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Vanapagana õpperada
Vanapagana õpperada asub Järvamaal Türi valla lõunapiiril Saarjõe
maastikukaitseala (1751 ha) Tõrvaaugu piiranguvööndis. Kaitseala eesmärk on vanade metsade, kaitsealuste liikide ning kuuse genofondi kaitse
ja ala kuulub üle-euroopalisse kaitsealade võrgustiku Natura 2000.
Vanapagana õpperada on mõeldud loodus- ja pärandkultuurihuvilistele matkajatele. Rada kulgeb mööda metsateid, vahelduseks läbib ka
endist Tõrvaaugu küla ning on läbitav ainult jalgsi. Rajal asuvad 9 huvipunkti annavad lühiülevaate ala loodus- ja ajalooväärtustest ning annavad vastuse Tõrvaaugu küla saamisloole. Rajal leiab huvitavat infot
taimede, loomade, putukate, seente ning metsakõrvalkasutuse kohta. Samuti võib rajalt leida nii mõnegi marja- ja seenekoha.
Raja pikkuseks on ca 3 km, mille läbimiseks kulub aega ca 1 – 1,5 tundi.
Matkarada algab ja lõpeb Vanapagana metsamaja juures, kuid raja läbimist
võib alustada ka Tõraaugult või käbikuivati juurest. Raja leiab looduses sinise
värviga värvitud puutüvede ning ristumiskohtadel asuvate suunaviitade järgi.
Aastal 1964 valmis Eesti üks omaaegseid kultusfilme “Põrgupõhja uus
vanapagan”, mis filmitigi just praeguse Vanapagana metsamaja juures.
Jürka omaaegne maja asus samal kohal, kus praegune metsamaja. Ürgne
kuusemets ja filmimisest püsti jäänud hoonete osad pälvisid tähelepanu nii
lähemate kui ka kaugemate külaliste hulgas. Maja on täna kasutusel RMK
metsamajana, kus on võimalus eelnevalt broneerides (tel: 6767 532 või
puhkus@rmk.ee) nii puhata kui ka ööbida.
				

Vanapagana õpperada

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

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

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

