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TAEVASKODADE MATKARADA
KIIDJÄRVE-KOORASTE PUHKEALA
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Taevaskodade matkarada asub Põlvamaal Põlva vallas, on 3,0 km pikk 

ja kulgeb Ahja jõe mõlemal kaldal. Rada algab Taevaskoja asula ja Kiidjärve 

vahelisel teel asuva Saesaare asula ligiduses paiknevalt RMK Saesaare 

parklast. Matkarajal on 10 huvipunkti, raja alguses on infostend raja ja 

puhkeala kaardiga, rajal suunavad viidad. Parklast jõeoru poole matkates 

näeb esmalt jõetammi, seejärel paremale, taevaskodade poole liikudes lä-

bib rada 150-aastase ürgmetsa ja jõuab Lustiplatsi-nimelisele lagendikule. 

Üle jõesilla minnes paistab Väikese Taevaskoja ligi 200 m pikkune ja kohati 

kuni 13 m kõrgune Devoni liivakivist kalju. Allikas on Väikese Taevaskoja 

liivakiviseina ligi kolme meetri kõrguse Neitsikoopa uuristanud. Mööda jõe-

kaldaäärset looklevat rada edasi minnes hakkab peatselt silma Suure Tae-

vaskoja 24 m kõrgune liivakivisein, mis ääristab jõekallast kuni 150 m ula-

tuses. Ületades teistkordselt jõe, tõuseb matkarada Suure Taevaskoja peal-

sele, kust avaneb kaunis vaade ürgorule. Tagasiteel viib kitsas matkarada 

üle Väikese Taevaskoja; möödunud metsakuninga troonist ja ohvrikivist, 

jõuab matkaja ürgoru ühe ilusaima loodusobjekti – Emalätte juurde. Jõe 

järsud kaldad ja trepid on libedad, eriti märja ilmaga. Üle piirete ronimine 

ning liivakivipaljanditele kirjutamine on keelatud.Taevakodade suursugu-

sus ja müstiline salapära teevad neist tähelepanuväärsused, millele on 

raske Eestis võrdväärset leida ja seda eriti liivakivipaljandite osas. 

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.  
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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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