KAIU RATTARADA
TARTU-JÕGEVA PUHKEALA
Tartu-Jõgeva recreation area
puhkekoht; rest area

lõkkekoht; bonfire site

lõkkekoht telkimisega;

okasmets; coniferous forest

lehtpuude rühm; group of deciduous trees

rohumaa; meadow

parkla; parking

vaatetorn; lookout tower

madalsoo; swamp

segamets; mixed forest

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees

raba; fen

rattarada; bicycle trail

teabepunkt; information centre

lage ala; open area

lehtmets; deciduous forest

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

campfire site with camping spaces
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Kaiu rattarada
Kaiu rattarada asub Jõgevamaal Saare vallas ja on
45 km pikkune. Viitadega tähistatud rattarada algab
Kääpa külast, Saare teabepunkti infotahvli juurest.
Rada oma pikkuse ja kulgemisega väga vahelduval maastikul pakub parajalt koormust ka treenitumale rattasõitjale. Rada kulgeb Kääpa külast lõuna
suunas läbi valgusküllaste männimetsade, kus on
metsateedel ka lahtise liivaga tõuse-langusi. Kosutuseks pisikest puhkepausi sobib pidada Kaiu järvede äärsetes lõkkekohtades, kus on võimalik ka end
veega karastada ning soovi korral ka telkida. Üheks
huvitavamaks punktiks rajal on ka Sõõru küla oma
üle 100 aastat vanuse tulevalvetorniga (torni minek
pole lubatud). Pala asulas saab vajadusel oma toiduja joogivarusid täiendada, et jätkuks jõudu raja teise
poole läbimiseks. Rada kulgeb valdavalt läbi kaunite
marja-ja seenerikaste männimetsade ja ka põldude
Koseveski keskuseni. Sealt on veel 4,5 km sõita, et
jõuda tagasi Kääpa külla, kus võib käia Kalevipoja
muuseumis, teemapargis, läbida krati seiklusraja ja
hea õnne korral kohata ka kratte endid.

Kaiu rattarada

Säästlikkuse sõnum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi
Pese kuival maal
Tee tuld, kus tohib
Telgi, kus tohib
Hoia koer rihmas
Vaata, kuhu pargid
Järgi juhiseid

Tartu-Jõgeva puhkeala asub Tartu-ja Jõgevamaal ning koosneb kahest osa-alast: Tartu ja Saare-Vara. Tartu osa-ala objektid asuvad Tähtvere ja
Kambja vallas ning on mõeldud valdavalt linnalähedaseks puhkuseks. Tuntumateks on mõnusat vee-äärse puhkuse võimalust pakkuvad Pangodi telkimisala ja lõkkekoht, Ilmatsalust alguse saav Ilmatsalu-Kärevere linnutee kalatiikide ja jõe-äärsete linnualadega ning Tartu põhjapiiril asuv
Tiksoja lõkkekoht koos sealt alguse saavate, mööda metsaradasid ja -sihte kulgevate loodusradadega. Saare-Vara osa-ala objektid paiknevad Jõgevamaal Saare ja Pala vallas ning Tartumaal Vara vallas. Ala sobib oma vaheldusrikka maastiku ning seene-ja marjarohkete metsadega nädalalõpupuhkuseks. Olulisemaks „tõmbekeskuseks“on kujunenud Kaiu mõhnastiku puhkepiirkond oma männimetsade, vahelduva maastiku ja 4 järvega
(Kaiu, Papi, Jõemõisa ja Särgjärv), kus külastajat ootavad mitmed lõkke-ja puhkekohad ning Tammeluha ja Jõemõisa matkarada. Juba ammustest
aegadest on nimetatud alad olnud traditsioonilised puhketsoonid, mida inimesed on kasutanud juba aastakümneid. Eriti kaunid on eriilmelised
veekogud – jõed, järved, kalatiigid, paisjärved, ja kevaditi üleujutatavad alad, mitmekülgne maastik, erinevate kasvukohatüüpidega metsamassiivid ning soostunud alad. Puhkeala tegevuste eesmärgiks on linlase suureneva liikumisvajaduse ning loodusessetungi võimaldamine, kujundades
sealjuures linlase hoolivat ja säästlikku suhtumist loodusesse. Puhkeala ulatus ja peatuskohtade rohkus pakub piisavat „hingamisruumi“ igale
loodusesõbrale. Mõlemal osaalal on matka-ja rattarajad, mis seovad erinevaid puhkekohti ja vaatamisväärsusi. Täpsemat teavet kõikide puhkealade
ja kaitsealade puhkevõimaluste kohta saab Saare ja Elistvere teabepunktidest. Alates 2008.aasta 1.juulist lisandus RMK majandada olevale puhkealale üks Kesk-Eesti turismimagneteid – Elistvere loomapark, mis pakub võimalust lähemalt tutvuda metsloomade elu-oluga ning mille ümbrusest
avanevad imelised vaated Vooremaa kaunile maastikule. Põhjalikult rekonstrueeritud endises Elistvere kauplusehoones asub nüüd nii uuendatud
sissepääs Elistvere loomaparki kui ka loodushariduslikku tegevust korraldav ning ühtlasi piirkonna keskuseks olev Elistvere looduskeskus.

RMK Elistvere teabepunkt:
Elistvere küla, Tabivere vald, 49103 Jõgevamaa; telefon: 5346 5030; e-post: elistvere.looduskeskus@rmk.ee

RMK Saare teabepunkt:
Kääpa küla, Saare vald, 49323 Jõgevamaa; telefon: 5076 608; e-post: saare.teabepunkt@rmk.ee

