
Räpina-Värska recreation area

parkla; parking

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

MEENIKUNNO MATKARADA
RÄPINA-VÄRSKA PUHKEALA

info; information

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

vaatetorn; looking tower

metsaonn; forest hut

raba; fen

lõkkekoht; bonfire site

metsamaja; forest house

telkimisala; camping area
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Meenikunno matkarada asub Põlvamaal Veriora vallas Meenikunno maas-

tikukaitsealal ja on 5,8 km pikkune. Matkarada on ringikujuline ning koos-

neb 2,4 km pikkusest laudteest ja 3,4 km pikkusest metsarajast. Rajal on 

13 infopunkti, mis tutvustavad raba ja metsa. Matkaraja Liipsaare poolses 

otsas asub vaatetorn, kust  avaneb imeilus vaade lagerabale ja mitmetele 

soosaartele. Raja alguses raba-äärsel palumännikuga kaetud mõhnastikul 

asub Liipsaare metsaonn. Kamarusmäel asub Päikeseloojangu metsama-

ja, kus saab eelneval kokkuleppel ka ööbida. Siit avaneb kaunis vaade raba 

idaosale ja veripunasele päikeseloojangule läänekaares. Raba keskossa jääb 

4,7 ha suurune, võrdlemisi ümara kujuga Meenikunno soojärv (laugasjärv). 

Meenikunno maastikukaitsealal, mille piiridesse jäävad Meenikunno raba, 

Must- ja Valgjärv ning metsiste elupaigad, püütakse hoida omapärast maas-

tikku, raba ökosüsteemi ja kaitsealuste liikide elupaiku. Kaitsealustest tai-

medest esinevad siin näiteks austria roidputk, vesilobeelia, järv-lahnarohi ja 

mitu orhideeliiki ning lindudest lisaks juba nimetatud metsisele väikekoovi-

taja, hallõgija, kalakotkas ja valgeselg-kirjurähn.   

Räpina-Värska puhkealal asub Eestimaa ilusamate, tervislikult lõhna-

vate männimetsade piirkond Palumaa. Siinsed metsad on marja- ja see-

nerikkad. Suur-Peipsi ja tema osajärved Lämmijärv ning Pihkva järv on 

kalameeste paradiis, sobilikud huvireisideks ja purjespordiks. Piirkonna 

jõed pakuvad võimalusi kanuumatkadeks: Eestimaa pikim jõgi Võhandu 

(162 km) ja suurima langusega Piusa jõgi (2,24 m/km) ootavad.  

Vaikseks ja mõnusaks puhkuseks sobivad väikejärved metsade rüp-

pes, uhked ja võimsad on liivakivipaljandid Võhandu ja Piusa jõgede 

kallastel. Võhandu alamjooksust lõuna pool asub Setomaa, piirkonda 

jäävad ka Eestimaa suurimad mäed Munamägi ja Vällamägi. 

Räpina-Värske puhkeala jaotub viie osa-ala vahel: Räpina, Orava, Ilu-

metsa, Võru ja Misso.     
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RMK Ilumetsa teabepunkt:
Nohipalo küla, Veriora vald, 64201 Põlvamaa; telefon: 676 7830, 

e-post: ilumetsa.looduskeskus@rmk.ee

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
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