PÄHNI METSA- ja LOODUSÕPPERADA
HAANJA-KARULA PUHKEALA
Haanja-Karula recreation area

puhkekoht; rest area

lehtmets; deciduous forest

okasmets; coniferous forest

rohumaa; meadow

segamets; mixed forest

lage ala; open area

lehtpuuharvik;

madalsoo; swamp

glade of deciduous trees

põõsaharvik; glade of shrubs

üksik lehtpuu; deciduous tree

okaspuuharvik; glade of

lehtpuude rühm;

coniferous trees

metsaonn; forest hut

group of deciduous trees

soovik; swampy meadow

teabepunkt; information centre
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Pähni metsaõpperada
Pähni metsaõpperada asub Võrumaal Varstu vallas Pähni külas RMK
Võrumaa metskonna maadel. Raja alguses, RMK Pähni kontori juures,
on infostend raja kaardiga ja tutvustava tekstiga, sealt edasi juhatavad
suunaviidad. Raja põhiring on 2,8 km ja kogupikkus koos kõrvalepõigetega 3,3 km. Rajal on 28 huvipunkti ja 6 varjualust, kus saab jalgu puhata. Märgade kohtade ületamiseks on ehitatud 400 m laudteed (NB!
vihmaga libe). Rada lõpeb samas kohas, kust algab. Raja läbimiseks kulub
umbes 2 tundi. Rada tutvustab metsaloodust ja põgusalt pärandkultuuri. Erinevad metsatüübid lisavad rajale omapära.		
Pähni metsaõpperada
Pähni loodusõpperada

Pähni loodusõpperada
Pähni loodusõpperada asub Võrumaal Varstu vallas Pähni külas ja selle
algus on RMK Pähni kontori kõrval infostendi juures. See iseseisvalt läbitav
loodusrada kulgeb ümber Pähni paisjärve. Etteregistreerimisel on võimalik
looduskeskusest laenata rajale kaasa seljakott varustusega (luup, binokkel, kompass ja erinevad määrajad). Töölehe saab ka registreerimata raja
algusest kaasa võtta. Rajal on matkaja tarbeks kasutada Pähni metsaonn
koos lõkkekohaga paisjärve kaldal. Raja läbimiseks kulub aega umbes
1,5 tundi. Rada läbides on võimalik tutvuda paljude puuliikidega, mis on
tähistatud nimesiltidega ja silmailu pakub ka kaunis Pähni paisjärv.

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

RMK Pähni teabepunkt:
Pähni küla, Varstu vald, 66116 Võrumaa, telefon: 501 9564,
e-post: pahni.looduskeskus@rmk.ee

Haanja–Karula puhkeala asub Võru ja Valga maakonna 13 valla piirides
(Võrumaal: Antsla, Sõmerpalu, Rõuge, Varstu ja Mõniste; Valgamaal: Taheva, Karula, Otepää, Sangaste, Tõlliste, Hummuli, Helme ja Puka). Kagu-loode suunalise Puhkeala tingliku piiri võiks tõmmata põhjas mööda maanteid
Eesti–Läti riigipiirist Holdre–Ala–Tõrva–Pikassilla–Purtsi–Puka–Arula–Pühajärve–Otepää–Sangaste–Uue-Antsla–Linnamäe kaudu kuni Sõmerpaluni. Edasi Sõmerpalust lõuna poole liikudes läbides Nursi, Rõuge ja Viitnina
jõuab Luutsniku kaudu tagasi riigipiirini. Lõunas kattub puhkeala 150km
ulatuses Eesti–Läti Riigipiiriga. Kogu puhkeala jaguneb kolmeks eraldiseisvaks osaalaks: Tõrva, Pähni ja Taheva. Pähni osaala koos looduskeskusega
pakub külastajatele eeskätt loodushariduslikku tegevust looduse õpperadade, metsamuuseumi ja õppeklassi näol. Puhkeala Taheva osaala pakub külastajale aktiivset looduses liikumise võimalust jalgrattaga, jala ja autoga.
Osaala üksikobjektid on omavahel seotud jalgrattaradadega. Tõrva osaala
on mõeldud huvilisele, kes liigub autoga ja huvitub eeskätt paikkondlikest
kultuuriväärtustest, millele pakuvad vaheldust puhkepeatused looduses.

