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okaspuuharvik; glade of coniferous treesvaatetorn; looking tower

puhkekoht; rest area

raba; fen

lõkkekoht; bonfire site



Valgesoo õpperada asub Põlvamaal Vastse-Kuuste vallas ja on kahe ki-

lomeetri pikkune. Raja algusesse jõudmiseks tuleb minna Kiidjärvelt 3 km 

Kärsa poole, kust teeviit suunab huvilise paremale. Siit on raja alguseni, 

kus asub kõrge (24 m) vaatetorn, piknikukoht ning rajaskeem, 200 m 

mõnusat astumist. Ringikujuline 1,8 km pikkune õpperada keerleb ümber 

Valgesoo raba põhjaosa. Rada ilmestavad 8 infotahvlit ning seda tähista-

vad oranzid ringjad paled puudel. Õpperaja lõpus on matkaja tarvis lõkke-

koht, keskosas puhkekoht pinkide ja lauaga. Rajal on vaadeldavad rabatai-

mestik, vanad metsakultuurid, nn parunimännikud, ja metsakuklasterikas 

metsaserv. Laudtee on vihmaga libe, ka laudteeta osal esineb märgi lõike. 

Raja raskusaste on keskmine. Rabaretk sobib hästi soode arengu ja tai-

mestikuga tutvumiseks ning põliste männikultuuride vaatluseks. 

Valgesoo on valdavalt puisraba, esineb vaid kaks laigukest lageda-

mat ala, kus kasvavad kanarbikulised. Siin kasvavad tüüpilised rabatai-

med – hanevits, küüvits, kukemari, sookail, tupp-villpea. Küllap viima-

se õitsemisaegsest valendusest ongi tulnud soo nimi Valgesoo. Raba 

ümbritsevad peaaegu igast küljest metsad.   

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.  

Valgesoo 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

Valgesoo õpperada


