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vaatamisväärsuste tippu kuuluvate taevaskodade maile. Maastiku juhtmotiiviks on ürgorus vonklev
Ahja jõgi koos oma lisajõgede – Orajõe ja Hatiku ojaga. Rada pakub võimaluse kohtuda jõega
korduvalt ja kaeda seda erinevatest rakurssidest. Siiski, kuivõrd tegemist ei ole ujumisvõistluse,
triatloni ega ka seiklusspordiga ning lähtudes ülevabariigilisest uppumispreventsiooni programmist on
keelatud ujudes või muul moel ületada paisjärve Kiidjärve ja Saesaare vahel. Ahja jõe paisjärve osa on
kaardil märgitud punase viirutusega keelualaks. Mujal on jõgede ja oja läbimine võistlejate enda riskil,
väga soovitav on siiski kasutada kaardile märgitud sildu ja purdeid.
Maastikule jääb 2 kaitseala: Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala ja Valgesoo sookaitseala. Nii
kaitsealadel kui ka mujal tuleks igas mõttes liikuda loodust säästvalt. Kõik geelipakendid ja
kommipaberid kaaluvalt tühjalt vaid murdosa sellest, mis nad olid täis olles ja prügi loodusesse maha
jätmine oleks tõsine häbiplekk, mida üks rogainija saaks endale ja teistele rogainijatele teha.
Mets on valdavalt hästi läbitav, lisaks on maastikul palju teid, radu ja sihte, mis ajab tippvõistkondade
kiirused suureks. Siiski esineb ka raskemini läbitavaid maastikuosi, kuid nagu tavapäraselt on rogaini
kaart läbitavuse suhtes vait. Veetase on suhteliselt kõrge, ehkki taandumas võrreldes paari-kolme
nädala taguse ajaga. Sood ja rabad on märjad, mis tähendab, et tõenäosus pääseda kuiva jalaga ei ole
kõrge.
Ilmselt esimest ja viimast korda TAOK rogainide ajaloos võtab võitja kõik. Maksimumskoori
saavutamine sõltub siiski selleks potentsiaali omavate võistkondade motivatsioonist ja jääb eeldatavalt
väheste võistkondade privileegiks, samas võib loota, et parima rajaplaneeringu leidmine ei pruugi
osutuda liiga triviaalseks. Valdavale enamikule osalejatest jätkub tegevust kogu kontrollajaks ja karta
võib, et mitmetel võistkondadel jääb aega veel puudugi.
Maastikul on palju inimtegevuse jälgi metsamajandamisest matkajate trambitud radadeni. Kõiki
metsväljaveo jälgi ja kaduvaid rajakesi kaardilt ei leia. Nõrkade radade kajastamisel võib esineda
ebaühtlust. Raiesmikke on erinevas vanuses ja sellest tulenevalt ka väga erineva läbitavusega.
Piirkonnas toimuvad ka praegu raietööd ja võimalik, et mõni lank on vahepeal juurde tekkinud.
Suurematest magistraalidest läbivad maastikku Tartu-Petseri raudtee ja Tartu-Põlva maantee, lisaks
jääb rogaini piirkonda kohalikke teid. Teede ületamisel tuleb olla ettevaatlik. Raudteel liigub aeg-ajalt
naftaronge.
Maastikul on 1 korraldatud joogipunkt. Lisaks on kaardile märgitud 3 jõe ääres asuvat allikat, millest
üks asub kontrollpunktis ja kaks kontrollpunktide lähedal võimalikel liikumisteedel. Joogivett võib
võtta ka Kiidjärve bussipeatuse putka taga asuvast kraaniga kaevust ja Taevaskoja raamatukogu
raudteepoolsel välisseinal asuvast kraanist. Need allikad ja kraanid on n.ö. iseteenindatavad
joogipunktid. Seal ei ole joogitopse, seetõttu tuleks vee võtmiseks sobiv anum endal kaasa võtta.
Allikate ja kraanide juures ei ole ka prügikotte ja sinna ei tohi prügi maha jätta. Kraanid tuleb peale
kasutamist sulgeda, allikaid ei ole võimalik sulgeda.
Tähelepanelik tuleb olla keelualadega. Punase viirutusega on märgitud keelualadeks veiste karjakoplid
ja põllud, kus tärkab talivili. Loomulikult on keelatud läbida ka taluhoove ja õuealasid, mis kaardil
märgitud samblarohelisega.
Usutavasti õnnestub teil kõikide käskude, keeldude, hoiatuste ja manitsuste vahel navigeerides
planeerida endale siiski mõistlik teekond, mis pakub naudingut looduses liikumisest ja väldib
lootusetuid rägastikke ja mülkaid. Mulle see maastik meeldib, loodan, et teilegi.
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