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Pajuurbi ei pea enam tikutulega 
taga otsima ning suurt sula ja 
munapühi on märganud juba kõik. 
Tegutsemisindu jagub nii maa-
pinnale kui puulatva.

Käes on kevad!

Tulemas on rukkiräägu 

öised loendused 

rahvus-pargis

Karula meenet otsimas

Wolftrail ehk koera-

rakendiretked

Kas Karula on nime 

saanud siin elavate 

karude järgi? 
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Keskkonnaamet kavandab öörahu rikkumist 
Loodetavasti  köidab  selline  pealkiri  ena-
muse  lugejate  tähelepanu.  Sel  kevadel  ja 
suvel  tehakse  Karulas  rukkiräägu  öised 
loendusi,  millega  paratamatult  kaasneb 
elanike unerahu häirimine.

2003.  ja  2004.  aastal  viidi  rahvuspargis 
läbi esimesed rukkiräägu loendused. Et sellest 
on möödas juba seitse aastat, on rukkiräägu 
kohaliku  asurkonna  seisundi  hindamiseks 
tänastes  maakasutustingimustes  vaja 
loendust jälle korrata. Seire on kavandatud ka 
Karula rahvuspargi kaitsekorralduskavas, mis 
rõhutab  teiste  linnudirektiivi  I  lisa  linnuliikide 
seas  ka  rukkiräägu  arvukuse  ja  seisukorra 
hindamise vajadust.

Esimesel  korral  kaeti  välitöödega  kogu 
rahvuspark. Plaan on seiret samas mahus ja 
üldjoontes  sarnase  metoodikaga  teha  ka 
tänavu.  Metoodika  näeb  ette  rukkirääkude 
lugemist  (rääksuvate  rukkiräägu  isaste  isen-
dite  kaardistamist)  pesitsusperioodil  kahel 
korral.  Esimesed  loendused  toimuvad  vahe-
mikus 25.  mai  kuni  15.  juuni,  teine loendus-
periood  jääb  vahemikku  20.  juuni  kuni  10. 
juuli. Asjaolud, mis kohalikele meelehärmi või-
vad põhjustada, peituvad loenduste toimumise 

kellaajas ja loendajate liikumisviisis.
Loendused  viiakse  läbi  öösiti  ajavahe-

mikus kell 23-04, kusjuures liigutakse autoga. 
Rukkiräägu loendamise kogemus pärineb meil 
Haanja  looduspargist,  kus  liikumisvahendina 
on sõiduauto end õigustanud. Karula maastik 
on  oma  liigendatuse  ja  reljeefsuse  poolest 
Haanjaga  võrreldav  ja  Haanja  puhul  oleme 
läbipääsul  mõnele  kaugemale  niidule  või 
põllule  pidanud  paratamatult  kasutama  teid, 
mis  halvimatel  juhtudel  viivad  läbi  taluõue.  

Paljudel  juhtudel  saab  küll  auto  jätta 
talu sissesõiduteele ja sealt jala edasi liikuda, 
kuid  koerte  valvsus  ei  luba  ka  sellisel  moel 
vaikselt  ilma maaomanike  unerahu häirimata 
soovitud  põlluni  jõuda.  Seega  võib  märgitud 
perioodidel  öösel  teie  valdusi  külastada 
loendaja,  kelle  ilmumine  tänu  antud 
teadaandele  loodetavasti  enam  ebameeldiv 
üllatus ei ole. Loodame külaelanike mõistvale 
suhtumisele.  Unerahu  häirimise  kaalub  ehk 
üles  uus  teave  rukkiräägu  käekäigu  kohta, 
millest kirjutame juba siis, kus tulemused käes 
ja analüüs tehtud.

Priit Voolaid
Keskkonnaameti

Looduskaitse bioloog

Lumerikas talv võttis oma 
Veebruari  keskpaigas  andis  lume 
raskusele  järgi  Püssa  rehi.  Erinevate 
asjaolude kokkulangemise tõttu ei pidanud 
vastu rehe katusekonstruktsioon ja hoone 
varises kokku.

Püssa  rehi  on  üks  väärtuslikeim  hoone 
rahvuspargi  territooriumil.  Tänu  Keskkonna-
investeeringute  Keskuse  rahalisele  toetusele 
sai hoone 2005 aastal taastatud. Siis vahetati 
välja  hoone  mädanenud  palkosa  ning 
paigaldati uus katus.

Omanikuga  olukorda  arutades  leiti,  et 
parim viis Püssa rehe heaks midagi kiiresti ära 

teha on korraldada kõigepealt talgud. Talgute 
käigus saab koristada  ära  hoone  lagunenud 
katusekonstruktsioonid  ning  aidata  kaasa 
taastamistöödele.  Talgud  korraldatakse  esi-
mesel  võimalusel  peale  lume  sulamist  ning 
kõik, kellel vähegi võimalus kaasa aidata, on 
teretulnud.

Keskkonnaamet  teeb  endast  olenevalt 
kõik,  et  leida  võimalusi  ka  hoone  taas-
tamiseks.

Henno Peegel
Keskkonnaamet

Looduskasutuse spetsialistid
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RMK objektide hooldusest käesoleva aastal Karula rahvuspargis
RMK  Loodushoiu  tegevusvaldkonna 
eesmärgiks  on  aidata  oma  tegevustega 
kaasa  Eesti  inimeste  loodusteadlikkuse 
ning  -hoidlikkuse  kasvatamisele,  vähen-
dades  seeläbi  looduskasutusega  kaas-
nevaid,  sealhulgas  ka  puhkemajanduse 
mõjusid  loodusväärtustele  ja  elukesk-
konnale.  Tutvustatakse  kaitseväärtusi  ja 
pakutakse  igaüheõigusel  põhinevaid 
looduses  liikumise  võimalusi  puhke-  ja 
kaitsealadel.

Aasta  algul  toimusid  RMK  loodus-
hoiuosakonna  töös  administratiivsed  muuda-
tused,  mille  järel  on  Eestis  11  puhkemajan-
duslikku  piirkonda.  Lõuna-  Eesti  piirkonda 
kuulub  RMK  Haanja-  Karula  puhkeala,  osa 
Räpina – Värska puhkealast,  Karula  rahvus-
park  ja  Haanja  looduspark.  Muudatused 
puudutavad vaid RMK sisemist töökorraldust, 
külastaja  jaoks  ning  ka  infomaterjalidel  on 
endiselt  puhkealad,  rahvuspargid,  loodus-
pargid ja kaitsealad. 

Tulenevalt  praegusest  majanduslikust 
olukorrast  peame  piirkonna  külastus-
objektidest  võimalikult  palju  hooldama  RMK 
oma jõududega loodusvahtide abil. Ülejäänud 
objektide  hooldamiseks  peame  riigihanke 
seaduse  järgi  korraldama  hanke.  Karula 
rahvuspargis on RMK-l majandada 8 rada ja 
17  külastusobjekti.  Sellel  aastal  leitakse  läbi 
hanke  hooldajad  Karula  rahvuspargis  4 
hooldusringile: Ähijärve, Õdrijärve, Ubajärve ja 
Rebasemõisa.  Hanke  viime  läbi  aprillikuu 
jooksul  ja  tööd  saavad  alata  mai  algusest. 
Selle  kohta  jõuab info  RMK kodulehele,  kus 
huvilised saavad sellega tutvuda. Samuti saab 
infot  piirkonna juhataja telefonilt  518 4294 ja 
loodusvahi telefonilt 529 0388. 

Tarmo Denks
RMK Loodushoiuosakond

Lõuna-Eesti piirkonna juhataja
518 4294

Tarmo.denks@rmk.ee

DRAGONLIFE
Möödunud  aastal  kirjutati  "Tarupettäis" 
Karula rahvusparki puudutavast "Pondlife" 
nimelisest  LIFE+  Nature  projekti-ideest. 
Nüüdseks on sellest arenenud uus projekt 
nimega  "Dragonlife",  mille  rahastamis-
otsus on tänaseks olemas. Projekt tegeleb 
suur-rabakiili  ja  mudakonna  kaitsega.  Ligi-
kaudu  ühe  miljoni  euro  suuruse  eelarvega 
projekt  algas käesoleva aasta 1.  jaanuaril  ja 
lõpeb 31.  detsembriga  2014.  Karula  rahvus-
park on üheks kaheksast projektialast.  Suur-
rabakiili  ja  mudakonna  populatsioonide 
toetamiseks  kaevatakse  või  puhastatakse 
projekti  jooksul  kokku  28  väikeveekogu. 
Liikide  täpsema  levi-ku  ja  kaevetööde 
vajaduse väljaselgitamiseks algavad tööd juba 
käesoleval  suvel.  Kodu-maiste  spetsialistide 
kõrval teevad välitöid ka eksperdid Taanist ja 

Poolast. Konnade ja kiilide huvilisi võib Karula 
maastikel  kohata  vahemikus  7.  juuni  –  20. 
juuni.  Edasi  järgnevad  läbirääkimised  maa-
omanikega,  kelle  maadel  on  spetsialistid 
nimetatud  liike  kohanud  ja  kus  on  vaja 
abinõusid  liikide  eluolu  parandamiseks.  Kas 
selleni  Karulas  juba  tänavu  jõuatakse,  on 
praegu vara öelda. 

Igal  juhul  tasub  tasub  tiikidega  seotud 
mõte-test  ja  soovidest  juba  aegasasti  Kesk-
konnaametile  teada  anda.  Tagasisdet  ooda-
takse  kontaktidel:  tel  53404192,  e-post 
priit.voolaid@keskkonnaamet.ee.  Rohkem 
infot projekti kohta võib lähiajal leida aadressilt 
www.keskkonnaamet.ee/dragonlife.

Priit Voolaid
Keskkonnaamet

Looduskaitse bioloog
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Karula meenet otsimas 
Karula kihelkonna alal  tegutsevad mitmed 
vallavalitsused  ja  asutused,  mis  muu-
hulgas  jagavad  meeneid  külalistele  ja 
kohalikele.  Paraku  kasutatakse  enamasti 
reklaamfirmade  toodetavaid  esemeid, 
millele  on  lisatud  kohalik  sümboolika. 
Plastikust  tehtud ja  vastava asutuse logo 
kandev  „nänn“  ei  kanna  endas 
mingit  omapära  ega  rõhuta 
piirkonna  erilisust. Meene,  mida 
kinkida  külalisele  ning  kohalikule 
ja/või  müüa  turistile,  võiks  olla 
kohalikku  päritolu  ja  kohalike 
meistrite  tehtud.  Aga  mis  see 
olema peaks?

Küsimusele  koguneti  vastust 
otsima  27.  veebruaril  Nakatu 
turismitallu.  Kohal  oli  rahvast  nii 
Karula kihelkonnast kui ka naaber-
kihelkondadest  –  Urvastest,  Harg-
last ja Val-gast. Tallinnast, Loovala 
nimelisest kunstide paa-belist  tulid 
appi  mõttetalguid  juhendama 
Monika Järg, Kaire Jakobson, Ahti 
Parijõgi ja Milja - Lapi Ülikoolist. Kõik osalejad 
said  eelnevalt  väikese  kodutöö  ning  tausta-
materjalid,  et  ennast  kurssi  viia  piirkonna 
loodus-  ja  kultuuriväärtustega  ning  rahva-
pärimusega. Ka on Karula Hoiu Ühing kokku 
kogunud  muuseumides  ja  eraisikute  käes 
leiduva  Karula  kihelkonna  vanema  käsitöö 

kirjeldused  ja  pildid  ning  need  välja  andnud 
CD-na. 

Mõttetalgute  tulemusena  pakuti  välja 
kohalikest materjalidest – savi, puit, vilt, lõng, 
lina – meeneid, mida kohalikud meistrid teha 
saaksid. Eeltingimusteks oli, et neid meeneid 
saaks  valmistada  Karulas  ja  et  need 
iseloomustaksid piirkonna loodust ja kultuuri.

Koos leiti, et Karulas on, mida näidata ja 
mida  saab  ka  meeneks  vormida.  Meil  on 

ilusad  seelikutriibud,  mida  ei  pea  ainult 
seelikus  kasutama  ning  kenad  kuplid,  mida 
saab näiteks leivavormis jäljendada. Mett võib 
hoida ja kinkida  mii tönnis, nagu varasematel 
aegadel. Ja meil on midagi täiesti unikaalset – 
Karula  kihelkonnas  asub  Eesti  ainus 
kaljujoonis! 

Kõik  ideed  said  paberile  ning  järgmise 
etapina  valitakse  neist  välja  kõige  „karulali-
kumad“,  mille  alusel  koostatakse  näidiste 
kataloog.  Selle  abil  saaksid  piirkonna  valla-
valitsused  ja  teised asutused  endale  meele-
päraseid meeneid tellida.  Näidiste  valmimine 
ja  kataloogi  koostamine  ootab  veel  uut 
rahastust.  Kui  kataloog  valmib,  on  meenete 
ideed  teostamiseks  vabad.  Kõik,  kel  huvi 
näidiste  järgi  meeneid  valmistada,  võivad 
seda teha.

Karula meene mõttetalgud toimusid MTÜ 
Karula  Hoiu  Ühingu  eestvedamisel  ja  SA 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel.

Olivia Till ja Lilian Freiberg
Karula Hoiu Ühing
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Karulas võib kohata koerarakendit
Stef  Lietaer  ja  Esther  Quatfass  on 
energilised  noored  inimesed,  pärit  vas-
tavalt  Belgiast  ja  Hollandist,  kes  mõned 
aastad  tagasi  valisid  oma  uueks  kodu-
maaks Eesti. Nad ei tulnud mitte üksi, vaid 
võtsid  ühes  ka  24  suurepärast  ja  veelgi 
energilisemat  koera.  Esindatud  on  eri-
nevad  tõud:  husky´d,  samojeedid  ja 
malamuudid.  Kõiki  neid  tõuge  iseloo-
mustab üks omadus – võime vedada kelku. 

Läksin  uurima,  kuidas  Stef  ja  Esther 
Eestisse sattusid ning millega nad täpsemalt 
tegelevad.  Leppisin  Stefiga  kohtumise  kokku 
ning ta juhatas mind oma tagasihoidlikku, kuid 
armsasse  koju.  Mul  on  koertega  olnud 
lapsepõlves üks ebameeldiv kogemus, seega 
suhtusin  toast  kostuvasse  rõõmsasse 
haukumisse teatava ettevaatlikkusega.  Oma-
nike  rahustavate  sõnade  peale  vaba-nesin 
pingest ning pärast tutvumisringi sain aru, et 
tegemist on ülisõbralike loomadega.

Stef  on  Eestis  olnud  juba  viis  aastat, 
Esther  alles  poolteist  aastat.  Stef  on  olnud 
Rootsis  koerte  aretamisega  tegelevas  talus 
tööl  ning  sealt  on  talle  armastus  koera-
rakendite vastu külge jäänud. Eestisse tulles 
otsis  ta  elukohta  selle  järgi,  kuidas  saaks 
kõige  paremini  sellel  alal  tegutseda.  Esialgu 
elas  ta  Võrumaal  Tsooru  lähedal,  kuid  see 

paik  ei  sobinud  hästi koerarakenditega 

retkede tegemiseks.  Siis leidis ta omale uue 
kodu Taheva vallas Kallikülas.  Nüüdseks on 
vana palkmaja stiilselt renoveeritud ning piisav 
kahele  inimesele  ja  mitmele  koerale.  Õues 
aedikus ootavad tähelepanu veel ligi 20 ilusat 
ja  tugevat  looma.  Peremehe  lähenedes 
tõuseb kõrvulukustav rõõmukisa ja ulgumine. 

Rakendikoertega  tegelemine  on  hooaja-
line töö.  Suvi  on rahulik aeg,  sügisest  algab 
talveks  ettevalmistamine  ja  kevad  on  jälle 
puhkuseks.  Põhiline  elu  käibki  talvel  ja 
külmadega.  Septembrist  alustatakse  treenin-
gutega. Esmalt veetakse kerget kelku 1,5 km. 
Mõne  aja  pärast  on  distants  juba  pikem  ja 
koorem  raskem  kuni  nö  treeningküpsuseni, 
mis  tähendab,  et  koerad  suudavad  läbida 
päevas  50-100  kilomeetrit  ja  vedada  kahte 
inimest. Mis saab sel juhul, kui lund pole? Stef 
näitab  mulle  ATV-d,  millel  puudub  mootor. 
Pärast  näidatakse  mulle  ka  üht  imepisikest 
autot.  Kas  tõesti  ka  seda  veetakse?  Jah, 
lumevaesel  perioodil  rakendatakse  12-24 
koera  auto  ette  nende  põhjalikumaks  ette-
valmistamiseks pikaks talveks.

Igal  koeral  on  nimi  ja  erilised  iseloomu-
omadused.  Iseloomu  järgi  valitakse  neid  ka 
rakenditesse. Kõige ees on peremehele kõige 
kuulekamad vedajad,  kelle järgi  teised juhin-
duvad.  Tavalisel  on rakendis 4-8 koera,  aga 
võib  olla  isegi  kuni  24  koera.  Kelgule  kõige 
lähemale pannakse tugevaimad,  sest nemad 
peavad  kelgu  kohalt  lahti  rebima.  Koertel  ei 
tohi  ühes  rakendis  olla  mingisuguseid  lahk-
helisid.  Nagu  inimeste  puhul,  esineb  ka 
koerakarjades teatud hõõrumisi. Need aga ei 
tohi segada kelgu vedamist, seega pannakse 
üksteisega  vastuolus  olevad  koerad 
erinevatesse rakenditesse. Emased ja isased 
ei tekita kõrvuti sattudes kunagi riidu.

Koertele  antakse  võimalikult  vähe  kuiv-
toitu.  Enamasti  kanaliha,  kala,  muna  ja  ka 
loomaliha.  Söödetakse  kord  päevas,  õhtuti. 
Hommikuti värsket vett.

Mida  peaks  inimene  tegema,  kui  ta 
metsateel  kohtab  koerarakendit  vastu 
tulemas? Stef ütleb, et kõige õigem on jääda 
rahulikuks.  Koerad  nuusutavad  uue  inimese 
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üle  ja  jätkavad  oma  teed.  Tegemist  on 
tõepoolest  väga  sõbralike  loomadega,  kes 
kellelegi  ilma põhjuseta  kallale  ei  torma.  Kui 
rakendisõidul  kohatakse  metsloomi,  võivad 
koerad erutuda, kuid tavaliselt on ulukid üsna 
kaugel  ja  koerad  neile  järele  jooksma  ei 
hakka, selleks on neid vastavalt koolitatud.

Karula  rahvuspargi  aladel  tehakse  üsna 
tihti kolmepäevaseid kelgumatku. Kuna koerte 
taluvus  on  ligikaudu  20  cm  lund,  siis 
sõidetakse enamasti metsateedel, mis on lahti 
lükatud.  Suurtele  maanteedele  satutakse 
ainult  neid  ületades.  Samuti  väldivad Stef  ja 
Esther oma retkedel majapidamiste lähedusse 
sattumist,  et  inimesi  võimalikult  vähe häirida 

ning nautida metsikut loodust. 
Nähes  neid  lõbusaid  ja  sõbralikke  koeri 

kahanes  minu  lapsepõlvehirm  oluliselt  ja 
tekkis soov endalegi  üks malamuut  hankida. 
Igal  juhul  on  väga  tore,  et  ettevõtlikud 
inimesed  on  siia  kanti  tegutsema  asunud. 
Soovisin neile edu ja kõike paremat tulevikuks 
ning  asusin  minekule  väga  rõõmsa  süda-
mega.  Stefi  ja Estheri  tegemistel  saab silma 
peal  hoida  aadressil:  www.karulas-
wolftrail.com

Ülo Roop
Keskkonnaameti

Keskkonnahariduse spetsialist

Kas Karula on nime saanud siin elavate karude järgi?
Niimoodi  küsivad kaugemalt  tulnud inimesed. 
Vastus  küsimusele  oleks  siiski  „ei“,  sest 
Karula  nimi  arvatakse  olevat  tulnud  hoopis 
sellest, et siinne koht on olnud elamiseks väga 
karm  ja  „karune“,  nagu  vanas  kõnepruugis 
räägitakse. 

Ei ole ilmselt ühtegi inimest,  kes karu ära ei 
tunne  ja  seega  ei  ole  liigikirjelduse  juures  vaja 
põhjalikult  peatuda,  aga  mõned  strateegilised 
mõõdud  ja  olulised  andmed  siiski.  Looma  keha 
pikkus on 160-250 cm, tagajalgadele tõusnud karu 
kõrgus võib ulatuda 3 meetrini.  Kaal on 150-250 
kg, suurim teadaolev 400 kg. Eluiga võib ulatuda 
30-35 aastani, vanim teadaolev karu oli elanud 47 
aasta  vanuseni.  Poegade  arv  on  keskmiselt  2, 
maksimum kuni 5 poega. 

Eestis elab looduslikult  ainult  pruunkaru.  Kui 
keegi peaks silmama metsa all jääkaru või grislit, 
siis  peaks  küll  kähku  Tallinna  loomaeda  Mati 
Kaalule helistama ja küsima, kas karude puurid on 
ilusti kinni või on mõni hoolealune jalga lasknud.

Loomult on karu ettevaatlik loom ja inimestest 
hoiab  ta  aupakliku  kaugusse.  Inimest  ta 
kohtumisel niisama lihtsalt ei ründa, pigem püüab 
vaikselt  minema  hiilida.  Teine  on  lugu  siis,  kui 
inimene peaks mingil  põhjusel jääma poegade ja 
emakaru vahele või on tegemist haavatud karuga. 
Siiski  peab  karuga  kohtudes  alati  ettevaatlik 
olema,  kunagi  ei  või  teada,  mida  ta  järgmise 
käiguna ette võtab. Maailmast on teada juhtumeid, 
kus  talveunest  ülespeletatud  karu  on  nälja  tõttu 
inimese maha murdnud. 

Inimese  jaoks  on  kõige  hirmutavam  end 
tagajalgadele  ajanud  karu.  Tegelikul  püüab 
tagajalgadele  tõusnud  karu  alles  haistmise  abil 
välja selgitada, kellega on tegu. Ründab karu aga 

alati  neljal  käpal.  Seda  peaks  teadma  eelkõige 
jahimehed,  et  mitte  ilmaasjata  üle  reageerida. 
Haistmine  ongi  karu  meeltest  kõige  paremini 
arenenud. 

Karu on Eestis põlisliik  ja ta on meie aladel 
elanud  vähemalt  viimased  10  000  aastat. 
Parematel aegadel on karude leviala ulatunud ka 
saartele. Karude arvukus on läbi aegade tugevalt 
kõikunud.  Oli  aegu,  kui  metsmesinikud  nägid 
kõvasti vaeva, et karusid oma mesipuude juurest 
eemale tõrjuda ja just metsaoti hirmus ei julgetud 
mesipuid  kodu  lähedus  pidada.  20.  sajandi 
alguses  oli  karude  arvukus  madalseisus:  1921. 
aasta  loendusandmete  järgi  elutses  Eestis  1, 
äärmisel  juhul  2  karu.  Viimaste  loendusandmete 
põhjal (2008) arvatakse Eestis elavat ligi 600 karu.

Aastaid  ei  olnud karude  tegevusest  Karulas 
mingit  märki.  Mäletan lugu, mis juhtus umbes 35 
aastat tagasi, kui keegi Karula kandi mees hakkas 
sügishommikul pohmellis  peaga sõbra poolt  otse 
üle värskelt  küntud põllu koju minema. Õige pea 
tuli ta tagasi jutuga, et joomine tuleb maha jätta. 
Ta  oli  põllul  näinud  suuri  inimese  jälgi,  aga 
varvastel olla pikad küüned küljes. Kui asja uurima 
mindi,  tuli  välja,  et  tegemist  oli  karuga.  Karu  oli 
tollal siinkandis väga haruldane ja talveund (mida 
pigem tuleks nimetada taliuinakuks,  sest  karudel 
sügavat talveund, nagu nahkhiirtel või roomajatel, 
ei ole) magavatest karudest teateid ei olnud. Aeg 
ajalt nähti vaid mõne läbirändaja jälgi. 

Viimased 10 aastat on aeg-ajalt tulnud teateid 
siinkandis  tegutsevatest  ja  ka  talvituvatest 
karudest.  Mõned  korrad  olen  ise  ka  karude 
tegutsemisjälgi  näinud  (jäljed,  lõhutud  õunapuud 
mahajäetud  talukohas,  väljaheitehunnikud)  ja 
korra  olen Kolski  ja  Silla  vahelisel  teel  silmanud 

6 TARUPETTÄI



karu  üle  tee  silkamas.  Emakarust  poegadega 
märke  ei  ole,  aga  talvituvaid  noori  isakarusid  ja 
muidu  läbirändajaid  on  olnud  küll.  2008.  aastal 
tegutses  niinimetatud  nuhtlusisend  rahvuspargi 
lähedal  Saru  kandis,  rüüstates  mesipuid.  2004. 
aastal  häiris  miski  rahvuspargi  edelaosas 
taliuinakut  tegevat  karu,  see tatsas  veidi  ringi, 
kuid  tuli  siis  uuesti  pea  sama  kohta  tagasi 
uinakut  jätkama.  Kevadel  olla  sama  karu 
ehmatanud  Kuikli  järve  taga  kevadkogritsaid 
otsinud seenelisi.

Olen  oma  elus  korra  ka  veidi  naljakatel 
põhjustel  karuga  kokku  trehvanud.  See  juhtus 
Karjalas  Soome  piiri  läheduses.  Läksime 
sõjaväekaaslasega  ühte  metsamajandi 
mesilasse  meevargile,  kuid  juhtusime  kokku 
karuga,  kel  olid  samad  kavatused.  Õnneks  oli 
karu  ehmatus  meie  omast  suurem  ja  ta  pani 
plagama. Seekord jäi karu ilma ja pidi lahkuma 
„tühjade kätega“, meie saime oma noosi kätte. 

Kuigi karu loetakse kiskjaks, on ta tegelikult 
põhiliselt  taimtoiduline  loom.  Loomne  toit 
moodustab  tema  menüüst  osa  ainult  kevadeti 
peale  talveunest  virgumist  ja  sügiseti,  kui  on 
vaja kiiresti  koguda „naha vahele“ varusid pika 
talve  üle  elamiseks.  Värskele  loomalihale 
eelistab  karu  raibet.  Mahamurtud  loomal 
süüakse  keel  ja  sisikond,  ülejäänud  jäetakse 
varjatud  kohta  laagerduma.  Suve  teisel  poolel 
armastab  karu ka viljapõllus maiustamas  käia. 
Eriti  meeldib talle  kaer.  Põllul  istub karu keset 
vilja maha ja kahmab esikäppadega vilja suhu. 
Valdava  osa  toidust  moodustavad 

mitmesugused  marjad,  seened,  seemned  ja 
putukad.  Küllalt  suure  osa  karude  suvisest 
menüüst  moodustavad  sipelgad  ja  nende 
munad  ning  vastsed.  Mesitarusid  rüüstab  ott 
põhiliselt suve teisel poolel ja meest tähtsamaks 
peab loom valgurikast mesilashauet. Seda panin 
tähele  ka  Karjalas,  kui  uurisin  karu  poolt 
rüüstatud  tarudesse  järgi  jäänud  meekärgi  – 
mõnedes  kärgedes  oli  osa  mett  veel  alles, 
kõikjal  oli  nahka  pandud  vakladega  kaetud 
haudmeosa. 

Meie  Siberi  sugulasrahvaste  kommetes  ja 
uskumustes oli karul väga tähtis koht. Karu loeti 
jumala  hinge  maapealseks  kehastuseks.  Ilma 
vajaduseta  karu tapmist  peeti  halvaks endeks. 
Tapetud karule peeti peied, karu nahal ja koljul 
olevat imettegev jõud. 
     Ka eestlastel  on olnud mitmeid  karudega 
seotud uskumusi ja kombeid. Näiteks ei tohtinud 
karu  õige  nimega  nimetada,  et  mitte  kutsuda 
teda  ilmaasjata  kodu  ligidale.  Nii  kutsuti  karu 
metsaotiks  ja  mesikäpaks.  Teame  mitmeid 
karudega  seotud  vanasõnu,  mõistatusi  ja 
muinasjutte.  Ei  ole  ühtegi  last,  kellel  ei  oleks 
olnud  oma  kaisukaru.  Sellest  kõigest  võib 
järeldada,  et  karul  on kõik  need 10000 aastat 
siin  inimese  kõrval  elades  oma  koht  või  roll 
olnud. 

Mati Urbanik
Riigimetsa Majandamise Keskus

Loodusvaht

Tarupettäi lugejaküsitlusest
“Tarupettäi”  eelmises  numbris  ilmunud 
küsitlusele  tuli  küll  vähe  vastuseid  aga 
mõningaid  järeldusi  saab  siiski  teha.  Postiga 
ühtegi  vastust  ei  tulnud,  seega võib arvata,  et 
vanematel  inimestel  puudub  huvi  tagasiside 
andmiseks  või  ollakse  senise  infolehega 
piisavalt rahul.

Enamus vastajaist  väitsid,  et  saavad kogu 
informatsiooni  rahvuspargi  kohta  infolehest. 
Lehe  praegust  ilmumissagedust  kord  kvartalis 
peeti sobivaks.

Kõige  rohkem  pakuvad  huvi  probleem-
artiklid.  Veel  tahetakse  lugeda  loodus-
kaitserežiimist,  isikulugusid  ja  ürituste  infot. 
Vähem  huvi  pakkusid  vastanuile  järelvalve-
päevik  ning  keskkonna-hariduse  ja  toetuste 
saamise kohta käivad artiklid.  Senisest rohkem 

tahetakse  lugeda  probleem-artikleid  ning 
isikulugusid,  vähem  aga  lühi-ülevaateid 
toimunud  üritustest.  Üsna  võrdselt  sooviti 
“Tarupettäid” nii muuta kui seniseks jätta. 

Olgugi,  et  vastukaja  “Tarupettäi”  kohta  oli 
leige,  on  mitteametlik  tagasiside  lehe  kohta 
olnud  ikkagi  positiivne  ja  püüame  infolehe 
väljaandmist  jätkata.  Selle  aasta  numbrite 
finantseerimine  on  paigas.  Keskkonnaamet 
koostöös  Karula  Hoiu  Ühingu  ja  Riigimetsa 
Majandamise  Keskusega pakub head lugemist 
ka tulevikus. Kaastööd on igati oodatud.

Ülo Roop
Keskkonnaameti

Keskkonnahariduse spetsialist
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RMK Karula teabepunkt 
avatud K–R: 10-16 

Ähijärve kontor avatud
 E-R: 9-16 

Aadress:
Ähijärve küla, Antsla vald, 

66420 Võrumaa.

Telefon: 782 8350 

www.karularahvuspark.ee
www.keskkonnaamet.ee

loodusvaht 529 0388
teabespetsialist 

5304 3504
maahoolduse spetsialist 

5340 8012
looduskasutuse spetsialist 

516 1479 

Infolehe „Taupettäi“ 
väljaandmist toetab:

Näha saab haruldast 
looma 

Karula  kandi  ini-
mestel  ja  ka  meie  küla-
listel on nüüd harukordne 
võimalus  oma  silmaga 
vaadata  ja  julgematel  ka 
katsuda  päris  ehtsat  
elusat  karu.  Nimelt  püüti  
Eesti idapiiril  piirivalvurite  
poolt  kinni  üks  erisorti  
karu.  Teadlased  on 
sellele  pannud  ladina-
keelseks  nimeks  Ursus 
russica.  See  ei  ole  küll  
meie  põlisliik  ja  loodus-
likult  Eestimaal  ei  ela,  
aga huvitav siiski.

Karuga  saab  tulla 
tutvuma 1. aprillil 2010.a.  
Karula  rahvuspargi  kes-
kusesse  Ähijärvel  aja-
vahemikul 10.00-12.00. 

Loodushoiutoetuste kooskõlastamisest 2010 aastal.
Keskkonnaameti  maahooldusspetsialisti  vastuvõtuajad  poolloodus-
like koosluste hooldamise toetuste kooskõlastamiseks 1.aprillist - 20. 
maini on järgmised:

esmaspäeviti Otepää kontoris Kolga tee 28. kella 9.00-16.00
teisipäeviti Võru kontoris Karja 17a kella 9.00-16.00
kolmapäeviti Võru kontoris Karja 17a. kella 9.00-16.00
neljapäeviti Karula kontoris Ähijärvel kella 9.00-16.00

NB!  Ärge  jätke  oma  taotluste  kooskõlastamist  viimasele  hetkele. 
Enne  kooskõlastama  tulekut  palun  ette  helistada:  53408012  Jan 
Ruukel jan.ruukel@keskkonnaamet.ee

Karula rahvuspargi maaomanike infopäev
Karula rahvuspargi, Koiva- Mustjõe ja Peetri jõe maastikukaitseala 

maaomanike infopäev toimub 7. aprillil  Mõniste rahvamajas (Kuutsi 
küla, Mõniste vald Võrumaa)

Teabepäeva kavandatav ajakava:
10-10:10 Kogunemine, sissejuhatavad sõnad
10.10-11.10 Putukad ja ohustatud mardikad kaitsealadel - Tõnu Talvi
11.10-11.30 Kohvipaus
11.30-12.30 Jahindus kaitsealadel - Margo Tannik
12.30-13.30 Ehitistest ja pärandkultuurist - Henno Peegel

Info ja eelregistreerimine: Ülo Roop: 525 1552 või 
ylo.roop@keskkonnaamet.ee

Looduskaitsekuul Karula rahvuspargis

Mai 2. nädal – Otepää looduspargi maaomanike ekskursioon Karula 
rahvusparki. (Täpsem info ilmub lähiajal rahvupargi kodulehel)
19. mai 2010 – Laste loodushariduspäev Karula rahvuspargi keskuses.
Traditsiooniline loodushariduspäev Karula piirkonna koolide loodus-huviga 
lastele.
22. mai 2010 – Looduskaitsekuu matk Karula rahvuspargis.
Oodatud on kõik huvilised lähemalt ja kaugemalt. Buss Karulasse väljub 
Võrust.
Ürituste kohta saab informatsiooni: Ülo Roop 525 1552; 782 8353 või 
ylo.roop@keskkonnaamet.ee 

Kujundasid Ülo Roop ja Olivia Till
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Tunnuslause konkurss
 Keskkonnaamet ja RMK kuulutavad välja Karula rahvuspargi  
tunnuslause konkursi. Lühike ja tabav lause peaks kajastama 

Karula  eluolu, olemust, loodust, huumorit vms. 
 Tunnuslause variandid saata 15. maiks 2010: Ülo Roop       

ylo.roop@keskkonnaamet.ee
 Võidulause selgitab välja žürii. Võitjale auhind!

http://www.keskkonnaamet.ee/
mailto:ylo.roop@keskkonnaamet.ee
mailto:ylo.roop@keskkonnaamet.ee

