
Aegviidu-Kõrvemaa recreation area

telkimisala; camping area

parkla; parking

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

lehtpuude rühm; group of  deciduous trees

lehtpuuharvik; glade of  deciduous trees

lõkkekoht; bonfire site

puhkekoht; rest area

üksik lehtpuu; deciduous tree 

okaspuuharvik; glade of  coniferous trees

ebatasane maa; uneven ground

PAUNKÜLA MÄGEDE MATKARAJAD
AEGVIIDU-KÕRVEMAA PUHKEALA
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Paunküla mägede matkarajad asuvad Paunküla maastikukaitse-

alal ja nelja erineva rajalõigu kogupikkus on 12 kilomeetrit. Rada-

de algus on Tallinn-Tartu maantee ääres asuva Rõõsa järve park-

las, kus on ruumi paarikümnele autole või paarile bussile. Radade 

hargnemine toimub 1,5 kilomeetri kaugusel Suur-Kaksjärve juures.

Punaste värvimärkide ja suunaviitadega tähistatud rajad vii-

vad matkalised lisaks eelpool maintud järvedele ka Väike-Kaks-

järve, Rahkjärve, Lindjärve, Mustjärve ja Punajärve äärde. Mäed, 

oosid ja seljandikud vahelduvad sooaukude ja rabalõikudega, 

mis teevad teekonna väga vaheldusrikkaks. Tänu sellele on esin-

datud ka vanuseliselt väga erinevad metsatüübid ja puuliigid.

Et looduses liikumine väga kurnavalt ei mõjuks, on Suur-Kaksjärve äär-

de rajatud lõkkekoht, kus jalga puhata, vorsti küpsetada või suisa telkida.

Aegviidu–Kõrvemaa on väga mitmekülgsete looduslike võimaluste ja tin-

gimustega puhkeala, mis laiub Peterburi maanteest Tallinn–Tartu maan-

teeni. Puhkeala jääb mitme kaitseala territooriumile ning siinsetes metsa-

des 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 infoma-

terjalid on koondatud Aegviidu teabepunkti. Loodusteadlikkuse 

edendamisega (loodusharidust arendavate programmide etteval-

mistamine ja läbiviimine looduses, loodusretkede korraldamine 

lastele ja loodushuvilistele) tegeleb Aegviidu looduskeskus. 	

Paunküla mägede matkarajad

RMK Aegviidu teabepunkt:
Jaama 7, 74501 Aegviidu, telefon: 604 7212, 

e-post: aegviidu.looduskeskus@rmk.ee

Säästlikkuse sõnum

•  Kavanda matk hoolega
• Arvesta igaüheõigusega
• Liigu jälgi jätmata
• Korista prügi

AEGVIIDU-KÕRVEMAA PUHKEALA

• Pese kuival maal
• Tee tuld, kus tohib
• Hoia koer rihmas
• Vaata, kuhu pargid

Paunküla mägede matkarajad


