
Kiidjärve-Kooraste recreation area

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

ROIUPALU ÕPPERADA
KIIDJÄRVE-KOORASTE PUHKEALA

okaspuuharvik; glade of coniferous trees

lõkkekoht; bonfire site

teabepunkt; information centre

rohumaa; meadow

soovik; swampy meadow
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Roiupalu õpperada on 2,5 km pikk ja asub Põlvamaal Vastse-Kuuste 

vallas. Rada, mis algab Kiidjärve parklast ja kulgeb kauni Ahja jõe kaldal 

ning Roiupalu metsas, tähistavad oranzid ringjad paled puudel. Õpperaja 

alguses Hatiku oja kaldal on matkalise tarvis rajatud lõkkekoht. Raja lõpus 

õhkab igivana hiievaimu ohvrikivi. Matka jooksul saab määrata puude kõr-

gust ja vanust ning viia lisatoitu metsloomadele. Keskmise raskusastmega 

(kohati ka kerge) rada on aastaringselt kasutusel Kiidjärve looduskeskuse 

õpperajana. Vihmaste ilmade korral on järsud kaldanõlvad libedad. 

Rajal vaatamisväärsusteks on Kassimäe liivakivipaljand, rekordmänd 

(42 m), imeline erisuguse korbaga nn korgikuusk, ainuke Ahja jõe-

äärne soolapp – Linasoo ning ohvrikivi.   

Kiidjärve–Kooraste puhkeala asub Põlva maakonna põhja-lääne osas 

kuue valla piirides: Ahja, Vastse-Kuuste, Põlva, Kõlleste, Valgjärve ja Ka-

nepi. Ala keskosa läbib Tartu–Põlva maantee, kirdeservas on Tartu–Rä-

pina tee, lääneosa läbib Tallinn–Luhamaa transiitmagistraal. Ajaloolise 

tagaplaaniga on Tartu–Võru nn. Postitee. Kirde-edela suunalistest ühen-

dusteedest on olulisemad Kärsa–Koorvere ja Põlva–Kanepi–Otepää teed, 

mis järgivad maastikulist telge moodustavat Ahja jõe ja Kooraste ürgorgu. 

Ulatuslikul territooriumil (4000 ha) paikneval puhkealal on kaks osaala: 

Kiidjärve–Taevaskoja–Hatiku–Palojärve (lüh Kiidjärve osaala) ning Erast-

vere–Kooraste (lüh Kooraste osaala). Viimase juurde kuulub veel väike (ca 

270 ha) huvitava maastiku ja ajaloolise taustaga Krüüdneri metsamassiiv. 

Puhkeala Kiidjärve osaala pakub külastajatele loodusharidus-

likku tegevust eeskätt looduse õppe- ja matkaradade näol, mis on 

koondunud suures osas puhkeala keskuse lähiümbrusesse. Puh-

keala Kooraste osaala pakub lisaks õppe- ja matkaradadele külas-

tajale ka aktiivset looduses liikumise võimalust jalgrattaga.  

Roiupalu õpperada

RMK Kiidjärve teabepunkt:
Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, 63604 Põlvamaa, telefon: 676 7122, 

e-post: kiidjarve.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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