TAMMELUHA MATKARADA. JÕEMÕISA MATKARADA
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Tartu-Jõgeva recreation area
lõkkekoht telkimisega; 		

lehtmets; deciduous forest

matkarada; hiking trail

põõsastik; shrubbery

campfire site with camping spaces

okasmets; coniferous forest

põõsaharvik; glade of shrubs

segamets; mixed forest

madalsoo; swamp

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees

lage ala; open area

Tammeluha matkarada;

Jõemõisa matkarada;

Tammeluha hiking trail

Jõemõisa hiking trail

Kaiu järv

N
0

100

200

300

m

1:10400

Tammeluha matkarada. Jõemõisa matkarada
Tammeluha ja Jõemõisa matkarajad asuvad Jõgevamaal Saare vallas.
Matkaradade algusesse juhatavad viidad Kaiu bussipeatusest. Parkimine
on raja alguses Tammeluha lõkkekoha äärse infotahvli ümbruses.
Tammeluha matkarada (2,8 km) asub Kaiu ja Jõemõisa järvede vahelisel maasäärel, on tähistatud viitadega ning kulgeb üle luhaniidu, kuhu on
rajatud 0,6 km pikkune laudtee Pedassaareni. Laudtee võib suurvee ajal
olla vee all. 12 huvipunktiga rada tutvustab huvitavat luhaniidu taimestikku ja Pedassaare mitmekesist väärtuslikku metsakooslust. Rajale jääb ka
ümbruskonna suurim mänd – Emamänd. Raja meeldejäävamaks osaks
on Pedassaarelt avanevad kaunid vaated ümbritsevatele järvedele. Sõõru
mägede ja metsade külje all lainetab Jõemõisa (64 ha) – Kaiu (130 ha) –
Papijärve (29 ha) järvistu. Selle keskel asub Heinassaar ehk Kaiu soo ning
poolsaarena Tammeluht. Läbi järvistu (Kaiu järve sisse ja Jõemõisa järvest
välja) voolab 46 km pikkune Kalevipoja-lugudest tuntud Kääpa jõgi, mis
algab Koosa asula lähedalt väikesest rabajärvest.		
Jõemõisa matkarada (0,5 km) on meeleolukaks jalutuskäiguks puhkealal viibijale ja ühendab Tammeluha ja Jõemõisa lõkkekohta. Jõemõisa
lõkkekoht asub Jõemõisa järve idakaldal. Telkimine võimalik lähedal asuvates Tammeluha, Kalamehe ja Jõemõisa lõkkekohtades.		
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Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi
Pese kuival maal
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Tee tuld, kus tohib
Telgi, kus tohib
Hoia koer rihmas
Vaata, kuhu pargid
Järgi juhiseid

RMK Elistvere teabepunkt:
Elistvere küla, Tabivere vald, 49103 Jõgevamaa;
telefon: 5346 5030; e-post: elistvere.looduskeskus@rmk.ee

RMK Saare teabepunkt:
Kääpa küla, Saare vald, 49323 Jõgevamaa;
telefon: 5076 608; e-post: saare.teabepunkt@rmk.ee

TARTU-JÕGEVA PUHKEALA

Tammeluha matkarada. Jõemõisa matkarada

Tartu-Jõgeva puhkeala asub Tartu-ja Jõgevamaal ning koosneb kahest
osa-alast: Tartu ja Saare-Vara. Tartu osa-ala objektid asuvad Tähtvere ja
Kambja vallas ning on mõeldud valdavalt linnalähedaseks puhkuseks.
Saare-Vara osa-ala objektid paiknevad Jõgevamaal Saare ja Pala vallas ning Tartumaal Vara vallas. Ala sobib oma vaheldusrikka maastiku
ning seene-ja marjarohkete metsadega nädalalõpupuhkuseks.
Juba ammustest aegadest on nimetatud alad olnud traditsioonilised
puhketsoonid, mida inimesed on kasutanud juba aastakümneid. Eriti
kaunid on eriilmelised veekogud – jõed, järved, kalatiigid, paisjärved, ja
kevaditi üleujutatavad alad, mitmekülgne maastik, erinevate kasvukohatüüpidega metsamassiivid ning soostunud alad. Puhkeala tegevuste
eesmärgiks on linlase suureneva liikumisvajaduse ning loodusessetungi
võimaldamine, kujundades sealjuures linlase hoolivat ja säästlikku suhtumist loodusesse. Puhkeala ulatus ja peatuskohtade rohkus pakub piisavat
„hingamisruumi“ igale loodusesõbrale. Mõlemal osaalal on matka-ja rattarajad, mis seovad erinevaid puhkekohti ning vaatamisväärsusi.
Täpsemat teavet kõikide puhkealade ja kaitsealade puhkevõimaluste kohta saab Saare ja Elistvere teabepunktidest. 		

