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EmajõE-SuurSoo kaitSEala

1 RMK Emajõe-Suursoo looduskeskus
2 Emajõe õpperada
3 Kantsi lõkkekoht
4 Koosa lõkkekoht

NR Objekt

1981. aastal võeti Eestimaal looduskaitse alla 30 soostikku, sealhulgas Emajõe-Suursoo. Selle kaitseala 
peamised eesmärgid on Emajõe deltasoostiku, sealsete haruldaste koosluste ja liikide säilitamine,  
kaitsmine ja uurimine.

Emajõe-Suursoo sood ja järved on väga olulised lindude pesitsus- ja peatuspaigad. Liigirikkust ja maastikulist 
mitmekesisust lisavad ka soosaared. Paljud neist on kaetud metsaga. Metsas kasvavad põlispuud on head 
pesapaigad ka suurematele lindudele, näiteks merikotkale. Kahepaikseid on Emajõe-Suursoos teada  
8 liiki, neist haruldasemad on mudakonn ja rohekärnkonn. Roomajaid leidub soostikus kolme liiki. Imetajaid 
elab kaitsealal 43 liiki. Suurimetajatest võib siin kohata nii karu, hunti, ilvest, metssiga, metskitse kui põtra. 
Veekogude ääres tegutsevad mink, kobras, saarmas ja mügri. Emajõe-Suursoo kaitsealal on leitud üle 300 
taimeliigi, neist 13 on kaitsealused. Soodes ja jõekallastel kasvavad näiteks haruldased siberi võhumõõk, 
sinine emajuur, kiirjas ruse ja villane katkujuur. Kuigi jõhvikaid leidub pea igas siirdesoos, on Eesti kõige 
suuremad jõhvikavarud Emajõe-Suursoos. Kaitsealal on kokku 8 järve. Peipsiga on neist ühenduses Koosa, 
Kalli, Leego, Soitsjärv, Võngjärv ja Ahijärv. Madalad tumedaveelised ja taimestikurohked järved on paljude 
Peipsi kalade kudemispaigaks ja noorkalade kasvukohaks. Soostiku veekogudes elab umbes 35 kalaliiki.  
Haruldased kalad, keda püüda ei tohi, on säga ja tõugjas. Tähelepanu vajavad ka hink, vingerjas ja võldas.

Kaitsealal liikudes tuleb eelkõige järgida kaitseala määrust ning looduskaitseseadust. Kalapüüki reguleerivad 
Emajõel erinevad ettekirjutused, mille kohta saab täpsemat informatsiooni Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu 
regioonist. 

elistvere teabepunkti infotelefon 5346 5030

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 
kodulehel 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	

kokkulepitud 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.

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.
Mets on sõber, hoia teda!

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,	 

selle puudumisel 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.


