ILMATSALU-KÄREVERE LINNUTEE MATKARADA

TARTU-JÕGEVA PUHKEALA
Tartu-Jõgeva recreation area
matkarada; hiking trail

lehtmets; deciduous forest

vaatetorn; lookout tower

rohumaa; meadow

lõkkekoht telkimisega; campfire
site with camping spaces

lage ala; open area

lõkkekoht; bonfire site

madalsoo; swamp

parkla; parking

põõsaharvik; glade of shrubs

puhkekoht; rest area

ebatasane maa; uneven ground

okasmets; coniferous forest

roostik; reed

segamets; mixed forest

põõsastik; shrubbery
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TARTU-JÕGEVA PUHKEALA

Ilmatsalu-Kärevere linnutee matkarada
Ilmatsalu–Kärevere linnutee matkarada asub Tartumaal Tähtvere vallas ja on
3,5 km pikkune. Viitadega tähistatud matkarada algab Ilmatsalu paisjärve kaldal
asuvast parklast ning kulgeb mööda Ilmatsalu jõe kallast, metsasihte ja teid kuni
Kotka lõkkekohani. Matkaraja läbimine võib olla suurvee ajal raskendatud. Rada
ühendab Tartumaa ühed põnevamad linnupaigad ühtseks ketiks, mille lülideks on
Ilmatsalu kalatiigid, Kärevere ja Alam-Pedja looduskaitseala. Linnutee pakub külastajatele üllatusi aastaringselt. Tartumaal kuuluvad just Ilmatsalu kalatiigid koos
lähiümbrusega linnuhuviliste seas enimkülastatud linnupaikade hulka. Tiikidel ja
lähikonnas on kohatud üle 200 linnuliigi.

Ilmatsalu-Kärevere linnutee matkarada

Rajal saab 6 m kõrgusest linnuvaatlustornist nautida vaateid Ilmatsalu jõe äärsetele maastikele ja vaadelda linde. Rajale jääb ka mitmeid lõkke- ja puhkekohti
ning 25 m pikkune sild üle Ilmatsalu jõe. Aega raja läbimiseks võiks varuda kahe
tunni ringis.

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

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: 507 6608; e-post: saare.teabepunkt@rmk.ee

Tartu-Jõgeva puhkeala asub Tartu-ja Jõgevamaal ning koosneb kahest osaalast:
Tartu ja Saare-Vara. Tartu osaala objektid asuvad Tähtvere ja Kambja vallas ning
on mõeldud valdavalt linnalähedaseks puhkuseks. Saare-Vara osaala 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.

