SELJAMÄE ÕPPEMATKARADA
PEIPSI PÕHJARANNIKU PUHKEALA
Peipsi põhjaranniku recreation area
lõkkekoht; bonfire site

lehtmets; deciduous forest

puhkekoht; rest area

okasmets; coniferous forest

parkla; parking

segamets; mixed forest

info; information

raba; fen

lage ala; open area

okaspuuharvik; glade of coniferous trees
hukkunud puistu; downfalled grove
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PEIPSI PÕHJARANNIKU PUHKEALA

Seljamäe õppematkarada
Seljamäe õppematkarada asub Lääne-Virumaal Vinni vallas. Õpperada
teeb ringi ümber Punasoo lõunaosa. Punasoo kuulub koos lõunapoole
jäävate Järvesoo, Tudosoo ja Luussaare sooga ühtsesse Tudu soostikku,
mille pikkus põhjast-lõunasse on ligi 20 km, laiuseks keskmiselt 4 km.
Tudu soostik on arenenud kunagiste madalaveeliste järvede ja allikaliste
alade soostumisel. Rakvere poolt tulles näitab teeviit enne Tudu Seljamäe
matkarajale. 5 km kaugusel Punasoo ja Järvesoo vahel asub parkimisplats,
katusealune ning lõkkeplats. Siit saab alguse tähistatud matkarada, mis
viib enam kui 300 m matka järel Seljamäel asuvale ringikujulisele 5 km
pikkusele looduse õpperajale. Seljamägi on põhjapoolses osas madalam
ja lõunapoolses kõrgem (kõrgeim koht 91 m ümp), kohati üsna järskude

Seljamäe õppematkarada

nõlvadega (kõrgus kuni 10 m). Siitkaudu pääseb Tudust läänepool asuvate Rasivere ja Roela küladeni. Seljamäel on valdavaks metsatüübiks
palumetsad. Punasoo tekke kohta pajatab järgnev legend järgmist: muistendi järgi kündis Kalevipoeg üles naabruses olevat Sirtsi sood. Kui ta
pärast töö lõpetamist hobuse puhkama jätnud, tunginud hobuse kallale
hundid. Nad murdnud Kalevipoja hobuse maha praeguse Punasoo kohal. Punasoo saanudki nõnda oma nime murtud hobuse verest. Punasoo
põhjaosas asuvast Palasi külast on leitud muinaseestlaste rauasulatusahjude jäänuseid. Neid peetakse Lääne-Virumaa suurimateks.
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•
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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

RMK Kauksi teabepunkt:
Kauksi küla, Iisaku vald, 41001 Ida-Virumaa; telefon: 339 3833;
e-post: kauksi.looduskeskus@rmk.ee

Peipsi põhjaranniku puhkeala hõlmab ulatusliku puhkuseks sobiva ala
Euroopa suuruselt neljanda Peipsi järve põhjarannikul Tammispääst Vasknarvani. Puhkeala läänepiiriks on Avi jõgi, idapiiriks aga ainus Peipsi järvest
väljavoolav veerohke Narva jõgi. Põhjapiiri tähistab Soome laht. Puhkeala
keskse osa moodustavad Alutaguse lõputa metsad ja sood, rabad ja laaned,
siin-seal kobaras järvesilmad ja metsalaama äraeksinud jõehakatised. Enim
leidub siin lodu, soo-, palu- ja laialehiseid salumetsi. 		
Puhkeala keskus asub Kauksis, puhkeala tutvustavad infomaterjalid on
koondatud Kauksi teabepunkti. Loodusteadlikkuse edendamisega tegeleb Kauksi Looduskeskus (Kauksi külas).
		

