Haanja looduspark

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 looduspark
Haanja looduspark loodi Haanja kõrgustiku liigestatud reljeefiga maastike ja väljakujunenud pärandkultuurmaastiku kaitseks. Kaitseala põhieesmärk on Eesti kõrgeimal kuhjelisel saarkõrgustikul asuva ala kaitse, kus
maastiku, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse, puhkevõimaluste, turismi ja kohaliku eluolu edendamine ning
loodusvarade säästlik kasutamine toimub rahvuslikes huvides.
Haanja looduspark hoiab, taastab ja arendab Haanja kõrgustikul aja jooksul inimese ja looduse koosmõjul
kujunenud ideaalset maastikku, looduskooslusi ning elulaadi. Haanjale on iseloomulikud sumbkülad ja
hajatalud, väikesed põllulapid ning karja- ja heinamaad, künklikust reljeefist tingitud omapärased
maaharimisvõtted ja kehvast põllumaast ajendatud käsitöötraditsioonid.
Haanja looduspark asub Võrumaa südames Haanja kõrgustikul Eesti kõrgeimas piirkonnas. Looduspargi
põhiosa paikneb rohkem kui 200 meetri kõrgusel merepinnast. Siit leiame Baltimaade kõrgeima tipu Suure
Munamäe, mille tornist avaneb imeline vaade. Loodushuvilisi paelub Vällamäe ürgmets — 120-aastane
kuusik järsunõlvalisel ja suhtelise kõrguse poolest Eesti kõrgeimal mäel. Siin asub Rõuge ürgorg, mis hõlmab
Ööbikuorgu ja Rõuge järvede ahelikku ning Eesti sügavaimat järve Rõuge Suurjärve. Teine kuulus org,
Kütiorg, algab Haanja kõrgustiku põhjanõlvalt ja suubub Võru-Petseri ürgorgu. Järskude veerude ja rohkete
uhtorgude ehk tsoridega kitsa oru pikkus on 4,7 km ja sügavus kuni 60 meetrit. Haanja kõrgustik on Eesti
üks järverikkamaid alasid.
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Suure Munamäe puhkekoht
Haanja lõkkekoht
RMK Haanja teabepunkt
Vällamäe matka- ja suusarada (2,2 km; 1 km)
Vällamäe metsamaja
Kavadi järve lõkkekoht
Kavadi järve matkarada (2,2 km)
Kütioru matkarada (9,6 km)

Kütioru väike matkarada (2,8 km)
Kütioru lõkkekoht
Vaskna järve lõkkekoht
Härämäe matkarada (3,4 km)
Ööbikuoru väike matkarada (450 m)
Rõuge ürgoru matkarada (10 km)
Hinni kanjon

Haanja teabepunkti infotelefon 782 9090

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.
Mets on sõber, hoia teda!
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,
selle 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.

