
Sakala recreation area

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

rohumaa; meadow

lehtpuude rühm; group of  deciduous trees

telkimisala, camping area

üksik lehtpuu; deciduous tree 

okaspuuharvik; glade of  coniferous trees

TERINGI ÕPPERADA
SAKALA PUHKEALA

lõkkekoht; bonfire site

põõsaharvik; glade of  shrubs

raba; fen

madalsoo; swamp

parkla; parking

lage ala; open area

puhkekoht; rest area

info; information
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Teringi soo



Teringi õpperada asub Viljandimaal Karksi valla lõunaosas Läti piiri ääres 
RMK Sakala puhkealal põlisel riigimetsamaal. Õpperada teeb ringi Terin-
gi maastikukaitseala (pindala: 321 ha) põhjaosas.  

Kaitseala moodustati 1999. aastal eesmärgiga kaitsta mitmekesist raba- 
ja metsamaastikku ning nendega seotud taimekooslusi. Oma asukoha tõttu 
Eesti-Läti piiri ääres, on ala inimtegevusest puutumata ja selle metsadel 
on mitmeid põlismetsadele iseloomulikke tunnusjooni. Teringi soo ja seda 
ümbritsevad metsa-alad on pesitsuspaigaks sookurele ja metsisele. Kaitse-
ala piirneb idast Sakala kõrgustiku 4–5 km laiuse Suuga–Putniku künnise-
ga, mille absoluutkõrgus küündib 122,5 meetrini. Siit avaneb kaunis vaade 
Teringi soole, pruuniveelisele soo kaguosas helklevale Alatsi (Nava) järvele 
(5,5 ha) ning rabas looklevale laudteele. Rabasaared, mida mööda kulges 
vanasti talitee lõunas asuvasse Lotuse tallu, poolitavad soo põhja-lõuna suu-
naliselt. Taliteest läände jäävat rabasaart kasutati 12.-14. sajandini paosaa-
rena, kuhu pääses mööda tammepakkudest salateed.  

Teringi õpperaja moodustab 4,5 km pikkune ringikujuline laudtee. Õppe-
raja algusesse, RMK Teringi lõkkekohta jõudmiseks tuleb Lilli küla keskusest 
sõita 1,5 km Peraküla suunas. Raja alguses on matkaja tarbeks rajatud 
parkla, wc, lõkkeplats ja katusealune, siin paikneb ka õpperaja üldstend 
ning meeleolu loob soovipihlakas. Rajal on rohkelt infostende, mis tutvusta-
vad erinevate metsatüüpe, taimestikku, loomastikku ja linnustikku. Mõistli-
kuks loodusvaatluseks ja muljeid talletavaks retkeks kulub aega 2–3 tundi 
(ilma puhkepausideta võib raja läbida ka kahe tunniga). Rajal leidub mit-
meid puhkekohti, Alatsi rabajärve äärde on rajatud ujumiskoht.  

Õpperaja kauneimaks ehteks on eriilmelised metsad, rikkalik taimestik 
ning salapärane Alatsi järv.     

Teringi õpperada

RMK Aimla teabepunkt:
Aimla küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond, telefon: 513 2994, 
e-post: aimla.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

Teringi õpperada

Sakala puhkeala asub Kesk-Eesti lõunaosas Viljandi, Valga, Järva ja Pär-
nu maakonna 10 valla piirides (Viljandimaal: Karksi, Halliste, Paistu, Pärs-
ti, Suure-Jaani ja Kolga-Jaani; Valgamaal: Helme ja Hummuli; Järvamaal Türi 
ja Pärnumaal Vändra). Puhkeala lõuna- ja põhjapoolsemaid objekte ühenda-
vad Viljandi ümbruses Õisu MK, Loodi looduspark ja Parika MK mitmekesiste 
matka- ja õpperadadega. Puhkeala keskel Aimla külas on külastajatele ava-
tud Aimla Looduskeskus-teabepunkt, kus toimuvad loodushariduslikud prog-
rammid ja üritused kõigile huvilistele. Puhkeala teavet jagatakse ja üritusi ning 
programme viiakse läbi ka Lilli loodusmajas ja Tõrvaaugul.  


