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6. KUURANIIDU ÕPPERADA

Tõ

SOOMAA RAHVUSPARK
õpperaja algus;
the start of the nature trail

segamets; mixed forest

km

infotahvel; information board

rohumaa; meadow

Sanda 3

Soomaa National Park

parkla; parking

lehtmets; deciduous forest

lõkkekoht telkimisega;
campfire site with camping spaces

Kuuraniidu õpperada;
Kuuraniidu nature trail

Kuuraniidu õpperada
Raja pikkuseks on 1,8 km. Laudtee viib teid läbi vana kõdusoometsa ja
toob ringina alguspunkti tagasi. Vaatamisväärsusteks on suured ja võimsad
haavad, mida aeg ja tormid on kohati kõvasti räsinud. Raja alguses on
olemas lõkke- ja telkimisplats.
Kuuraniidu mets on kõdusoomets, mis on tekkinud lodumetsast kuivenduse
tagajärjel. Iseloomulikud sellele metsale on sagedased tormiheited. Kuuskede tüved lamavad üleskistuna maas, kõrged juureseinad püsti. Rohkelt kasvab selles metsas haabasid, mille vanus sajale aastale lähenema hakkab.
Maapinnal puude all kasvavad varjutaluvad taimed jänesekapsas, ussilakk,
laanelill, kõrvenõges, lillakas, soovõhk, harilik maavits jt. Iseloomulikud on
sõnajalad. Valgusrikkamates häiludes kasvavad mustikas ja pohl. Kohati
katab metsaalust pehme samblavaip. Laudtee ümbruses on registreeritud
56 liiki samblaid. Kuuraniidu metsas kasvab rohkelt seeni.
Vihmaga on rada libe! Tugeva tuulega on mets langevate puude tõttu ohtlik!

Kuuraniidu õpperajale pääseb sõidukitega järgmiselt:
Tallinna-Tori suunalt tulles sõita mööda Kõpu-Jõesuu mnt kuni 24 km paikneva ristmikuni ja sealt keerata Kildu suunas. Sealt sõita 9,1 km edasi kuni
Kuuraniidu parkla ja õpperaja algust tähistava viidani.
Viljandi, Suure-Jaani ja Vändra suunalt tulles sõita Kildu külast 15,6 km
Soomaa rahvuspargi suunas kuni Kuuraniidu parkla ja matkaraja algust
tähistava viidani. Tähelepanu! Talvel ja suuremate üleujutuste aegu võib
tee olla sõiduautodele halvasti läbitav.

SOOMAA
RAHVUSPARK

Kuuraniidu õpperada

Soomaa rahvuspark
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

