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AlAm-PedjA looduskAitseAlA 

1 Selli-Sillaotsa õpperada
3 Kamari-Kärevere veerada
4 Rasti lõkkekoht

5 Naela lõkkekoht
6 Kirna õpperada  
 (Pedja jõe ja Altmetsa lõkkekohad)
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elistvere teabepunkti infotelefon 5346 5030

Alam-Pedja on suurte soode ja märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgede piirkond. Siinne ala võeti 
looduskaitse alla 1994. aastal. Kaitseala pindala on 34 220 ha. Kaitseala asub Võrtsjärve nõos, veel umbes 
7500 kuni 10 000 aastat tagasi oli praegune soomaastik suures osas kaetud veega. Praeguseks on endine  
järvenõgu soostunud ja vesi voolab mitmete jõgede kaudu Peipsi poole. Kaitsealal on 12 vooluveekogu 
kogupikkusega 141 km. Neist pikimad on Pedja jõgi, Põltsamaa jõgi ja Emajõgi. Lisaks neile on veel 74 
vanajõge, vanajõe sängi ning oja. Suurvee ajal väljuvad jõed voolusängidest ja võivad eriti veerohketel aastatel 
üle ujutada ligi kolmandiku kaitsealast. Jõgede vahele jäävad inimtegevusest peaaegu puutumata sood,  
lammialad ja märjad metsad. Kaitsealal on 4 reservaati, 25 sihtkaitsevööndit ja 9 piiranguvööndit. 

Vaatamist väärivad eelkõige erinevad rabad, jõed, niidud (sh lammialad), mitmekesine taimestik ja loomastik 
ning traditsiooniline külamaastik. 

Looduskaitseala külastajatelt eeldatakse loodushoidlikku mõtteviisi ning arvestada tuleb piirangutega:
•	 kaitsealal	on	liikumispiirangud,	jälgi	tähistust	looduses;
•	 jalgratta	ja	mootorsõidukitega	liikle	ainult	teedel;
•	 rohkem	kui	30	osalejaga	rahvaürituse	korraldamiseks	on	vajalik	kaitseala	valitseja	(Keskkonnaamet)	luba;
•	 mootorpaadiga	on	kaitseala	territooriumil	sõitmine	keelatud	va	Emajõel,	Elva	ja	Ilmatsalu	jõel.	 

Jettide,	skuutrite,	veerollerite	ja	hõljukitega	sõitmine	on	keelatud	kogu	kaitsealal;
•	 paadiga	sõites	ära	kahjusta	kallast;
•	 kalapüük	on	kaitsealal	Suur-Emajõe	vanajõgedes	vahemikus	Pedja	jõe	suudmest	Kärevere	 

maanteesillani keelatud 1. aprillist kuni 30. juunini.

Sinust, hea külastaja, oleneb, kas Sind  
ümbritsev külastuseks ettevalmistatud loodus
säilib ahvatlevana ka järgmistele tulijatele.  
Looduse säästmiseks ning enda ja teiste hea
äraolemise nimel käitu looduses mõistlikult.

LÕkke teGeMISeL
•		kasuta	ainult	ettevalmistatud	lõkke- 

kohta	tuletegemist	lubaval	ajal;
•	kasuta	valmis	pandud	lõkkepuid	 

või	mahalangenud	oksi;	
•		kasuta	küttepuid	säästlikult,	 

et neid jaguks ka järgmisele tulijale.

PRÜGI
•		põleta	lõkkes	ainult	looduslikku	päritolu	 

põlevad jäätmed, kõik teised jäätmed  
võta	endaga	kaasa	või	pane	prügikasti;

•		eelista	korduvkasutusega	nõusid.

teLkIMISeL
•	 kasuta	selleks	ette	nähtud	kohta,	sellise	puudu- 

misel	eelista	varem	telkimiseks	kasutatud	paika;
•	 püüa	tegutseda	loodusesse	jälgi	jätmata.

VeekOGU ÄÄReS
•	 pese	nõusid	ja	ennast	vaid	kuival	 

maal	veepiirist	eemal;
•	 rahulda	oma	loomulikke	vajadusi	 

ikka selleks ettenähtud kohas.

kAASASOLeVAD LOOMAD
•	 valva	oma	lemmikute	järele,	 

nende	tegude	eest	vastutad	Sina;
•	 looduses	olgu	koer	rihma	otsas	ja	suukorviga.

MOOtORSÕIDUkIteGA
•	 liikle	teedel	ja	peatu	parklas;
•	 austa	jalakäijaid	ja	jalgrattureid.

Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —  
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasu-
tuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edenda- 
miseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

teAbePUNkt — riigimetsa puhke- 
majandusliku infrastruktuuri-, pärand- 
kultuuri- ja loodusteabe levitamiseks 
rajatud või kohandatud ja otstarbe- 
kohaselt varustatud ehitis või selle osa.

PUHkekOHt — lihtne pingiga  
(ja	lauaga)	varustatud	loodushoiuobjekt;

LÕkkekOHt — lõkke tegemiseks  
ette valmistatud ja vastavalt varustatud 
loodushoiuobjekt. NB! eelista kaetud 
lõkkekohta.

teLkIMISkOHt/-ALA — märgistatud ja 
vajadusel tsoonideks jaotatud telkimiseks 
ning ürituste korraldamiseks kohandatud 
ala. Kui soovid RMK telkimisala kasutada 
ürituse korraldamiseks, tutvu meie kod-
ulehel www.loodusegakoos.ee olevate 
ürituse korraldamise reeglitega.

MetSAONN — lihtsa konstruktsiooniga, 
reeglina ühe ruumi ja spartaliku  
sisustusega lukustamata hoone või  
rajatis. Metsaonn ei taga kasutajale 
soovitud ajal omaetteolekut ja kasutus-
maks metsaonnil puudub. Metsaonni 
kasutamisel tuleb järgida igaüheõigusest 
tulenevaid põhimõtteid:
•	 ööbi	järjest	ühel	ööl;
•	 tee	ruumi	nii	järgmisele	tulijale	 

kui	ka	juurdetulijale;
•		jäta	järgmisele	tulijale	tulealustuseks	

kuivi	puid;
•		jäta	ämber	lahkudes	maha	 

tühja	ja	puhtana;
•		kasuta	küttepuid	säästlikult;
•	 jäta	lahkudes	maha	korras	varustus	 

ja puhas maja.

MetSAMAjA — lihtsa konstruktsioo-
niga, reeglina ühe ruumi ja spartaliku 
sisustusega lukustatud hoone või rajatis. 
Metsamajast leiab kasutaja soovitud 
omaetteoleku, mille tagab kasutusmaks 
ehk võtmetasu. Metsamaja kasutaja peab 
teadma järgmist:
•	 tutvu RMK metsamajade  

broneerimistingimustega meie  
kodulehel	www.loodusegakoos.ee;

•		maja	saad	kasutada	järjest	 
ühe	või	kaks	ööpäeva;

•		kasuta	küttepuid	säästlikult;
•		jäta	lahkudes	maha	korras	varustus	 

ja	puhas	maja;	
•		lahkumisel	toimeta	võti	eelnevalt	kok-

kulepitud kohta.

LOODUSkeSkUS jA LOODUSMAjA —  
looduskeskus on aastaringselt avatud 
RMK puhkealakeskus, kus toimub  
loodusharidustegevus kõikidele sihtrüh-
madele (programmid, üritused, teavita-
mistöö). Looduskeskuses on teabepunkt, 
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruu-
mid töötajatele. Loodusmaja, kus samuti 
toimub loodusharidustegevus, on avatud 
vaid programmide-ürituste toimumise 
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt 
www.loodusegakoos.ee.

RMK puhkeala on puhkamiseks ja looduses  
liikumiseks sobiv määratletud riigimetsa-ala, 
mis on otstarbe järgi tsoonideks jagatud ja 
millel on kasutuseks kohandatud  
sihtotstarbelised rajatised.


