
Peipsi põhjaranniku recreation area

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

ULJASTE MATKARADA
PEIPSI PÕHJARANNIKU PUHKEALA

info; information

lõkkekoht; bonfire site

rohumaa; meadow

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

lage ala; open area

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees

lehtpuude rühm; group of deciduous trees

põõsaharvik; glade of shrubs

Uljaste matkarada; hiking trail of Uljaste
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Uljaste matkarada asub Alutaguse laane lääne-

servas Sondas ja on 4,8 kilomeetri pikkune. Matka-

rada algab 19. saj ehitatud vana Sonda metskonna 

alusmüüride juurest parklast Uljaste järve idakal-

dalt.     

Rajale jäävatest loodusobjektidest on muidugi tun-

tuim Uljaste järv (pindala 63 ha, sügavus 5,6 m). Jär-

ve piirab idakaarest poolkaarjalt lavajas oos (vallsel-

jak), mida mööda kulgebki suures osas matkarada. 

Oosil asuvalt Tornimäelt, Kiuksumäelt ja Pidumäelt 

avanevad ootamatult uhked vaated Uljaste järvele ja 

ümbruskonna metsalaamadele. Nii vasakult (lõunas) 

kui ka paremalt (läänes) ulatub järv kuni metsastu-

nud Uljaste oosi jalamini (suhteline kõrgus 22 m). 

Kaunis vaade järvele ja järvetagusele oosile avaneb 

ka lõunasse jäävalt Linnamäelt. Järvest läände jääb 

pealetungiv Uljaste raba, milles on kaks väikest jär-

vesilma (Soojärv ja Saarejärv). Järve piirav oos on 

osa ulatuslikumast, kuni 9 km pikkusest Pohlaa-

ru–Reinumäe–Uljaste oosiahelikust. Uljaste ümb-

ruses leidub palju kaitsealuse lendorava pesapuid. 

Uljaste matkarada

RMK Kauksi teabepunkt:

Kauksi küla, Iisaku vald, 41001 Ida-Virumaa; telefon: 339 3833, e-post: kauksi.looduskeskus@rmk.ee

Uljaste matkarada

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 Vask-

narvani. 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 lendo-

rav. Siin asuvad Järvevälja ja Smolnitsa luited ning Peipsi-äärne laulev liiv, mis viitab järvevee puhtusele. Puhkeala eesmärk on võimaldada aastakümne-

te 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 edendamise-

ga (loodusharidust arendavate programmide ettevalmistamine ja läbiviimine looduses, loodusretkede korraldamine lastele ja loodushu-

vilistele) 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–Il-

luka 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 klin-

dilahest 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 jär-

gi aastatel 1897-1901. Tänapäeval on maastikupargi planeering koos pargi rajatistega (sillad, lossiaia väravad, lossiaed, vaatepaviljon, tii-

gid) 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 vaata-

misväärsusi.              


