KURTNA MATKARADA
PEIPSI PÕHJARANNIKU PUHKEALA
Peipsi põhjaranniku recreation area
lõkkekoht; bonfire site

lehtmets; deciduous forest

parkla; parking

raba; fen

okasmets; coniferous forest

madalsoo; swamp

segamets; mixed forest

lage ala; open area

lehtpuude rühm; group of deciduous trees

rohumaa; meadow

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees

põõsaharvik; glade of shrubs

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

roostik; reed
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Kurtna matkarada

Kurtna matkarada

Kurtna matkarada ehk kümne järve matkarada asub
Illuka vallas Kurtna maastikukaitsealal ja on 10 kilomeetri pikkune. Matkarada algab Martiska järve äärest
lõkkekoha parklast. Matkarajal on 11 infotahvliga varustatud vaatluspunkti ja selle läbimiseks kulub 2–2,5
tundi. Raja võib läbida ka väiksema ringiga, kui vaatepunktist 6 kohe punkti 10 minna. Rada tähistavad sinised paled puudel. Niiskemates kohtades kergendab
liikumist ja kaitseb õrna taimkatet laudrada. Kurtna
matkaraja muudab unikaalseks järvede tihe paiknemine maastikul ning võimalus matka käigus tutvuda väga
erinevate järvetüüpidega, saada osa ka siinsest rabailust ning reljeefi ja taimkatte suurest mosaiiksusest.
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Niinsaare järv
Mustjärv
Nõmmjärv
Särgjärv
Haugjärv
Ahnejärv
Martiska järv
Kuradijärv
Pannjärve liivakarjäär
Suurjärv
Laugasjärv Niinsaare rabas

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

Peipsi põhjaranniku puhkeala hõlmab ulatusliku puhkuseks sobiva ala Euroopa suuruselt neljanda Peipsi järve põhjarannikul Tammispääst Vasknarvani. Puhkeala läänepiiriks on Avi jõgi, idapiiriks aga ainus Peipsi järvest väljavoolav veerohke Narva jõgi. Põhjapiiri tähistab Soome laht. Puhkeala
keskse osa moodustavad Alutaguse lõputa metsad ja sood, rabad ja laaned, siin-seal kobaras järvesilmad ja metsalaama äraeksinud jõehakatised.
Enim leidub siin lodu, soo-, palu- ja laialehiseid salumetsi. Peipsi kaldatsoonis on säilinud üksikuid haruldasi luitetammikuid ning põliseid hongasid.
Puhkealal kasvab mitmeid kaitsealuseid taimi nagu näsiniin, kuldking, orhideed jt. Esindatud on kôik Eestis elutsevad ulukid, lisaks haruldane lendorav. Siin asuvad Järvevälja ja Smolnitsa luited ning Peipsi-äärne laulev liiv, mis viitab järvevee puhtusele. Puhkeala eesmärk on võimaldada aastakümnete jooksul välja kujunenud, ent vahepeal soikunud järveäärse puhkuse veetmise ning metsaandide korjamise traditsioonide jätkumist. 		
Puhkeala keskus asub Kauksis, puhkeala tutvustavad infomaterjalid on koondatud Kauksi teabepunkti. Loodusteadlikkuse edendamisega (loodusharidust arendavate programmide ettevalmistamine ja läbiviimine looduses, loodusretkede korraldamine lastele ja loodushuvilistele) tegeleb Kauksi Looduskeskus (Kauksi külas). Kauksi bussipeatus jääb looduskeskusest 600 m kaugusele. Lähim toitlustuskoht
asub Iisakus (looduskeskusest 12 km kaugusel).										
Päris Alutaguse südames, seal kus Peipsini on jäänud vaid loetud kilomeetrid, kulgeb ligi 18 km ulatuses edela-kirde suunaliselt Iisaku–Illuka oosistik – suurejoonelisemaid ja kõrgemaid (kuni 40 m) oosistikke Eestis. Ka paljude (ligi 40) järvesilmadega edvistav Kurtna mõhnastik
on Iisaku–Illuka oosistiku, mis algab Iisaku lähistelt ja lõppeb Illukal, jätkuks. 							
Puhkealale jääb ka reljeefne Toila Oru park (Oru maastikukaitseala). Pargis on maastikuelemente Põhja-Eesti panka süüvinud Toila klindilahest ja Pühajõe klindisaarest, klindilahte suubuv kärestikulise sängiga Pühajõgi on rajanud endale aga ühe kauneima Põhja-Eesti oru.
Toila Oru pargil on suur ajaloolis-kultuuriline ja dendroloogiline väärtus, see on rajatud tuntud arhitekti Georg Kuphaldti planeeringu järgi aastatel 1897-1901. Tänapäeval on maastikupargi planeering koos pargi rajatistega (sillad, lossiaia väravad, lossiaed, vaatepaviljon, tiigid) taastatud, pargis kasvab üle 300 puittaimeliigi.										
Puhkeala mitmekesine reljeef ja ürgne loodus, eripalgelised loodus- ja maastikukaitsealad, pakuvad häid võimalusi jalgsimatkadeks (talvel
suusamatkadeks). Selleks on puhkealale rajatud huvitavaid ja mitmekesiseid matka-ja õpperadasid, mis seovad erinevaid puhkekohti ja vaatamisväärsusi.
													
RMK Kauksi teabepunkt:
Kauksi küla, Iisaku vald, 41001 Ida-Virumaa; telefon: 339 3833, e-post: kauksi.looduskeskus@rmk.ee

