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Koprarada
Rada algab Soomaa rahvuspargi looduskeskuse kõrvalt ja selle algusesse pääseb
transpordiga ligi aastaringselt. Talviste ja kevadiste üleujutuste ajal on üle ujutatud
suurem osa laudteest. Matkarada on 1,8 km pikkune ring. Rada on kaetud hakkpuiduga, kõige märjemates paikades abistab teid laudtee. Koprarada viib teid
läbi erinevate metsatüüpide – hämara kuusiku, heleda sõnajala-kaasiku, märja
lodumetsa Mardu oja äärde, kus on end elama asutanud koprapere, kelle elutegevusjälgi on teil võimalik lähemalt uurida. Piki oja kallast edasi liikudes on üles pandud infotahvlid, et juhtida tähelepanu huvitavatele loodusobjektidele ja kobraste
ehituskunsti saavutustele. Üle oja kiigates avaneb teile kaunis vaade järjest haruldasemaks jäävale maastikule-luhaniidule, mille võlu on eriti nauditav kevadsuvel
erksavärviliste niidutaimede õitsemise aegu. Puude tüvedel ja põõsastel hakkavad
silma paljude seente viljakehad, alla või ülespoole turritavad tuustid-samblikud
ja palju muud põnevat. Ojaäärne rada on ääristatud langetatud puudega ja kändudega, mis meenutavad teritatud pliiatsiotsi. Kõikjal on näha hambajälgedega
tähistatud puude koort. Puude all on siin-seal laastuhunnikud. Jämedamate puude
koor süüakse kohapeal, oksad ja peenem kraam veetakse toitumisurgudesse.

SOOMAA
RAHVUSPARK

Koprarada

Soomaa rahvuspark

Koprarajani pääseb sõidukitega järgmiselt:
Tallinna, Pärnu, Tori suunalt: Sõita Tori asulasse. Tori asulast keerata rahvusparki suunduvale Võlli teele, sealt mööda Jõesuu teed (6 km) kuni Jõesuu
asulani. Enne Jõesuu asulasse jõudmist näitab teeviit paremale Kõpu-Jõesuu
maanteele. Rahvuspargi looduskeskuse ja Koprarajani Kõrtsi Tõramaal jääb
veel 14,4 kilomeetrit.
Tartu, Viljandi suunalt: Sõita mööda Tartu-Viljandi-Pärnu maanteed Kõpu asulani. Keerata peale Kõpu kalmistut algavale Kõpu-Jõesuu maanteele. Kopraraja ja rahvuspargi looduskeskuseni Kõrtsi-Tõramaal jääb veel 24 kilomeetrit.

1993. aastal moodustatud Soomaa rahvuspark on loodud suurte rabade,
lamminiitude, metsade ja kultuuripärandi kaitseks Vahe-Eesti edelaosas.
396 km2 suurune Soomaa rahvuspark paikneb Pärnu ja Viljandi maakondade
piiril ulatuslikul aktiivsest inimtegevusest puutumatul alal. Soomaa rahvuspargi mitmekesised maastikud pakuvad sobivaid elupaiku erinevatele linnu- ja
loomaliikidele. Soomaa rahvuspargi vaatamisväärsuseks on suured ja inimtegevusest puutumatud rabamassiivid, looduslikus sängis jõed ja traditsioonilise maakasutuse käigus kujunenud liigirikkad jõeluhad ja puisniidud. Soomaa eripäraks on aastast aastasse korduv üleujutus, ehk „viies aastaaeg”, kui
tulvavesi ujutab üle jõgedeäärsed luhad ja lammimetsad. Soomaa rahvuspargi
alal ulatub inimasustuse ajalugu tagasi kiviaega. Rohked kivi ja luuleiud Riisa
ja Sandra küla aladelt annavad tunnistust siinse asustuse iidsusest.

RMK Soomaa teabepunkt:

RMK Aimla teabepunkt:

Tipu küla, Kõpu vald, Viljandimaa. Telefon: 526 1924, 43 57 164
e-post: soomaa.teabepunkt@rmk.ee / soomaa.looduskeskus@rmk.ee

Aimla küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa. Telefon: 513 2994,
e-post: aimla.looduskeskus@rmk.ee

