SIMISALU-MATSIMÄE LOODUSRADA
AEGVIIDU-KÕRVEMAA PUHKEALA
Aegviidu-Kõrvemaa recreation area
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Simisalu-Matsimäe loodusrada
Simisalu-Matsimäe loodusrada asub Kõrvemaa
maastikukaitsealal ja on 7,5 kilomeetri pikkune.
Kuueteistkümne huvipunktiga rada kulgeb osaliselt
mööda vana taluteed ja hagudega täidetud soosilda.
Märjematel rajalõikudel ja rabas on kõndimise kergendamiseks laiali laotatud lahtised plangud, mida vanemate inimeste juttude järgi olevat juba neljas kiht.
Lisaks kaunile ja vaheldusrikkale loodusele on
loodusrajal eraldi tähelepanu väärivad Kollassaare
talukoht, kus on veel säilinud talu ait ja kaev, Ohusilla mägi, mis on jääaja lõpul jääpragudes voolanud vee poolt kokku kantud liivast ja kruusast tekkind suhteliselt väike kuid hästi vaadeldav oos. Rajale jääb ka Seli järv, mis on kinnikasvav, surev, laia
õõtsikuga järv ja sealt algav rabanõlv, mis läheb üle
kõrgrabaks ja mille paremaks vaatlemiseks on rajale
püstitatud 4 meetri kõrgune vaatetorn. Rada lõpeb
järsu tõusuga Matsimäe-Voose oosi lõunapoolsele otsale, kus on RMK Matsimäe karjääri lõkkekoht.
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Simisalu väljamägi
Kollasaare väljamägi
Kongissaar
Ohusilla mägi
Seli järv
Seli raba
Matsimäe oos
Kaanjärv
Pühajärv

Säästlikkuse sõnum
Simisalu-Matsimäe loodusrada
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Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi
Pese kuival maal
Tee tuld, kus tohib
Hoia koer rihmas
Vaata, kuhu pargid

Aegviidu–Kõrvemaa on väga mitmekülgsete looduslike võimaluste ja tingimustega puhkeala, mis laiub Peterburi maanteest Tallinn–Tartu maanteeni.
Puhkeala jääb mitme kaitseala territooriumile ning siinsetes metsades leidub nii soid-rabasid, järvi, oose kui ka orge. Tegemist on suurepärase piirkonnaga
matkamiseks ja niisama looduses viibimiseks igal aastaajal. Puhkeala keskus asub Aegviidus, puhkeala tutvustavad infomaterjalid on koondatud Aegviidu
teabepunkti. Loodusteadlikkuse edendamisega (loodusharidust arendavate programmide ettevalmistamine ja läbiviimine looduses, loodusretkede korraldamine lastele ja loodushuvilistele) tegeleb Aegviidu looduskeskus. Looduskeskuses saab tutvuda loodusteemaliste väljapanekute ja loodusalase kirjandusega. Aegviidu raudteejaam ning bussijaam jäävad looduskeskusest paarisaja meetri kaugusele. Lähim toitlustuskoht asub samuti Aegviidu alevis.
Kõrvemaa on kirde-edela suunaliselt üle Eesti keskosa kulgev kuni 30 km laiune metsade ja rabade vöönd nende vahel vonklevate, järvesilmadega pikitud ooside ja mõhnastike ahelikega. Eestimaa Šveits – see kõlab muidugi uhkelt, kuid Kõrvemaa Aegviidu ümbruses on uhke ka ilma
selleta. Seal kus lõpeb kõrb, sealt algab kõnd – see on sõnamäng, aga Kõrvemaale sobiv. Siia-sinna vonklevad vallseljakud ja sihitult ekslevad
jõed, lõputa metsalaamad ja piirita rabad – seda kokkuvõtvaks sõnaks on Aegviidu. Nime Aegwid pani esmakordselt (1796) kirja L. A. Mellini enda poolt üllitatud Eestimaa kaardil. Tänapäevase Aegviidu asula kohal asus siis veel Lehtse mõisale kuulunud karja- ja jahimõis Charlottenhof. Kui Aegviidu on Kõrvemaa süda, siis tema ehteks on kõrgete vallseljakute ja mõhnade vaheliste metsade rüppe peitunud järved – siin
asub üle 30 järve. Neist Metstoa Umerikjärv on Põhja-Eesti sügavaim (14 m). Liivaste kallastega kauni männimetsa rüppe peitunud Paukjärv on
Eesti üks puhtamaid järvi (vee läbipaistvus küünib kuue meetrini). Ka Aegviidu lähiümbruse mõhnade ja ooside vahelt võib leida mitu imekaunist väikejärve: Nikerjärv, Purgatsi, Urbukse, Vahejärv jt. Puhkealast 40% hõlmab mets, 50% hõlmavad sood ja rabad. Maaliline, rohkete laugastega, hästi väljakujunenud kaheastmeline puutumatu Kakerdaja raba on Eesti kõige kaunim kõrgraba.Puhkeala ürgsetes metsades on varjupaiga leidnud paljudki neist, kes tavametsades haruldaseks kipuvad jääma – nii euroopa naarits kui saarmas, nii kobras kui kotkad, nii karu
kui hunt, nii metsis kui must-toonekurg. Siin on palju huvitavat loodusfotograafidele, linnu- ja loomahuvilistele ja ka seene ja marja korjajatele.
Puhkeala mitmekesine reljeef ja kaunis loodus, eripalgelised loodus- ja maastikukaitsealad, pakuvad häid võimalusi jalgsi- ja rattamatkadeks (talvel suusamatkadeks). Selleks on puhkealale rajatud huvitavaid ja mitmekesiseid matka-, õppe ja rattaradasid, mis seovad erinevaid puhkekohti ja vaatamisväärsusi.
								
RMK Aegviidu teabepunkt:
Jaama 7, 74501 Aegviidu, telefon: 604 7212, e-post: aegviidu.looduskeskus@rmk.ee

