
Aegviidu-Kõrvemaa recreation area

telkimisala; camping area

parkla; parking

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

PAUKJÄRVE LOODUSRADA
AEGVIIDU-KÕRVEMAA PUHKEALA

okaspuuharvik; glade of  coniferous trees

rohumaa; meadow

põõsaharvik; glade of shrubs

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees

lage ala; open area

põõsastik; shrubbery

vaatetorn; lookout tower



Paukjärve loodusrada asub Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal ja 
on viie kilomeetri pikkune. Silmusekujuline loodusrada algab Soodla 
jõel asuva Kaksiksilla juurest. Üheteistkümne huvipunktiga raja äärde 
jääb neli kaunist järvesilma: Paukjärv, Linajärv, Kaasikjärv ja Umerik-
järv. Neist viimane on Põhja-Eesti sügavaim (14 m). Suursoo ja Pauk-
järve vahelisele oosile on ehitatud vaatetorn, kust avanevat vaadet 
võib pidada üheks Kõrvemaa kaunimaks. Kollaste värvimärkidega tä-
histatud raja läbimiseks võiks aega varuda kahe tunni ringis. 

Liivaste kallastega kauni männimetsa rüppe peitunud Paukjärv on 
Eesti üks puhtamaid järvi (vee läbipaistvus küünib kuue meetrini). Vä-
hese toitainetesisalduse tõttu on ka järve taimestik vaene. Siin kasva-
vad kaitsealused ujuv penikeel ja järv-lahnarohi. Paukjärve ümbruse 
kaunis loodus on inspireeri-nud ka A. H. Tammsaaret, kes elas aastatel 
1911–1918 siin lähedal Koitjärve külas oma metsnikust venna juures. 
“Kõrboja peremehe” looduskirjeldused sobivad hästi siinsete maastikega. 
Tõenöoliselt on Paukjärv raamatus kirjeldatud Kõrboja järv. 

Raja meeldejäävamaksosaks kaunite järvede kõrval on Põhja-Kõrve-
maale iseloomulik mandrijää sulamisega tekkinud huvitav reljeef. 

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 info-

materjalid on koondatud Aegviidu teabepunkti. Loodusteadlikku-

se edendamisega (loodusharidust arendavate programmide ette-

valmistamine ja läbiviimine looduses, loodusretkede korraldamine 

lastele ja loodushuvilistele) tegeleb Aegviidu looduskeskus.  

Paukjärve loodusrada

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

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

Loodusraja huvipunktid

•	 Soodla jõgi
•	 Sigade puu
•	 Nõmmemets
•	 Kaasikjärv
•	 Metstoa Ümerikjärv

Paukjärve loodusrada

•	 Metsatulekahju
•	 Piirikivi
•	 Paukjärve oos
•	 Suvelaagri ase
•	 Paukjärv
•	 Palumets


