
Aegviidu-Kõrvemaa recreation area

info; information

parkla; parking

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

SÕÕRIKSOO LOODUSRADA
AEGVIIDU-KÕRVEMAA PUHKEALA

ebatasane maa; uneven ground

Rehessaare raba



Aegviidu on loodusradade jaoks mõnes mõttes lausa ideaalne paik 

– asudes kahe kaitseala Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ja Kõrve-

maa maastikukaitseala vahel.    

Otse Aegviidu südamest, RMK Aegviidu looduskeskuse (asub kuna-

gises Aegviidu metskonna hoones) tagant kõdusoometsa äärest algab 

lühike Sõõriksoo loodusrada (1,5 km). Loodusraja kavandamisele ai-

tas kaasa Savonlinna Ametikoolis loodusgiidiks õppiv Sampo Issakai-

nen. Sõõriksoo rada on hästi teabega varustatud ning märgistatud 

(kollased lindid puudel ja tähistuspostidel) – nii saab rajal hakkama 

ka ilma retkejuhi abita. Loodusrajal on kokku 15 infotahvlit, mis juhi-

vad matkaja tähelepanu olulisemale antud punktis. Sõõriksooks ni-

metati vanasti Rehessaare raba Aegviidupoolset osa, kus 20. sajandi 

alguses asus turbatööstus, tol ajal Eesti suurim (siit saadi ligi 50% 

kogu Eesti turbatoodangust). Pätsturba lõikamisest järele jäänud tur-

bakraavid, mis vahelduvad kõrgemate peenarde ja kokkuveoteedega, 

on looduses praegugi selgelt eristatavad. Rabataimestik on aja jooksul 

pea täielikult taastunud, siin kasvab jõvikas, huulhein, tupp-villpea, val-

ge nokkhein, rabamurakas jt rabadele iseloomulikud taimed. 

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.  

Sõõriksoo 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

Sõõriksoo loodusrada


