Räpina-värska puhkeala

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

Räpina-Värska
puhkeala

TEABEPUNKT — riigimetsa puhkemajandusliku infrastruktuuri-, pärandkultuuri- ja loodusteabe levitamiseks
rajatud või kohandatud ja otstarbekohaselt 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 kasutusmaks 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 konstruktsiooniga, 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 sihtrühmadele (programmid, üritused, teavitamistöö). Looduskeskuses on teabepunkt,
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruumid töötajatele. Loodusmaja, kus samuti
toimub loodusharidustegevus, on avatud
vaid programmide-ürituste toimumise
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt
www.loodusegakoos.ee.
Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasutuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edendamiseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

Puhkeala väärtuseks on mitmekesine loodus oma jõgede, järvede, soode ja rabadega. Paljud inimestele huvi
ja silmailu pakkuvad objektid on koondunud kaitsealadele. Tuntumad ja külastavad kaitsealad on
Meenikunno, Piusa koobaste, Mustoja ,Meelva , mis annavad alale olulise lisaväärtuse.
Ala mitmekesised looduslikud tingimused ning riigimetsas väljaarendatud rekreatiivne infrastruktuur loovad
avarad võimalused matkamiseks ning looduses liikumiseks.
Puhkeala metsade olemus ning rabade-soode rohkus loob eeldused metsaandide korjamiseks, samuti on
nimetatud tegevus kohalikule elanikkonnale suviti arvestatavaks lisasissetuleku allikaks.
Puhkeala iseloomustab jõgede ja järvede rohkus — suured ja väikesed järved, kiire ja vaikse vooluga jõed
innustavad nii kalastajaid, ujujaid-suplejaid kui ka veematkajaid.
Setomaa, mis ulatub Võõpsust Meremäeni ning millest osa asub ka Räpina-Värska puhkealal. Pidev
rahvusvaheline suhtlemine ja vene kultuuri mõju on suunanud eriomaste kommetega rahvakillu, setode,
kujunemist. Setode kultuuritraditsioonid ja rahvapärimus ulatuvad aastasadade taha.
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Objekt
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Laho metsaonn ja lõkkekoht telkimisega
Meelva metsamaja
Leevaku lõkkekoht telkimisega
Kaljupealse lõkkekoht telkimisega
Võhandu matkarada (6,6km)
Rstipalo lõkkekoht
Tuurapera lõkkekoht telkimisega
Mäe loodusmaja
Koolmajärve lõkkekoht
Leevi lõkkekoht
Paidra lõkkekoht telkimisega
Ilumetsa puhkekoht
(Ilumetsa meteoriidikraatrid)
Nohiplao õpperada
Õrsava matkarada (5 km)
Luige metsamaja
Värska metsamajad ja
lõkkekoht telkimisega
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23, 24
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Objekt

Laskevälja rattarada (43 km)
Päikseloojangu metsamaja
Valgjärve lõkkekoht
Rebasmäe metsaonn ja
lõkkekoht telkimisega
25
Meenikunno matkarada (5,8 km)
26, 27 Liipsaare metsaonn ja vaatetorn
28
Liipsaare parkla
29
Mustjärve lõkkekoht telkimisega
30
Praali metsamaja
31
Kõverajärve metsamaja
32
Piusa külastuskeskus ja
muuseumikoopad
33
Piusa matkarada (2,0 km)
34
Lõunalaagri matkarada (2,0 km)
ja lõkkekoht telkimisega
35
Poogandi lõkkekoht telkimisega
36
Ilumetsa metsamaja

Kiidjärve looduskeskuse infotelefon 676 7122
Taevaskoja teabepunkti infotelefon 5683 2500 (avatud: 01.06–31.08)

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 lõkkekohta 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.

