JALGSIMATK

Miks jalgsi? Kuna käimine on inimese kõige algsem liikumisviis, siis on ka jalgsimatkamine üks tavalisem ja lihtsam puhke- või sportliku retke vorm. Jalgsi liikumine on küll aeglasem ja raskem kui auto või jalgrattaga, kuid jalgsi matkates näeb kõike põhjalikumalt. Ligi saab praktiliselt kõigele ja sinna, kuhu viib ainult jalgrada või kus puudub üldse igasugune rada. Rohkem huvi pakuvad haruldasemad tavainimese eest varjatud kohad, unustamatud vaated ja looduselamused, mis selle jalavaeva tasuvad ning loodust armastavaid noori ning ka eakamaid ikka ja jälle matkale ahvatlevad. Mis võiks olla toredam kui telkimine kauni metsajärve kaldal, hommikune suplus karges vees, tervislik eneseteostus meeldivate matkakaaslaste seltsis ning palju muud. Rasked sportlikud jalgsimatkad võivad olla tehniliselt väga keerukad ja sisaldada teistele matkaliikidele enam omaseid elemente, nõuda vastavaid teadmisi, oskusi ja erivarustust. Jalgsimatkal võib tulla ette mitmesuguseid veetakistusi, jalgsimatk võib toimuda mägirajoonis ning tema erinevus mägimatkast on ainult tinglik (näiteks tehniliselt lihtsamad mäekurud kuid pikem marsruut vms.). Lihtne jalgsimatk ei nõua erivarustust ega keeruka matkatehnika tundmist. Seetõttu algabki kokkupuude matkamisega inimesel, keda huvitavad metsad ja mäed, sood ja rabad, taimed ja loomad, kultuuriloolised paigad ja muud huviväärtused, tavaliselt jalgsimatkast.
Kuhu minna? Matkamises, nagu tavaliselt mujalgi, kehtib põhimõte - lihtsamalt keerukamale. Seetõttu tuleks alustada ühepäevamatkadest. Edasi võivad tulla näiteks nädalavahetuse paaripäevased matkad ööbimisega telgis ja alles pärast seda, kui on juba mõningaid kogemusi, võiks minna pikemale matkale. Kõigeks selleks on Eestimaal väga häid võimalusi.
Eesti loodus on võrratult rikas oma peaaegu - puutumatute rabade ja hulgaliste järvede poolest. Paremaks loodusega tutvumiseks on Eestis avatud ja ettevalmistamisel matka- ja looduse- õpperadu ning asjatundjate poolt koostatud õpperadade kirjeldusi. Isegi enne kõige lihtsaimat matka tuleks püüda välja selgitada, kuhu tasub minna ja mida seal huvitavat näha on. Aastatega kasvab rännuhuvi, matkakogemused ja füüsiline vorm ning võib osaleda juba pikemal keerukamal jalgsimatkal mõnes kauges ja raskesti ligipääsetavas kohas. Eestis on sadu suurte kogemustega matkajaid, kes on oma elu jooksul läbi käinud kümneid võrratu loodusega eksootilisi kohti endise N Liidu mägirajoonides, Siberi taigas, Kesk-Aasia kõrbetes, Kamtšatkal, Kuriilidel jm. Nüüd on avanenud uued võimalused. Põhimõtteliselt saab planeerida matku juba mistahes maailmajaos. Vaga populaarseteks on muutunud eestlaste bussireisid koos jalgsi- või mõne muu matkaga näiteks Rootsis, Norras, Türgis, Hispaanias jm. 
Millal minna? Jalgsimatkaks pole põhimõtteliselt ajalisi piiranguid. Siiski on Eestimaal parim aeg jalgsimatkamiseks kevad ja suvi, kuid seda võib teha ka sügisel. Kaugemates piirkondades matkamiseks tuleb aega siiski hoolikamalt valida. Põhja- rajoonides matkamiseks tuleks arusaadavatel põhjustel eelistada suve. Lõuna pool kontinentaalsema kliimaga rajoonides, eriti kõrbes, tuleb hoiduda kesksuvisest matkast liiga kõrge temperatuuri tõttu. Parem on siis tavaliselt kevad, mil on ka loodus ilusam ja taimestik lopsakam. Tuleb arvestada ka, et mägedes on alati märksa jahedam kui lauskmaal. Kasulik on eelnevalt uurida keskmist temperatuuri ja sademete hulka matkapiirkonnas aastaaegade 1õikes.
Kellega matkata? Üksinda pikemale retkele, kaugemale asustatud aladest tavaliselt ei minda. Tuleks vähemalt mõni sõber kaasa kutsuda - on julgem ja meeldivam. Tavaliselt käiakse matkagrupiga, milles on osalejaid veelgi rohkem.
Liiga suurt gruppi, kus on juba 15 või veelgi enam liiget, on raske koos hoida ja see võib muutuda matka takistavaks. Matka õnnestumine ei sõltu mitte ainult sellest, milline on valitud matkamarsruut ja kuidas veab ilmaga, vaid hoopis suuremal määral sellest, kes moodustavad matkagrupi, milline on grupijuht ja milliseks kujunevad grupisisesed suhted. Raske matk halva ilmaga kuid sõbraliku ja üksmeelse grupi ning asjatundliu grupijuhiga võib jätta vaga meeldivad mälestused. Ja vastupidi - arusaamatuste, vastuolude ja tülide puhul grupis ei suuda ka kõige kenamad paigad ja ilus ilm olukorda päästa. Milles seisneb siis hea matka saladus? lga matkale tulija on juba mingil määral väljakujunenud isiksus temale omase temperamendi, iseloomu, eluliste vajaduste ja huvidega. Need võivad olla aga niivõrd erinevad, et igaüks ükskõik kellega näiteks samasse telki ei sobi. Laste matkaks moodustatakse grupp tavaliselt mingi varasema kokkukuuluvuse (klass, matkaring vm) alusel. Kui sellist matka juhib või korraldab matkajuht või õpetaja, kellel on tavaliselt ka teadmised psühholoogiast ja lastega tegelemise kogemused, läheb tavaliselt kõik korda. Raskemale matkale minnes moodustatakse grupp enam-vähem ühiste eesmärkidega matkajaist, kellel on piisavad kogemused ning füüsiline ettevalmistus. See on oluliseks eeltingimuseks, et võiks üksmeelselt vastu minna võimalikele raskustele ja võib-olla ka ohtudele. Vältida tuleks riskilembeste inimeste kaasavõtmist raskele matkale. Juhuslikult kokkupandud (näiteks välja-kuulutatud turismi- matkale registreerunud) grupis, kus tutvutakse omavahel alles matkal, on erinevate temperamentide, eesmärkide ja huvide kokkupõrked matka käigus kerged tulema. Väga sageli võivad tekkida konfliktid osalejate füüsiliste võimete ja riskihuvi erinevuste baasil. Sellisel juhul võib olla palju kasu grupijuhi psühholoogivõimetest ja inimeste juhtimisoskusest.
Kes peaks olema grupijuht? Grupijuhiks sobib vajalike teadmiste ja kogemustega matkaja, kellel on eeldused ja ka oskused inimestega suhtlemiseks. Paremaid tulemusi annab grupi juhtimise kollegiaalne stiil, mis põhineb sõbralikul koostööl otsuste vastuvõtmisel, kuid ka heal distsipliinil. Grupijuht peaks võimaluse piires arvestama grupi liikmete eripära, nende soove ja huve. Vältida tuleks keelde-käske, sest sõbralikkus ja heatahtlikkus viivad kiiremini sihile. Tuleks eelistada kiitust laitusele, rohkem positiivseid emotsioone ja huumorit. Grupijuhil ei tohi olla grupis sümpaatiaid- antipaatiaid. On vaja jälgida, et mõnda grupi liiget ei hakataks teiste poolt tõrjuma. Konfliktsituatsioone on kergem ennetada kui hiljem lahendada. Hea grupijuhiga tahetakse jälle matkale minna. 
Kuidas jalgsi matkata? Matk algab matka planeerimisest ja ettevalmistusest. Selleks on soovitav juba eelnevalt hankida kaarte-skeeme, infot matkarajooni looduse ja huviväärtuste kohta. See teeb tegeliku matka palju huvitavamaks ja matkamuljed sisukamaks. Hilisem hinnang matka kohta sõltub oluliselt matkajuhi teadmistest ja matkarajooni ning olukorra eelnevast tundmisest. Matkamarsruut tuleb valida kooskõlas matkapiirkonda ja sealt tagasisõidu võimalustega ning arvestades matkagrupi võimeid. Liikumisgraafiku koostamisel tuleb samuti arvestada matkagrupi võimeid, teekonna raskust ja ööbimisvõimalusi. Jalgsimatkal liigutakse tavaliselt ühekaupa kolonnis. Eeskäija, tavaliselt matkajuht, valib liikumistee ja määrab tempo. Tema järel peaksid käima grupi kõige nõrgemad ning 1õpus kogenum matkaja, kes kontrollib, et keegi maha ei jääks. Kogenud matkajad käivad päevas keskmiselt 5-7 tundi, tehes iga 40-50 minuti järel 10-15 minutise puhkepeatuse. Alustada tuleb ettevaatlikult. Esimeste päevade teekonnad peaksid olema kergemad ja lühemad, sagedamate puhkepeatustega.
Iga päeva esimene peatus tehakse 10-15 minuti järel, mis võimaldab vajadusel end kohendada. Erilist tähelepanu pöörata jalgadele. Jalgsimatkaja tüüpiliseks ohuks on villid jalgadel, mis võivad kogu matka rikkuda. Villid tekivad just matka esimestel päevadel kui jalad pole veel pikema käimisega kohanenud ja kui saapad pole õigesti valitud või eelnevalt sisse käidud. Matkal liigutakse sellises tempos, et süda töötaks võimalikult ühtlaselt. See väsitab vähem. Aeglustatakse tempot raskematel ja takistustega rajalõikudel (tõusud, pehme pinnas, liiv, kivid, mets jms). Ohutum on astuda võimalikult täistallale. Tõusul ei tohi kunagi käia varvastel - see väsitab jalgu. Laskuda tuleb nõlval kõverdatud põlvedega ja lühikeste suhteliselt kiirete sammudega. Matkaja on teatud määral avastaja, kes otsib enda jaoks tundmatuid kohti ja olukordi. Seda peaks tegema aga alati piisava riskivaruga, vältides võimalikke ohte. See mis on ohutu kogenud matkajale, ei pruugi olla ohutu algajale. Matkale minnes tuleb olla valmis ka halvemateks tingimusteks (ilm, varustus, ravimid jm). Jalgsimatkal pole alati kasulik igalt poolt otse minna. Looduslike takistustega piirkondades on otstarbekas kasutada võimaluse piires olemasolevaid teid või radu.
Ohtlikud on tuulemurrud, mahalangenud puud oma lahtise või libeda koorega. Neist tuleb ronida üle või alt, vältides pealeastumist. Kui siiski liigutakse tihedas metsas või tihnikus, tuleb end tugevama riietusega kaitsta kriimustuste eest ja hoida eesliikujaga distantsi, et vältida 1ööke painduvatelt okstelt.
Rohus olevatest aukudest, kividest, maas vedelevast traadist jms tuleks tagapool tulejaid hoiatada. Huvitavad, kuid samas ka ohtlikud on jalgsimatkal sood, eriti laukarabad. Laukad paiknevad raba keskosas kontsentriliste ringidena. Seda tuleb arvestada tee otsimisel rabast välja. Laukaraba ületamisel tuleb võimaluse korral kasutada loomaradu, sest need väldivad ohtlikke kohti. Kui radu pole, on kahtlasemas kohas soovitav hoiduda soomändide või vaevakaskede lähedale ning astuda mättalt mättale.
Mida suuremad puud, seda kuivem koht. Eriti ohtlikud on veekogude kinnikasvamisel tekkinud vaibataolised õõtsikud, mis ererohelise taimkattega kohtadel ei pruugi inimest enam kanda. Rabas liikudes tuleb hoida matkajate vahel veidi suuremat distantsi, ei maksa astuda eelkäija jälgedesse ega teha järske hüppeid. Matkajail peaks soos liikudes olema kaasas matkakepp või latt, millele võib sissevajumise korral toetuda. Sissevajunu väljaaitamisel ei tohi abistajad koguneda tihedasse gruppi. Looduses viibimise ja tule tegemise kohta on täpsemad juhised ja piirangud toodud "Igaühe õigustes". Paljudel juhtudel on 1õkketegemine keelatud ning toiduvalmistamiseks tuleb kasutada matkapriimust või vastavat gaasipliiti. Tuletegemiseks ettenähtud kohti võib leida spetsiaalselt ettevalmistatud tennisplatsidel. Telkida võib kohas, kus see pole keelatud ja telgi püstitamise koht tuleks valida veidi kõrgemale, et vihma puhul ei koguneks vesi telgi alla. Matkaja õpib tundma loodust ja matkal olles hoiab ning kaitseb seda. Matkaja teab, et inimene ise on looduse lahutamatu osa.
Mida jalgsimatkale kaasa võtta? Jalgsimatka grupivarustuse hulka kuuluvad tingimata vajalikud kaardid ja skeemid ning reservi mõttes vähemalt kaks kompassi. Tingimata on vajalik matkaapteek ja mõned riiete, jalanõude ning telkide remondivahendid. Kaasas peab olema kõik vajalik toiduvalmistamiseks, tuletikud, matkakirves. Jalgsimatkal on isikliku varustuse hulgas olulisel kohal jalatsid. Vähegi pikemale kõndimisele sobivad sissekantud mugavad ja tugevad jalanõud. Uute nahkjalatsite jalale sobitamiseks on otstarbekas nende pealsed sooja veega läbi leotada ja jalas (soovitav kõndides) ära kuivatada. Kui jalanõud pole piisavalt avarad, tuleb seejuures panna jalga lisapaar villaseid sokke. Pärast kuivamist vajavad jalatsid korralikku määrimist.
Lihtne jalgsimatk ei nõua tehnilist erivarustust. Küll peaks aga jalgsimatkajail veidigi tehnilisemal marsruudil mägirajoonis või soodes ning veetakistuste läbimiseks olema kaasas alpikepid ja matkaköied. Alpikepi, mis on varustatud vabalt liikuva randmeaasaga ja mille alumises otsas on metallteravik, saab kasutata ühtlasi ka vanemat tüüpi telkide ülespanekuks.
Keerukamaks matkaks mägedes ja veetakistuste, näiteks jõgede, ületamiseks või läbimiseks peab jalgsimatkaja tundma ka selleks vajalikku tehnikat ja julgestusvõtteid ning grupil peab kaasas olema selleks sobiv tehniline varustus.



