SANGASTE METSAPARGI ÕPPERADA
HAANJA-KARULA PUHKEALA
Haanja-Karula recreation area
lõkkekoht; bonfire site

lehtmets; deciduous forest

okasmets; coniferous forest

rohumaa; meadow

segamets; mixed forest

lage ala; open area

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees

madalsoo; swamp

põõsaharvik; glade of shrubs

üksik lehtpuu; deciduous tree

Sangaste metsapargi õpperada
Sangaste metsapargi õpperada asub Sangaste lossi taga. Metsapargi kujundamist alustati juba 1880. aastal. Praegu kasvab seal puid ja
põõsaid kokku 498 liigist ning need on paigutatud päritolu järgi kuude
osakonda: Eesti osakond - 63 liiki; Euroopa osakond - 55 liiki; LõunaEuroopa osakond - 31 liiki; Siberi osakond - 38 liiki; Ida-Aasia osakond
- 178 liiki; Põhja-Ameerika osakond 133 liiki. Eesti-, Euroopa-, LõunaEuroopa-, Siberi-, Aasia- ja Põhja- Ameerika osakond. Vastvalminud elamusterohke õpperada võimaldabki nendega lähemalt tutvuda. Rajale jääb
lõkkekoht, kus saab toitu keeta, puukuuri katuse all pingil jalgu puhata
või telkida. Rada on tähistatud suunaviitadega.Sangaste metsapark oma

Sangaste metsapargi õpperada

498 liigiga on pakub olenemata aastaajast loodussõbrale, rääkimata
dendroloogiahuvilisele, alati midagi kordumatut. Sangaste lossipargis
kasvab Eesti kõrgeim harilik ebatsuuga (h - 41 m), läheduses ka Eesti kõrgeim hõbevaher (27 m).				

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.

