Haanja-Karula puhkeala

RMK puhkeala on puhkamiseks ja looduses
liikumiseks sobiv määratletud riigimetsa-ala,
mis on otstarbe järgi tsoonideks jagatud ja
millel on kasutuseks kohandatud
sihtotstarbelised rajatised.
TEABEPUNKT — riigimetsa puhkemajandusliku infrastruktuuri-, pärandkultuuri- ja loodusteabe levitamiseks
rajatud või kohandatud ja otstarbekohaselt varustatud ehitis või selle osa.
PUHKEKOHT — lihtne pingiga
(ja lauaga) varustatud loodushoiuobjekt;
LÕKKEKOHT — lõkke tegemiseks
ette valmistatud ja vastavalt varustatud
loodushoiuobjekt. NB! eelista kaetud
lõkkekohta.
TELKIMISKOHT/-ALA — märgistatud ja
vajadusel tsoonideks jaotatud telkimiseks
ning ürituste korraldamiseks kohandatud
ala. Kui soovid RMK telkimisala kasutada
ürituse korraldamiseks, tutvu meie kodulehel www.loodusegakoos.ee olevate
ürituse korraldamise reeglitega.
METSAONN — lihtsa konstruktsiooniga,
reeglina ühe ruumi ja spartaliku
sisustusega lukustamata hoone või
rajatis. Metsaonn ei taga kasutajale
soovitud ajal omaetteolekut ja kasutusmaks metsaonnil puudub. Metsaonni
kasutamisel tuleb järgida igaüheõigusest
tulenevaid põhimõtteid:
• ööbi järjest ühel ööl;
• tee ruumi nii järgmisele tulijale
kui ka juurdetulijale;
• jäta järgmisele tulijale tulealustuseks
kuivi puid;
• jäta ämber lahkudes maha
tühja ja puhtana;
• kasuta küttepuid säästlikult;
• jäta lahkudes maha korras varustus
ja puhas maja.
METSAMAJA — lihtsa konstruktsiooniga, reeglina ühe ruumi ja spartaliku
sisustusega lukustatud hoone või rajatis.
Metsamajast leiab kasutaja soovitud
omaetteoleku, mille tagab kasutusmaks
ehk võtmetasu. Metsamaja kasutaja peab
teadma järgmist:
• tutvu RMK metsamajade
broneerimistingimustega meie
kodulehel www.loodusegakoos.ee;
• maja saad kasutada järjest
ühe või kaks ööpäeva;
• kasuta küttepuid säästlikult;
• jäta lahkudes maha korras varustus
ja puhas maja;
• lahkumisel toimeta võti eelnevalt kokkulepitud kohta.
LOODUSKESKUS JA LOODUSMAJA —
looduskeskus on aastaringselt avatud
RMK puhkealakeskus, kus toimub
loodusharidustegevus kõikidele sihtrühmadele (programmid, üritused, teavitamistöö). Looduskeskuses on teabepunkt,
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruumid töötajatele. Loodusmaja, kus samuti
toimub loodusharidustegevus, on avatud
vaid programmide-ürituste toimumise
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt
www.loodusegakoos.ee.
Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasutuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edendamiseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

Haanja-Karula
puhkeala
Haanja-Karula puhkealal väärivad
esile tõstmist järgmised omadused:
• Looduslik seisund. Puhkealal asuvad 12 maastikukaitseala, 4 looduskaitseala ja palju looduskaitsealuseid
üksikobjekte. Osaliselt puudutab puhkeala kahte loodusparki ja ühte rahvusparki. Tänu sellele on siin
säilinud palju puutumatut loodust — looduslikus seisundis metsi, soid ja vesikondi.
• Esindatud liigid ja metsatüübid. Puhkeala liigistik on väga mitmekesine. Koiva puisniite peetakse
liigirikkaimaks kohaks, kus on esindatud kõige rohkem puu-, põõsa- ja taimeliike. Siin kasvab ka
Eesti jämeduselt teine tamm ja asub kikkapuu areaali põhjapiir.
• Eriline geoloogia ja reljeef. See Eestimaa nurk vabanes esimesena jää alt 12 000 aastat tagasi. Selle
tulemusel ongi kujundatud künklik ja väga mitmekesine Lõuna-Eesti reljeef. Peetri jõe kaitsealal on kõrvuti
Devoni ajastu liivakivi ja lubjakivi paljandid.
• Kultuuriajalooline väärtus. Piirkonnas on tänaseni küllaltki hästi säilinud kultuuriline pärand ja keelemurded. Siin on alles 1902. aastal valminud kitsarööpmelise raudtee tamm, mis läbib suurt osa puhkealast.
Raudtee küll suleti 1970. aastal, kuid suur osa tammist, osad sillad ja jaamahooned on alles tänaseni.
• Maastikuline ja puhkemajanduslik väärtus. Puhkeala kupliline ja jõgede ning järvederohke maastik on
väga kaunis ning sobiv mitmekesiseks puhkuseks. Siin on loodud võimalused nii jalgsi kui jalgrattaga
matkamiseks, veematkadeks, kalastamiseks kui ka pikniku pidamiseks.
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Oore telkimisala
Kõrgeperve lõkkekoht
Alumati lõkkekoht
Linnajärve lõkkekoht
Tellingumäe vaatetorn
Tellingumäe lõkkekoht
Rattaradade lõkkekoht
Koiva pärandkultuuri jalgrada (2 km)
Koiva pärandkultuuri jalgrattarada (18 km)
Taheva rattarada (21 km)
Karula rattarada (50 km)
Hargla rattarada (20 km)
Mõniste rattarada (55 km)
Eesti-Läti pärandkultuuri ühisrada (60 km)
Hargla terviserada (1,3 km)
Karula Pikkjärve lõkkekohad
Kogrejärve lõkkekoht
Tamme-Lauri tamme puhkekoht
Kautsi metsaonn
Mõisamõtsa loodusõpperada (5 km)
Pähni looduskeskus

Pähni metsaonn
Pähni loodusõpperada (1,5 km)
Pähni metsaõpperada (3 km)
Tõrvandu metsaõpperada (3 km)
Paganamaa õpperajad (3,8-4,7 km)
Luhasoo õpperada (5 km)
Võlsi metsarada (5 km)
Kublitsa lõkkekoht
Kubja puhkekoht
Verijärve lõkkekoht
Verijärve puhkekoht
Verijärve matkarada (1 km)
Lindora lõkkekoht
Härma lõkkekoht
Piusa ürgoru matkarada (15 km)
Kirikumäe metsaonn
Kirikumäe lõkkekoht
Kirikumäe matkarajad (3,2 km)
Kisejärve matkarada (6 km)
Pullijärve metsamaja
Pullijärve matkarada (3,6 km)

Pähni looduskeskuse teabepunkti infotelefon 501 9564

Sinust, hea külastaja, oleneb, kas Sind
ümbritsev külastuseks ettevalmistatud loodus
säilib ahvatlevana ka järgmistele tulijatele.
Looduse säästmiseks ning enda ja teiste hea
äraolemise nimel käitu looduses mõistlikult.
LÕKKE TEGEMISEL
• kasuta ainult ettevalmistatud lõkkekohta tuletegemist lubaval ajal;
• kasuta valmis pandud lõkkepuid
või mahalangenud oksi;
• kasuta küttepuid säästlikult,
et neid jaguks ka järgmisele tulijale.

PRÜGI
• põleta lõkkes ainult looduslikku päritolu
põlevad jäätmed, kõik teised jäätmed
võta endaga kaasa või pane prügikasti;
• eelista korduvkasutusega nõusid.

TELKIMISEL
• kasuta selleks ette nähtud kohta, sellise puudumisel eelista varem telkimiseks kasutatud paika;
• püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.

VEEKOGU ÄÄRES
• pese nõusid ja ennast vaid kuival
maal veepiirist eemal;
• rahulda oma loomulikke vajadusi
ikka selleks ettenähtud kohas.
KAASASOLEVAD LOOMAD
• valva oma lemmikute järele,
nende tegude eest vastutad Sina;
• looduses olgu koer rihma otsas ja suukorviga.
MOOTORSÕIDUKITEGA
• liikle teedel ja peatu parklas;
• austa jalakäijaid ja jalgrattureid.

