poolel Kihelkonna piiskopimõisa valitseja. Mõisa valmimise järel veetis siin oma suvesid ka mõisavalitseja
poeg Fabian von Bellingshausen, kes on tuntud kui
Antarktika mandri avastaja. Kui 18. sajandil ehitatud ja hiljem korduvalt täiendatud mõisa peahoone
ootab veel renoveerimist, siis põhjalikult korrastatud
karjakastellist on tänapäeval saanud hubane külalistemaja.
+372 524 0033, www.pilguse.ee

Kipi külas asuvas miniloomaaias elavad Saaremaal
üsna tavapärased loomad nagu hobused, kitsed ja
küülikud. Ent leidub ka hoopis eksootilisemate liikide
esindajaid – deegusid ja laamasid. Kapa talu pakub
külastajatele ka mitmeid meelelahutusvõimalusi.
Näiteks saab seal kätt harjutada vibulaskmises.
+372 534 49051, www.kapatalu.ee

Jämaja kirik
Kirik oli Jämajas tõenäoliselt olemas juba 13. sajandil,
ent tänapäevaks ei ole sellest vanast ehitisest midagi
säilinud. Praegune historitsistliku ilmega kirik on rajatud 19. sajandi teises pooles. Eriliseks teeb selle kiriku
mere lähedus. Jämaja kiriku altarimaali süžeed võib
kohata kirikutes, mille aknast kostab sisse merekohin. Kirikust veidi eemal asuv, praktiliselt mererannas
paiknev Jämaja kalmistu on Eestis merele kõige lähemal olev surnuaed.

Sõrve looduse tuba

Nasva küla

Karm ajalugu ja kaunis loodus käivad Sõrves ikka
käsikäes. Nii on Sõrve militaarmuuseumi kõrvale rajatud Sõrve looduse tuba. Seal võib tutvuda
Sääre tipus sageli leitavate fossiilsete kivististe, laia
valiku linnusulgede ja palju muu huvitavaga, mis
seostub siinse liigirohke loodusega. Kevadel ja sügisel, suure lindude rändamise ajal on Säärel ainulaadne võimalus jälgida linnuparvi selleks otstarbeks kohandatud kahurialuselt ja rannas asuvatest
kuulipildujapunkritest. + 372 563 59533

Kahe veekogu – Suure Katla ja Suurlahe – vahel asuv
Nasva on põline kaluriküla. Kahel pool küla asuvaid
veekogusid ühendab omavahel üks Saaremaa suuremaid jõgesid – Nasva jõgi. Omapäraseks teeb jõe
asjaolu, et selle vesi voolab kahtepidi. Kevadiste sulade aegu voolab vesi merest lahte, mitte vastupidi
nagu tavaliselt. Kuigi rannakalurite osakaal on aasta aastalt vähenenud, on küla kalandusega seotud
siiani – seal tegutsevad mitmed tööstuslikud kalandusettevõtted ja paadiehitusfirmad.

One Vacation − Two Countries
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Üügu pank (12m)
Pädaste mõisakompleks
Muhu Katariina kirik 13.-14. saj.
Muhu Muuseum
Maasi ordulinnus 14. saj.
Pöide Maarja kindluskirik 13. saj.
Koigi raba
Valjala Martini kirik 13.-14. saj.
Angla tuulikud
Karja Katariina kirik 13. saj.
Kaali meteoriidikraatrite väli
Püha Jakobi kirik 13.-17. saj.
Panga pank (21m)
Ninase pukktuulikud
Ninase pank (6m)
Karujärv
Mihkli talumuuseum
Kihelkonna Mihkli kirik 13. saj.
Odalätsi karstiallikad
Harilaiu poolsaar
Vilsandi rahvuspargi keskus
Viidumäe looduskaitseala
Tehumardi lahinguväli (II maailmasõda)
Sääre tuletorn
Stebeli rannakaitsepatarei, 1940
Loode tammik

