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EUROOPA JA AMEERIKA NAARITS – OMA JA VÕÕRAS?

24.-26.  oktoobril  toimus  Kaika  vanas
koolimajas Eesti Terioloogia Seltsi sügis-
kool.  See  on  üritus,  kus  saavad  kokku
Eestis  tegutsevad  imetajate  uurijad.
Terioloogide sügiskoolidele valitakse alati ka
läbiv  teema  –  sellel  aastal  pöörati  enim
tähelepanu võõrliikidele. Nii Eestis elavatele
kui ka võimalikele uutele inimese poolt sisse
toodud imetajatele. Kes saab omaks ja kes
jääb võõraks?

Enamasti  hukkuvad  loomad,  kes  inimese
kaasabil on sattunud elama väljaspoole oma
looduslikku  leviala,  ebasobivate  tingimuste
tõttu.  Mõnele  üksikule  liigile  võib  aga  uus
elukeskkond  väga  hästi  sobida:  puuduvad
näiteks  kiskjad  või  haigused  või  on

toidubaas eriti  külluslik. Loodusliku kontrolli
puudumise  tõttu  võivad  sellised  liigid
jõudsalt  paljunema  ning  levima  hakata  –
nad  muutuvad  invasiivseteks.  Invasiivsed
võõrliigid  ohustavad  aga  tahes-tahtmata
oma  elutegevusega  kohalikke  liike  –
hõivavad  elupaigad,  vähendavad  saak-
loomade  või  toidutaimede  arvukust  või
toovad  kaasa  mõne  haiguse,  mille  suhtes
nad ise immuunsed on.

Euroopasse  on  mitmed  võõrliigid  jõudnud
läbi  karusloomafarmide -  näiteks  Ameerika
naarits  ehk  mink,  kährikkoer  ja  ondatra.
Osaliselt  põgenesid  loomad  farmidest  ise,
kohati  lasti  neid  aga  ka  tahtlikult
loodusesse.  Eestis  on  kohalikele  liikidele

Naarits kaelusega. Foto: Tiit Maran



ehk kõige suuremat mõju avaldanud mink,
kelle  tõttu  suri  loodusest  välja  meie  oma
naarits  -  Euroopa  naarits.  Mujal  Euroopas
hakkas  naarits  kaduma  juba  palju  varem,
enne,  kui  mink  siia  mandrile  üldse  jõudis.
Peamisteks  kadumise  põhjusteks  metsa-
kuivendus  ja  üleküttimine.  Eks  need
mõjutasid  naaritsa  arvukust  meilgi,  kuid
viimase  hoobi  andis  Eesti  naaritsa
asurkonnale  karusloomafarmidest  põgene-
nud mink.

Võrreldes Euroopa naaritsaga on Ameerika
omal  mitmed  looduslikud  eelised,  mis
seletabki  nende  edukust  väljaspool  oma
looduslikku  leviala.  Mink  on  vähem  valiv
toidubaasi  suhtes  ning  saab  hakkama
väiksema  kodupiirkonnaga,  kui  naarits.
Lisaks  on  Ameerikast  pärit  uustulnuk
suurem, kui Euroopa naarits, mistõttu tõrjus
mink  kohaliku  elaniku  tema  elupaikadest
välja.  Elupaiga  kaotanud  loom  on  kerge
saak kiskjatele, häiritud on ka toitumine ning
lõpuks ega ka uut elupaika ole lihtne leida,
kui igal pool mingid ees on. Naaritsad pidid
leppima  kehvemate  aladega  ja  kasinama
toidupoolisega – see kõik viiski niigi madala
arvukusega naaritsa lõpliku kadumiseni.

Euroopa  naaritsat  mandri-Eestis  enam  ei
leidu. Mujal  on looduses järel  vaid üksikud
asurkonnad  Hispaanias,  Venemaal,
Rumeenias,  kuid  ka need on suures ohus
just  mingi  kiire  leviku  tõttu.  Naaritsa
päästmiseks  on  Tallinna  Loomaaia  juurde
rajatud  populatsioon,  kus  paljundatakse
tehiskeskkonnas  naaritsaid,  keda  uuesti
loodusesse tagasi viia. Hiiumaale on loodud

looduslik  populatsioon  just  nendest
loomaaia loomadest.

Teistele  Eestis  elavatele  poolveelise
eluviisiga  kiskjatele  (saarmas  ja  tuhkur)
mink  nii  suurt  mõju  avaldanud  ei  ole.
Kirjanduse  põhjal  võiks  väita,  et  saarmas
mõjutab  mingi  arvukust  hoopiski  nega-
tiivselt.  Tuhkru  ja  mingi  suhted  on  natuke
keerulisemad,  nende  puhul  ei  saa  täpselt
väita kes keda rohkem mõjutab.

Eestis  on  aga  viimasel  ajal  ameerika
naaritsa  arvukus  vähenenud.  Selle  täpset
põhjust ei  teata, aga oletada võiks, et rolli
mängib  karusloomafarmide  vähesus  ja
Eestis  olev  tugev  saarma  populatsioon.
Karula  rahvuspargis  läheb  mingil  samas
suhteliselt  hästi.  Tõenäoliselt  mõjutavad
seda  arvukad  kobraste  poolt  üleujutatud
alad,  mis  mingile  hästi  sobivad,  tekitades
häid  toitumis-  ja  varjetingimusi.  Lisaks  on
Karulal  Koiva  jõe  näol  ühenduslüli  Lätiga,
mida  mööda  lõunanaabrite  loomad  siia
levida saavad.

Eestis  võõrliigi  staatust  omav  Ameerika
naarits  jääb  tõenäoliselt  meie  loodusesse
püsima – tahame seda siis või mitte. Kui aja
jooksul  mingi  arvukus  Eesti  looduses
stabiliseeruks  ning  seda  hakkaksid
reguleerima nii saakloomade kui suuremate
kiskjate rohkus, kas oleks võimalik, et mink
muutub  Eestis  kunagi  omaks  liigiks?  Või
jääb talle alati võõrliigi halb maine külge? 

Kairi Kiik
TÜ zooloogia doktorant

KULTUURIPÄRANDI TÖÖGRUPI MOODUSTAMINE
28.  jaanuaril  2015  toimub  Karula
rahvuspargi keskuses piirkonna kultuuri-
pärandi töögrupi esimene kokkusaamine.
Töögrupi  eesmärk  on  kohaliku  kultuuri-
pärandi  kaitse  korraldamisele  kaasa
aitamine,  tegevuste  planeerimine  ja
läbiviimine  koostöös  erinevate  organisat-
sioonidega. Töögruppi on oodatud kohalikud
elanikud, ettevõtjad, huvilised ja isikud, kes
on  seotud  Karula  rahvuspargi  kultuuri-

pärandi uurimise, säilitamise ja kaitsmisega.
Töögrupis  osaleda  soovijatel  palume
endast  märku  anda  hiljemalt  23.
jaanuariks  2015 Keskkonnaameti  kultuuri-
pärandi spetsialistile Liina Laanemetsale:
liina.laanemets@keskkonnaamet.ee,
telefon: 5698 7103.

Liina Laanemets
kultuuripärandi spetsialist



ÄHIJÄRVE SUITSUSAUN SAI UUE KERISE
Rahvuspargi  keskuse  juures  asuva
suitsusauna  keris  vajas  hädasti
uuendamist,  kuna  intensiivse  kasutuse
tõttu  oli  võlviks  olev malmradiaator  ära
sulanud  ja  koldesse  vajunud. Selle
tulemusena  surusid  kerisekivid  kerise
konstrukt-siooni  külgedelt  laiali.  Uus  keris
valmis  koolituse  raames  ning  iga  osalenu
sai  ehitusel  kaasa  aidata.  Kahe
koolituspäeva  jooksul  toimetati  peamiselt
praktiliste  töödega,  selle  kõrval  toimus  ka
aktiivne  kogemuste  vahetamine  osalejate
vahel.

Üldjoontes  sarnaneb  Ähijärve  sauna  uus
keris vanale. Keriseehituse juures on väga
oluline  võlvi  tegemine (valida  on erinevaid
viise),  sobivate  kerisekivide  valimine  ja
nende  ladumisviis.  Uus  keris  peab  enne
suurt  kütmist  paar  nädalat  kuivama  ja
kütmist alustatakse esialgu paari puu kaupa.
Kahjuks ei olnud Ähijärve sauna uue kerise
esimese  suurema  kütmise  tulemuseks
sauna vääriline leil. Seetõttu tuli uue kerise
ehitus  kriitilise  pilguga  üle  vaadata.  Vana
kerise  laduja  Henno  Peegel  võttis  vigade
parandamise  enda  peale.  Selgus,  et  uue
kerise  võlv  oli  natuke  liiga  kõrge ja  tuli  ei
jõudnud kivideni.  Lisaks  polnud kerisekivid
piisavalt  tihedasti  laotud  ja  veepada  oli

koldele liialt  lähedal,  mistõttu jõudis sellest
vesi  kütmise  ajal  mitu  korda  ära  aurata.
Henno võttis kerise seest ühe šamotikivide
rea  vähemaks  ja  lasi  küttekolde  võlvi
allapoole, ladus kerisekivid tihedamalt  ning
tõstis  paja  kõrgemale.  Kes  plaanib  ise
suitsusauna  kerise  ehitustöö  ette  võtta,
saab nendest vigadest ehk natuke õppida.
Lisaks  on  rahvuspargi  Ähijärve  keskuses
võimalik  tutvuda  ka  koolitusest  tehtud
videomaterjaliga.

Loodame, et Ähijärve sauna uus keris teeb
edaspidi  korralikku  tööd  ja  lähitulevikus
avaneb  võimalus  ka  sauna  teised
murekohad ära parandada.

Liina Laanemets
Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist

EHITAMISEST RAHVUSPARGIS
Kui  2012.  ja  2013.  aasta  olid  Karulas
aktiivsed ehitamise aastad, siis 2014 on
olnud rahulik. Seni on kerkinud on vaid
üks  uus  elumaja  Rebasemõisa  külla
Rebase kordoni maaüksusele. Lisaks on

lõpetamise järgus uued elumajad Tättal,
Taropedajal ja Alakonnus.

Kui  hakkate  oma  kinnistule  uut  ehitist
kavandama, on mõistlik võtta ühendust kas

Saunakerise ehitamine koolituse käigus.
      Foto: Liina Laanemets

Küdev keris Hallimäe talu saunas. 
          Foto: Mats Meriste



Keskkonnaametiga  või
kohaliku  omavalitsuse
ehitusnõunikuga.  Kuni  20
ruutmeetriste ehitiste püs-
titamiseks  annab  nõus-
oleku  Keskkonnaamet
(välja arvatud avalikkusele
suunatud  ehitised,  mille
ehitamiseks  on  vaja
kohaliku omavalitsuse väl-
jastatud  ehitusluba).
Suurema aluspinnaga ehi-
tiste puhul tuleb pöörduda
kohaliku  omavalitsuse
poole,  kes  omakorda
võtab dokumentide menet-
lemise  käigus  kooskõlas-
tuse Keskkonnaametist.
Siiski tasub meelde tuletada põhilised tõed
Karula  rahvuspargis  ehitamise  kohta.
Ehitamiseks  loetakse  rahvuspargi  terri-
tooriumil  ehitise  püstitamist  või  selle
laiendamist  ja  rekonstrueerimist,  samuti
tehnosüsteemi  või  selle  osa  muutmist  või
tehnosüsteemi  täies  mahus  asendamist.
Ehitustegevuseks  loetakse  ka  hoone
lammutamist.  Üldjuhul  on  kaitseala  siht-
kaitsevööndites  ehitustegevus  keelatud.
Erandina  võib  Keskkonnaameti  nõusolekul
ehitada  avalikke  huve  teenivaid  rajatisi
õppe- ja matkaradadele. Samuti on lubatud
põllumajandusliku  otstarbega  väikerajatiste
püstitamine  Plaagi,  Saarjärve  ja  Tiidu
sihtkaitsevööndis.

Piiranguvöönd on kaitseala majandatav osa.
See on enamasti ala, kus asuvad suuremad
hoonekompleksid ja mida inimesed aktiivselt
oma igapäevases tegutsemises kasutavad.
Rahvuspargi  piiranguvööndis  on  lubatud
ilma Keskkonnaameti  nõusolekuta  olemas-
olevale hoonestusalale ehitada:

• kuni  15  ruutmeetri  suuruseid  ja  4
meetri  kõrguseid  sõrestikkonstrukt-
siooniga abihooneid;

• kuni  4  meetri  kõrguseid  rajatisi
põllumajandusmaale;

• karjaaedu;
• kuni  15 ruutmeetri  suuruseid  ja  4

meetri  kõrguseid  põllumajandusliku
otstarbega  sõrestikkonstruktsiooniga
hooneid.

Üldjoontes võib öelda, et piiranguvööndis on
Keskkonnaameti  nõusolekul  lubatud  juba
olemasolevale  hoonestusalale  15-20  ruut-
meetri suuruste ehitiste püstitamine.

Ehitiste  kavandamisel  tuleb  arvestada
kaitseala eripäraga – uued ehitised peavad
sobima  olemasolevasse  hoonetekompleksi
ning olema looduslähedaste värvitoonidega.
Katusekalle  peab  olema  sarnane  juba
olemasolevate hoonetega ning ligilähedane
40-45  kraadile.  Pikemalt  on  üldised
ehituspõhimõtted  lahti  kirjutatud  Karula
rahvuspargi  kaitsekorralduskavas,  mis  on
kättesaadav  Keskkonnaameti  Ähijärve
kontoris või rahvuspargi kodulehel aadressil:
http://www.keskkonnaamet.ee/karula/uldinfo
/kaitsekorralduskava

Karula rahvuspargi üks kaitse-eesmärke on
traditsioonilise  taluarhitektuuri  säilimine.
Vana  ja  väärtusliku  arhitektuuri  säilitamise
eesmärgil on aastaid tagasi tehtud hoonete
inventuur tervel rahvuspargi territooriumil, et
saada  ülevaadet  olemasolevatest  pärlitest.
Vanade ja väärtuslike hoonete remontimisel
või  ümberehitamisel  tuleb  erilist  rõhku
panna  asjaolule,  et  ei  muudetaks  oluliselt
ehitiste  välisilmet.  Kasutades  sarnaseid
ehitusmaterjale  ja  -võtteid  on  võimalik
vanade hoonetega imet teha. Hoiame seda
mis meil olemas on.

Henno Peegel
Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist 

Alakonnu pooleliolev elumaja.     Foto: Kristjan Urtson



POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE HOOLDUS KARULAS
RMK  kavandab  kaitsealadel  mitme-
suguseid  tegevusi,  nii  ka  Karula
rahvuspargis.  Karulas  lähtume  oma
tegemistes  kaitse-eeskirjast. Üheks
oluliseks  tegevuseks  on  poollooduslike
koosluste  hooldamine  -  nende  niitmine,
karjatamine  ning  puu-  ja  põõsarinde
harvendamine.
2015.  aastal  jätkame  poollooduslike  koos-
luste  maade  kasutusse  andmist.  Pool-
looduslike  kooslustega maa-alasid  antakse
kasutusse  riigimetsamaal,  kas  läbirääki-
mistega pakkumisena või valikpakkumisena.

Läbirääkimistega pakkumise  aluseks  on
juba kehtiva kasutuslepingu olemasolu kas
Maavalitsuse või  RMK-ga.  Taotlused maa
kasutamise  jätkamiseks  koos  viitega
eelnevale lepingule palume RMK-le saata
hiljemalt  15.  veebruariks  2015. Taotluse
mittesaamist  tõlgendatakse  maa  kasuta-
misest loobumisena.

Valikpakkumine on  lahenduseks  siis,  kui
maa  senine  kasutaja  sellest  loobub  või
maatüki kasutamisest on huvitatud rohkem

kui  üks  isik.  Sel  juhul  kuulutame  välja
rendile  antavad  maaüksused  ja  maa
kasutamise tingimused maakonna ajalehes,
RMK kodulehel ja Ametlikes Teadaannetes.

Peale  1.  märtsi  2015,  kui  on  selgunud
maade  kasutamise  soovid  või  nende
kasutamisest  loobumine,  kuulutame  välja
valikpakkumise.  Valikpakkumine teosta-
takse  aladele,  mis  pole  otseste
läbirääkimiste teel kasutajaid leidnud.

Maade kasutamise lepingud sõlmime tuleval
aastal hiljemalt 1. maiks.

Ettepanekud  ja  soovid  Karula  rahvuspargi
maade  kasutamise  jätkamisest  palume
saata:

• Valgamaa  osas  e-posti  aadressil
valgamaa@rmk.ee

• Võrumaa  osas  e-posti  aadressil
vorumaa@rmk.ee.

Risto Sepp
RMK Valgamaa metskonna metsaülem

KARULA KOOSTÖÖKOGU KOOSOLEKU KOKKUVÕTE
Karula  Rahvuspargi  koostöökogu  sai
kokku 12. novembril  Ähijärve keskuses.
Arutlusele  võeti  koostöökogu  statuut,
poolloodus-like  koosluste  hooldus,  anti
ülevaade jahimaade liitmisest ja kobraste
arvu  piiramisest  ning  räägiti  kultuuri-
pärandiga  seotud  tegevustest  2015.
aastal.

Koostöökogu  eesmärgiks  on  jagada
kogukonna  ja  ametkondade  vahelist
informatsiooni,  teha  vajalikke  ettepanekuid
ja  lahendada  suuremaid  tekkinud  prob-
leeme,  hoida  koostööd  erinevate  amet-
kondade  ja  huvigruppide  vahel,  tagada
rahvuspargi  hea  maine  ning  tegutseda
ühiselt  vastavalt  kaitse-eesmärkidele.
Koostöökogu liikmete kaudu peaksid kogu-
konna probleemid  jõudma koostöökogusse

arutamisele. Iga liige esindab kogus teatud
huvigruppi.  Kohalikel  on  alati  võimalus
pöörduda oma probleemiga ka rahvuspargi
keskusesse  ja  olenevalt  probleemi
olemusest,  lahendatakse  see  kas  konk-
reetsete  ametniku  poolt  või  arutatakse
koostöökogus. 

Jahinduse ja kobraste teemal ilmus artikkel
eelmises  Tarupettäis  ja  koosolekul  tehti
asjast ülevaade ka koostöökogu liikmetele.
Kobraste  tekitatud  kahju  üheks  oluliseks
näiteks toodi Must- ja Mudajärve muutumine
üheks järveks, mille tulemusena on sealne
omapärane floora hävinenud. Leiti, et teema
on  väga  oluline  ning  eelkõige  oldi
arvamusel,  et  kopra  tegevus  ei  tohiks
häirida  kaitse-eesmärkideks  olevaid
elupaiku ja kooslusi. 



Kultuuripärandiga  seotud  tegevustest  ning
üritustest  on  2015.  aastal  plaanis  loodus-
kasutuse  seminar  (märts  2015),  tradit-
siooniline käsitööpäev ja simman, külakiige
ehituse koolitus  ning  ehituskoolitus.  Lisaks
nendele  sündmustele  on  koostöös  Võru
Instituudiga  plaanis  korraldada  erinevatel
teemadel infopäevi. 

Koostöökogu  saab  kokku  vähemalt  kaks
korda aastas ning koosolekud on avalikud.
Kahjuks jäi inimliku eksituse tõttu seekordse
koostöökogu  info  listidesse  saatmata,
vabandame! Järgmiste kogude koosolekute
eelteated  avaldatakse  ka  Tarupettäis.
Koostöökogu  koosolekute  protokollid  on
kättesaadavad  Karula  Rahvuspargi
kodulehel  kohalikele  mõeldud  info  all
(www.karularahvuspark.ee) või paberkandjal
rahvuspargi keskusest.

Kuidas  saad  Sina  otsustada,  kes  esindab
sinu huve koostöökogus? Kohalikel ja teistel
organisatsioonidel,  kes  on  Karula  rahvus-
pargiga  seotud,  on  võimalus  teha
ettepanekuid  liikmete  vahetamiseks  või
liikmete  lisamiseks  koostöökogusse.  Antud
teemal  arutame  ka  järgmisel  kogukonna
koosolekul  2015.  aasta  kevadel.  Oma
ettepanekutest seoses koostöökoguga võib
teada  anda  Liina  Laanemetsale  (e-post:
liina.laanemets@keskkonnaamet.ee,
telefon: 56987103).

Liina Laanemets
Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist

RALLY ESTONIA 2015 EI TOIMU KARULAS
Pärast  mitmeid  kogukonna  koosolekuid
on Rally Estonia eestvedajatele selge, et
Karula  rahvuspargis  üritust  korraldama
hakates seisaks ees palju kokkuleppeid
ja tööd. Ralli korraldaja Silver Kütti sõnul ei
plaani nad Rally Estonia üritust 2015. aastal
rahvuspargis korraldada, kuna selle tõttu on
ja ilmselt  tekiks ka juurde palju probleeme
kogukonnas.  Korraldajad  ei  taha  nii  suure

ürituse ettevalmistamisel liigseid riske võtta.
Pigem  kaasatakse  Karula  piirkond  ralli-
korraldajate  plaanidesse  järgnevatel
aastatel. Kuigi 2015. aastal Karulas rallit ei
toimu,  on  Silver  Kütt  siiski  nõus  vastama
kõigile küsimustele ja muredele seoses ralli
planeerimisega  Karula  piirkonda.  Kontakt:
Silver Kütt, silver@rallyestonia.ee.

Möödunud õppeaastal  käisid  Lüllemäe Põhikooli  loodusringi  lapsed looduskoolis,  mida
viisid  läbi  Maaülikooli  teadlased.  Loodusooli  raames  tuli  teha  iseseisvaid  uurimustöid,
millest  ühe  avaldame  allpool  ja  veel  mõned  on  lugemiseks  üleval  kodulehel
http://www.emu.ee/koostoo/gumnaasiumitele/loodusteaduste-kool/opilaste-tood/

PUNNSILM
Täna jutustan ma teile sellise loo ühest
lambast nimega Punnsilm. Hakkan pihta.
Kord, kui me (Aale ja mina) koolist koju
tulime,  oli  Lillel  meile  varuks  üllatus.

Ning ta küsis meilt: „Mis te arvate kuhu
Lutt ja Punnsilm lähevad?“
Lutt on Aale lutilammas. Meil polnud aimugi
kuhu nad siis ikka minna saavad, nad on ju

Suveakadeemia talgute käigus püstitatud kiik 
püsis Ähijärvel mitmeid aastaid.

      Foto: Kaili Preismann



meie lambad ja lihaks nad ei lähe ja suguks
ka  mitte,  kuhu  siis  nüüd?  Lill  ütles  meile
ette, et nad lähevad Jõulumaale. Me pidime
rõõmust peaaegu lõhki minema! Kuid siiski
oli meil ka natuke kahju, et nad ära lähevad.
Ja  siis  mõned nädalad hiljem läksid  ilmad
külmemaks  ja  lammastel  oli  raskem  õues
olla.  Lambad  jäid  nõrgemaks  ning  koerad
(muidugi  Koll  ja  Öine,  need  karjavalve-
koerad) valisid endale välja kõige nõrgema,
et  mängida.  Ja  kuna  Punnsilm  polnud
korralikult emapiima saanud, siis oli ta väga
nõrk. Tema valiti  välja ja selle tagajärgedel
viisime  ta  lauta  kosuma  (sest  mul  on
erinevatel  põhjustel  ära  surnud  juba  neli
lemmiklammast).  Ta  oli  selle  üle  väga
rõõmus, sest ta hakkas taastuma. Kuid mis
sai jõulumaale minekust, rääbakas ei saa ju
minna?  Ja  sellepärast  läks  tema  asemel
sinna  hoopis  meie  Huugo  (ka  üks
jääradest). Meile saadeti sõnum, et Huugol
ja  Lutil  läheb  hästi  ning  meid  kutsuti  ka
Jõulumaale neid vaatama.

Nimi: Punnsilm.
Hüüdnimi: Punn.
Vanus: 8 kuud.

Sugu: isane.
Päritolu:  kasvatasin  ta  üles,  sest  ta  emale
hammustasid  koerad  augu  sisse  ja  haav
läks mädanema ja ema suri peatselt pärast
sünnitamist.
Peremees: mina olen tema peremees nagu
just kuulsid.
Välimus: alles räbal.
Karvavärvus: valge.
Seisund: halb, aga läheb paremaks.
Eritunnused:  ta  on  teistest  lammastest
julgem ja on oma vanuse kohta väga väike.
Silmavärv: hallikassinine.
Ninapikkus: 11 cm.
Koljupikkus: 20 cm.
Kõrvalesta pikkus: 10 cm.
Rinnaümbermõõt: 69 cm.
Turjakõrgus: 56 cm.
Sabapikkus 36 cm.
Tüvepikkus: 97 cm.
Iseloom: hooliv, maias.
Elurütm: mäletseb, kosub.
Elu  paremaks  muutmine:  peaksin  talle  iga
päev lisasööta andma.
Sööb:  koos teistega heina  ja  silo  ning  kui
mul aega on, annan talle nisu, sest leiba ta
ei söö.

Hava Kuks 
4. klass

Lüllemäe põhikool
Hava ja punnsilm.      Foto: Liilia Tali

Hava käiamas, Punnsilm aitab.   Foto Liilia Tali



DETSEMBRIKUU SÜNDMUSED

Alates 05.12. Näitus „Pärand elab!“ Karula Kultuuri- ja Huvialakeskuses Lüllemäel
15.12. Kell 15:00 - 17:00 Õpilaste jõululaat Lüllemäe koolimajas.
15.12. Kell 17.00 Lüllemäe lasteaia jõulupidu.
16.12. Lauamängude päev ja viktoriin Lüllemäe koolimajas.
17.12. Kell 15.30 – 16.30 Kohtumisõhtu lastekirjanik Mika Keräneniga, kes tutvustab oma uut 
lasteraamatut „Kuldne Lurich“
19.12. Algusega kell 18.00. Lüllemäe kooli jõulupidu.
20.12. Algusega kell 20.00 jõulupidu ansambliga Singapu Karula valla Kultuuri- ja 
Huvialakeskuses.
26.12. Algusega kell 19.00 jõulupidu Kaikamäe seltsimajas. Tantsuks mängib Jaanus Põldsepp.
31.12. Algusega kell 19.00 traditsiooniks saanud aastavahetuse pidu Kaikamäe seltsimajas 
rahvalike laulude ja tantsudega. Mängima tuleb nii kohalikke kui ka kaugema kandi pillimehi. Võta 
kaasa sõbrad, lapsed, naabrimees ja ühisele pidulauale sööki-jooki.

EELINFO JAANUARI SÜNDMUSTE KOHTA

21. jaanuaril toimub Kaikamäel infopäev, kus tutvustatakse 2015. aastast kehtima hakkavaid
uusi  otsetoetusi  ning  Eesti  maaelu  arengukava  2014-2020  investeeringu-  ja  keskkonna-
toetusi. Täpsem kava selgub jaanuari alguseks. Infopäeva viib läbi Põllumajandusministeerium. 

Lilian Freiberg
tel. 517 2646

KARULA RAHVUSPARGI INFOLEHT

Täname  kõiki  autoreid  ja
kaasamõtlejaid! 

Infoleht  ootab  avaldamiseks
artikleid/arvamusi/meenutusi
kohalikelt  elanikelt.  Kirjatükid
palume  saata  e-kirjaga
Tiia.Trolla@keskkonnaamet.ee
või  paberil  Ähijärve  külastus-
keskusesse. 

Tarupettäi koostajad: Tiia Trolla,
Olivia Till, Põim Kama
Toimetaja: Põim Kama
Küljendaja: Olivia Till
Trükkija: Ecoprint AS
Karula  rahvuspargi  infoleht
"Tarupettäi"  on  trükitud  kesk-
konnasertifikaatidega  trüki-
paberile  looduslike  vaikude  ja
õlide  baasil  valmistatud  trüki-
värvidega.

RMK Karula teabepunkt on 
16.sept. kuni 14.mai avatud 
K-R 10-16.
Külastuskeskus on avatud 
E-R 9-17.

Aadress: Ähijärve küla, Antsla 
vald, 66420 Võrumaa

Telefon: 782 8350

Keskkonnaamet:
Maahoolduse spetsialist 
Jan Ruukel tel.:5340 8012
Looduskasutuse spetsialist 
Henno Peegel tel.: 516 1479
Keskkonnahariduse spetsialist 
Tiia Trolla tel.: 525 1552
Kultuuripärandi spetsialist 
Liina Laanemets tel.: 
56987103
Metsanduse juhtivspetsialist 
Tiina Jüris tel.:510 9316
Jahinduse spetsialist 
Margo Tannik tel.: 516 0148

Riigimetsa Majandamise 
Keskus (RMK):
RMK loodusvaht 
Mati Urbanik tel.:529 0388
RMK teabespetsialist 
Kaidi Jõesalu tel.:5304 3504

Infoleht  "Tarupettäi"  on  välja
antud  Sihtasutus  Keskkonna-
investeeringute Keskus toetusel.

Lehe väljaandmist on toetanud:

Antsla Vallavalistus

Karula Vallavalitsus

MTÜ Karula Hoiu Ühing


