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Kuni su küla veel elab, elad sina ka…
Meie, eestlased, oleme elanud vabana ja orjuses, puruvaeselt ja pisut jõukamalt, vaikides ja kõva
häälega oma õigust taga nõudes. Pole tähtsust, millisest meie rahva ajaloolisest etapist me
räägime või mida meenutame – maarahval on kõiges toimuvas olnud oluline roll. Aastasadade
jooksul on just maainimene olnud see, kes ka läbi kõige suuremate raskuste on saavutanud eesti
rahva ning meie kultuuri ja traditsioonide püsimise. Kui räägime eesti kultuurist, siis räägime me
maarahva kultuurist, kui räägime eesti traditsioonidest, siis peame silmas talupoegadest vaarisade
kombeid, kui räägime eesti jonnist ja töökusest, siis näeme vaimusilmas vana Andrest oma
Vargamäe aidatrepil istumas ja uusi sihte seadmas…
Kindlasti on üheks põhjuseks eesti rahvuse ellujäämisel olnud sisemine organiseeritus. Üheks
sellise seotuse vormiks on külaelu. Olgugi et põhjamaise rahva liikmena meeldib meile kõigile
vahel omaette toimetada, on praeguses ühiskonnakorralduses oluline just koos tegutsemine.
Selleks, et igaüks paremini areneda saaks, tuleb ühiselt vaeva näha.
Karula Rahvuspark on Eestis paistnud silma oma sihikindla tegutsemisega loodushoiu alal, mille
tulemusena muutub meid ümbritsev keskkond iga aastaga puhtamaks ja hoolitsetumaks ning üha



enam taastab loodus endale õiguse elada oma rütmi, oma heakspidamiste järgi. Selleks, et
maaelu ka muudes valdkondades edasi arendada, on muutunud hädavajalikuks inimeste aktiivne
tegutsemine. Just külade organiseerumine võiks olla üheks oluliseks hoovaks üldise elustandardi
tõstmisel. Sellepärast tuleb ainult tervitada Rebasemõisa küla poolt üles näidatud initsiatiivi.
Selle küla inimesed võtsid käesoleva aasta veebruaris kuulda Karula vallavalitsuse üleskutset
ning kutsusid kokku esimese oma küla koosoleku. Kokkutulnud arutasid tulevikuplaane ja
otsustasid, et kõigepealt peab välja selgitama inimeste jaoks kõige pakilisemana tunduvad
probleemid. Praeguseks on ühistel valimistel välja selgitatud külavanem, kelleks sai Olev Vain,
ning kaks külavanema abi – Merike Tsimmer ja Tarmo Tuulas. Vajadust külaelu järele tõestavad
ilmekalt nüüdseks juba kahed kordaläinud talgud, millest esimeste käigus puhastati ja korrastati
Rebasemõisa küla keskuses asuvate vanade mõisahoonete ümbrust, teiste talgute päevakorras oli
Rebasemõisa järve kaldale planeeritava supluskoha piirkonna puhastamine.
Abistavaks käeks oli ka Karula vallavalitsus, mis organiseeris kogutud prügi äraveo. Mõlemad
talgutööde piirkonnad on plaanis edaspidi ühiskondlikul otstarbel kasutusele võtta. Selleks
kirjutati küla aktiivi eestvõttel Eesti Regionaalarengu Sihtasutusele finantseerimistaotlus
Rebasemõisasse võrkpalliplatsi ja puhkekoha rajamiseks. Praeguseks on teada, et meie projekti
on otsustatud toetada täismahus, seega – sügisel saab Rebasemõisas juba edukalt võrkpalli
mängida…
Kuid plaane on veel ja veel ning aastate jooksul püüame ühiselt enamuse neist ka täide viia.
Kuidas see meil õnnestub, seda saame juba kõik jälgida.

Kogu eelnenud jutu moraal on
võimalik üsna lühidalt kokku
võtta: rahvas, tulgem kokku ja
tegutsegem koos! Selleks, et
meie kõigi elu maal saaks
areneda, peame kõigepealt ise
välja selgitama oma vajadused
ja soovid ning leidma siis
ühiselt nende täitmiseks
võimalikud teed. Oma nõu ja
jõuga abistavad kindlasti ka
kohalikud omavalitsused. Nii
et – tööle!

Head pealehakkamist
ja jõudu soovides,

Talgud Rebasemõisa külas
Ave Siilak

Rebasemõisa küla aktiivi liige

Karulas mudakonna otsimas
12.-16.maini võis Karula Rahvuspargis ja selle ümbruses liikumas näha hulgaliselt kahvadega
varustatud inimesi, keda tõmbas ligi iga väiksemgi veesilm ja –lomp. Tegemist oli Eestis
kolmandat aastat korraldatava rahvusvahelise kahepaiksete seminar-laagriga, mis sellel aastal
toimus Karulas.
Konnaspetsialiste ja ka lihtsalt konnadest huvitatud inimesi oli lisaks Eestile kokku tulnud veel
seitsmest riigist (Taanist, Poolast, Saksamaalt, Sloveeniast, Ukrainast, Valgevenest ja Lätist).
Karula Rahvuspark valiti laagripaigaks seetõttu, et siinsel kuplilisel maastikul leidub hulgaliselt
väikesi järvekesi, lompe ja tiike, mis kahepaiksetele suurepäraseid kudemisvõimalusi pakuvad.



Nelja päeva jooksul uuriti läbi pea iga lomp, tiik ja väiksem järv Karulas. Peamiselt loodeti
siitkandist leida Eestis üsna haruldaseks muutunud mudakonna ning meil küllaltki vähe uuritud
harivesilikku.
Kes on mudakonn?
Mudakonn on väike (umbes 8 cm) ümariku kehaehitusega kahepaikne. Teistest konnadest
aitavad teda eristada nii kollased vertikaalsete pupillidega punnsilmad (kõigil teistel Eesti
konnadel on pupillid horisontaalselt), kui mõlemal tagajalal asuvad kühvlitaolised sõrmeküünt
meenutavad pöiaköbrukesed.
Mudakonn on levinud peamiselt Lõuna- ja Kagu-Eesti liivase ning savise pinnasega aladel. Ta
on väga varjatud eluviisiga kahepaikne, kes veedab päeva maasse kaevunult. Kaevuva eluviisi
tõttu eelistab mudakonn ülesharitud põllu- ja aiamaid. Toiduotsingule tuleb mudakonn alles
ööhämaruses, sageli niiske või vihmase ilmaga.
Kevadel aprilli ja maikuus ilmub mudakonn oma talvitumispaikadest välja kudema. Eelistatud on
0,5-1m sügavused selgeveelised päikesepaistel asuvad lombid ja tiigid.
Mudakonna omapäraks on see, et isasloom häälitseb vee all lombi põhjas istudes. Seetõttu on
mudakonna häälitsus üsna vaikne ning kaugele ei kosta. Kui soojal kevadõhtul mõne
selgeveelise lombi kaldal seista, võib kuulda veest aeg-ajalt kostvaid tasaseid koputusi, mis ongi
isaste mudakonnade pulmalaul.
XX sajandi esimesel poolel oli mudakonn Lõuna-Eestis üks üsna tavaline liik, kes kasutas
kudemiseks saunatiike ja linaleoauke.
Mudakonna kullestel võtab areng täiskasvanud konnadeks aega kuni 100 päeva, mis on tunduvalt
pikem aeg kui ühelgi teisel eesti kahepaiksel. Enne konnaks moondumist (juulis-augustis) võib
veekogudes ujumas näha mõnikord kuni 16 cm pikkusi mudakonna hiigelkulleseid.
Kes on harivesilik?
Harivesilik on suur (pikem kui 14 cm) tume ja krobelise nahaga sisalikku meenutav kahepaikne,
kes veedab suurema osa kevad-suvisest aktiivsusperioodist veekogus või selle vahetus läheduses.
Kevadisel paaritumisajal (aprill-mai) areneb isasloomadel kõrge hari.
Eestis on harivesilik levinud hajusalt kogu mandriosas. Oma varjatud eluviisi tõttu on harivesilik
Eestis siiani olnud üsna kehvasti uuritud liik.
Keda Karulast leiti?
Nelja laagripäeva jooksul läbiviidud uurimuskäikude tulemusena selgus, et mudakonn on
Karulas üsnagi haruldaseks muutunud. Kõigist läbiuuritud veekogudest, mida kokku oli tublisti
üle saja, leiti mudakonna kulleseid vaid kolmes. Harivesilikku ei õnnestunud aga leida mitte
ühestki veekogust.
Milles asi?
Peamine põhjus, miks mudakonna siinkandis suhteliselt vähe kohati, on sobivate
kudemisveekogude puudus. See tundub uskumatuna, kuna Karula on täis väiksemaid ja
suuremaid veesilmasid, kuid kahjuks on nende hulgas mudakonnale ja harivesilikule sobivaid
väga vähe.
Milline on sobiv kudemisveekogu?
Erinevad kahepaikseliigid on aegade jooksul kohastunud paljunema erinevates veekogudes. Nii
võib rohu- ja rabakonna kulleseid leida sageli üleujutatud lamminiitudelt. Rohelised konnad
(vee- ja tiigikonn) koevad meelsasti nii kraavides, järvesoppides kui ka kopra üleujutusaladel.
Kõigis nimetatud kohtades võib leida kudemas tähnikvesilikku ning ka harilikku kärnkonna.
Mudakonn ja harivesilik on kudemisveekogude suhtes aga üsna nõudlikud. Neile sobivad
kudemiseks vaid puhtaveelised, päikesepaistel asuvad ning ilma kaladeta veekogud.
Mida saaksite teie mudakonna heaks teha?

• Palun säilitage väikesed lombid ja veesilmad!
Sageli tundub madal lontsik või sonn maastikul üsna mõttetuna ning seetõttu täidetakse
see pinnase või kividega või siis muudetakse halvemal juhul prahipaigaks. Iga selline



veesilm on aga võimalikuks paljunemiskohaks mitmetele kahepaiksetele, sealhulgas ka
mudakonnale.   

• Palun ärge pange kalu oma tiiki!
Üks kõige olulisemaid eeldusi selleks, et mudakonn või harivesilik teie tiigis kudeda
saaks on see, et kudemisveekogu peab olema ilma kaladeta. Kogred tiigis on küll toredad,
kuid väga kiiresti muudavad nad selge tiigivee roheliseks ning läbipaistmatuks. Samuti
söövad kalad ära nii konnakudu kui -kullesed, mis veekogusse koetud on. Ainus liik kelle
kullesed kalade toidulaulale ei kuulu on harilik kärnkonn. Selle liigi kullesed on kergelt
mürgised ja kibedad, mistõttu kalad neid ei söö. Kõigi ülejäänud konnade kudu ja
kullesed lähevad aga kalade toiduks. Seetõttu aitavad kalatiigid tublisti kaasa hariliku
kärnkonna paljunemisele, jättes teised liigid vaeslapse ossa.

• Palun hoidke tiigikaldad võsast puhtad!
Konnadele (eriti mudakonnale ja harivesilikule) sobivad veekogud peavad olema
päikesele avatud, kuna veekogu varjava võsa tõttu ei soojene vesi piisavalt ning kullesed
ei saa areneda.

• Palun ärge laske oma tiiki taimestikku täis kasvada!
Kahepaiksete kullesed ei saa areneda kinnikasvanud veekogudes, kuna pidevalt veekokku
ladestuvatest taimeosadest moodustub põhjale paks mudakiht, soojade ilmadega
muutuvad sellised kinnikasvanud veekogud hapnikuvaeseteks ning vesi hakkab sageli
roiskuma.

Oma igapäevaseid talitusi tehes mõjutame me sageli enda teadmata paljusid elusolendeid, luues
neile sobivaid elupaiku või hävitades neid. Tegelikult saab iga tiigi või veesilma omanik oma
tegevusega kaasa aidata mudakonna säilimisele Karula Rahvuspargis.
Täpsemat informatsiooni saab küsida Karula Rahvuspargi teadusspetsialist Rene Freibergilt
telefonil (078) 28 350 või e-posti teel aadressil kiri@karularahvuspark.ee.

Riinu Rannap

NATURA 2000 - mis see on?
Euroopa Liidu kandidaatriigina teeb Eesti ettevalmistusi Natura 2000 võrgustikuga liitumiseks.

Natura 2000 on üle-euroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste
või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.

Mingil hetkel said euroopa looduskaitsjad aru, et haruldaseks jäänud linnuliike ei saa kaitsta vaid
ühe riigi piires. Enamik linde rändab igal aastal tuhandeid kilomeetreid ja teekonnal läbivad nad
paljusid riike.   Ei ole võimalik tagada haruldaste lindude säilimist, kui me ühes riigis neid
kaitseme ja naabermaades neid samu linnuliike kütime või nende kaitsemiseks midagi ette ei
võta. Saadi aru ühise linnukaitselise juhtnööri ehk direktiivi vajalikkusest ning 1979-ndal aasta
võetigi vastu "Linnudirektiiv", mille täitmine on kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele
kohustuslik. Pikapeale saadi aru, et kaitset vajavad mitte ainult linnud, vaid ka loomad, taimed ja
nende elupaigad. Viimaste  kaitse tagamiseks võeti 1992-ndal aastal vastu "Loodusdirektiiv",
mis nagu Linnudirektiivgi on Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustuslik täita. Need kaks
direktiivi ongi NATURA 2000 looduskaitselise võrgustiku loomise aluseks. Linnu- ja
Loodusdirektiivi täitmiseks tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel moodustada hoiualad, vastavalt
siis lindude kaitseks nn. Linnuhoiualad ja loomade, taimede ning nende elupaikade kaitseks nn.
Loodushoiualad.

mailto:kiri@karularahvuspark.ee


NATURA 2000 ja Karula rahvuspark
Kogu Karula rahvuspargi senise ala oleme Keskkonnaministeeriumile eelvalikuks esitanud nii
Linnuhoiualana kui ka Loodushoiualana. Juurde oleme pakkunud mõned väikesed rahvuspargiga
piirnevad alad. Lisaks on linnu-uurijad välja pakkunud rahvuspargi kagupiirist välja jääva
piirkonna nimetamise metsisehoiualaks.

NATURA 2000 - mis muutusi kaasa toob?
NATURA 2000 võrgustiku aladel tuleb tagada nende väärtuste säilimine, mille jaoks vastav ala
välja valiti. Kuna kogu rahvuspargi alal on algusest peale seda põhimõtet järgitud, siis
rahvuspargi elanikule mingeid olulisi muutusi NATURA võrgustiku loomine endaga kaasa ei
too.

NATURA 2000 - mis kasu minul sellest on?
NATURA aladel on võimalik:
• taotleda euroopa fondidelt looduskaitselisteks töödeks raha, mis jõuab ka kohalike elanike ja

omavalitsuste kätte (loodushoiutoetused niitmiseks, maksud jne.)
• arendada loodussõbralikku puhkemajandust ja väiketootmist
• kasutada NATURA-t kui kaubamärki euroopa turistide jaoks
• saada maamaksusoodustust
• vahetada maad riigimaa vastu väljaspoole NATURA ala
• olla kindel, et maja ümber ei teki üleöö lageraielanki

NATURA võrgustiku alade eelvalik peab Keskkonnaministeeriumil valmis olema 2002. aasta
lõpuks. Eelvaliku alade kaardiga saab tutvuda interneti aadressil http://maps.ekk.ee/natura/.
Täpsemat infot saab aadressilt http://www.envir.ee/natura2000/ ja Karula Rahvuspargist telefonil
(078) 28 350 või kohapeal.

René Freiberg
Karula Rahvuspargi teadusspetsialist

Maastikuhoolduse konkurss
Karula Rahvuspark on taas välja kuulutanud maastikuhoolduse konkursi. Konkursil arvestatakse
maastikuhoolduslikke töid, mis vastavad Karula rahvuspargi kaitse-eesmärkidele s.o.
pärandkultuurmaastike ja kultuuripärandi säilitamisele ja tutvustamisele ning millel on oluline
mõju maastiku ilme paranemisele. Konkursil osalevaid maastikuhoolduse töid hindab komisjon,
kes annab välja I preemia - 5000 krooni, II preemia - 2000 krooni ja III preemia - 1000 krooni.
Antakse välja ka 2000 krooni suurune Hea Peremehe Preemia, milleks ei ole vaja registreeruda.
Registreerimine konkursile algas 01. aprillist. Konkursil osalemiseks tuleb täita
registreerimisleht, mida saab koos konkursi tingimustega Karula Rahvuspargi kontorist Ähijärvel
või posti teel, kui teatate oma soovist telefonitsi või kirjalikult Karula Rahvusparki. Rahvuspargi
elanikele saadeti konkursi tingimused ja registreerimisleht ka koju. Täidetud registreerimislehed
tuua kontorisse või saata postiga aadressil: Karula RP Ähijärve küla Antsla vald 66405 enne
10.oktoobrit 2002. Küsimuste tekkimisel võtta ühendust tel.(078) 28350 või 052 51 552. Aitame
nõu ja jõuga.
Ootame kõikide talude aktiivset osalemist!

Henno Peegel
maa- ja planeeringuspetsialist



Haruldasi looma- ja linnuliike Karulas

Selle kevade kuum teema Karulas on olnud kahepaiksed. Eestis elab üldse 11 liiki kahepaikseid,
neist 4 kuuluvad 2. kategooria kaitsealuste hulka. Nendeks on harivesilik, juttselg-kärnkonn,
mudakonn ja rohekärnkonn. Eelpool mainitud liikidest esineb meil ainult mudakonna. Kuna
Triinu Rannap kirjutas põhjaliku artikli mudakonnast, siis ma sellel liigil lähemalt ei peatu, vaid
lähen edasi Karulas pesitsevate kullilistega.

Välja-loorkull on umbes ronga suurune, tavaliselt alla ühe kilo kaaluv röövlind. Toitub ta
hiirtest, maaspesitsevatest lindudest ja jänesepoegadest. Ehk viimase pärast on teda rahvasuus
nimetatud ka jänesekulliks. Silmade ümber paiknev tumedatest sulgedest ring moodustub koos
tumeda nokaga ehtsa röövlimaski. Eriti efektselt paistab see välja isaslinnul. Jalad on paljad ja
kollased, küüned mustad. Emaslind on isasest suurem, tema selg ja tiivad on pruunid, altpoolt on
põhivärvus hele, mille peal on kontrastsed pikutised laigud. Isaslinnu värvuses domineerib
kajakahall. Kõhualune on keha üldisest toonist heledam, tiivaotsad tumedad.
Välja-loorkull on Eestis lokaalse levikuga, arvukus arvatakse olevat 200…300 paari ringis ja see
näib kahanevat. Elupaigaks on võsad, põõsastike ja madalate metsaribadega läbistatud sood ning
jõeluhad. Jahimaad on reeglina pesapaiga ümbruses, kuid erandina võtab ta ette ka pikemaid
jahiretki. Pesa paikneb tavaliselt mõnel mättal ning koosneb oksaraagudest ja kulust,
vooderdatuna pehmema materjaliga. Maikuus munetakse pessa 3 kuni 6 määrdunudvalget muna.
Pojad on väga agressiivsed ja iseseisvuvad küllalt ruttu. Juba 10 päeva vanustena jäetakse nad
üksinda pessa. Lennuvõimestuvad juulis ja pesakond püsib koos augusti lõpuni.
Maaspesitseva linnuna on tal endal palju vaenlasi, eelkõige kärplaste ja teiste suuremate
röövlindude seas. Samuti ohustavad teda toiduobjektide kaudu taimekaitsevahendid.

Kasutatud kirjandus:
Programm ”Eesti selgroogsed”
Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava    Mati Urbanik, järelevalvetöötaja

KROONIKA
19. aprillil toimus maaturismiettevõtjate nõupäev. Ringsõidul piirkonna turismitaludesse
tutvustasid kohalikud turismiettevõtjad uut oma tegevuses. SWOT- analüüsi käigus selgitati välja
turismiettevõtete tugevused ja nõrkused, ohud ja võimalused. Konsultandiks oli Ellen Aunin,
turismiagentuuri Lõuna-Eesti piirkonna projektijuht, kaasa lõid ka Antsla, Valga ja Võru
turismiinfokeskuste juhatajad.

23. aprill toimusid jüripäeva mõttetalgud ja maastikuhoolduse nõupäev.
Anti ülevaade maahooldustoetustest, maastikuhoolduse konkursist ja NATURA 2000
programmist.

24. mail viidi läbi laste looduspäev rahvuspargis elavatele õpilastele. Osalejate arv oli suur,
päev sisutihe. Matkati, vaadati näitust ja videofilmi, peeti piknikku. Päeva jooksul kogutud
teadmised võeti kokku viktoriini käigus.



25.-26. mail
toimunud
giidikoolitus
andis osalejaile
hulgaliselt
teadmisi
bioloogia vallas.
Kuulati
linnulaulu, õpiti
taimi määrama
ja tundma, läbiti
elustamise
baaskursus.

12.-14.juunini toimus Karula Rahvuspargis Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt
korraldatud rahvusvahelise valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide nõupidamine.
Osales 22 valitsusvälist keskkonnaorganisatsiooni Venemaalt, Lätist, Taanist ja Eestist.
Kohtumise peamisteks eesmärkideks oli keskkonnaorganisatsioonide  vaheliste sidemete
loomine ja laiema koostöö arendamine; Arhusi konventsiooniga keskkonnakaitsjatele antud
õiguste ellurakendamine; ELFi keskkonnaõigusabi projekti tutvustamine; kohaliku ja riikliku
tasandi planeeringute mõjutamise võimaluste arutelu.
Neljapäeval 13. juuni õhtul toimus Karulas Eesti Keskkonnaühenduste Koja EKO nõupidamine,
kus arutati edasist ühistegevust oluliste keskkonnaprobleemidega.

11.aprillil 2002
toimus Soomaa
külastuskeskuses
Tõramaal Soomaa
Rahvuspargi,
Soomaa Sõprade
Seltsi, Karula
Rahvuspargi, Karula
Hoiu Ühingu ja
Looduskaitseühistu
“Kotkas”
eestvõtmisel
nõupidamine
“Arhitektuuripärand
kaitsealadel”. Ürituse
eesmärk oli käivitada

laialdasem  arutelu arhitektuuripärandi kaitsest kaitsealadel ning kokku viia arhitektuuripärandi
kaitsega tegelevad osapooled. Üritusest võtsid osa kaitsealade töötajad,
Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja  maavalituste esindajad,
valitsusvälised organisatsioonid ning mitmed muud huvilised.  Otsustati teema käsitlemist jätkata
sügisesel nõupidamisel.



13.aprillil toimusid Karula Hoiu Ühingu talgud Väiku-Lajasaare talus (Rebasemõisa küla,
Lajassaare järve ääres). Võsast puhastati talukoht, korrastati ja põletati lagunenud hooned.

Rajati laagriplats Mikile järve äärde. Õdre järve idakalda
puhkekoht sai trepi, kempsu ja riietuskabiini, viimane on nüüd ka
Ähijärve ääres.

Ilmus rahvusparki ning selle lähimate aastate tegevuskava
tutvustav raamat KARULA KAITSEKS.  Raamat saadetakse
kõigile rahvuspargi elanikele koju kätte, muud huvilised saavad
seda külastuskeskusest. Lugemiseks on see saadaval ka piirkonna
raamatukogudes.

INFORMATSIOON
Üritused ja koolitused aastal 2002

20.juulil toimuvad Karula Rahvuspargi Ähijärve külastuskeskuses KHÜ poolt läbiviidavad  laste
loodusraja rajamise talgud. Paralleelselt talgutele viiakse läbi ka käsitööpäev. Õhtu lõpetab
traditsiooniline Ähijärve simman.

14.-20. august - maalilaager

5.-6. september - traditsioonilise ehituse ja traditsiooniliste talutööde koolitus

Kaika suveülikool toimub 9.-11. augustini Missos.

3.-15. augustil 2002 toimub Karula rahvuspargis Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva
rahvaluule õppetooli välipraktika, mille käigus käivad tudengid talust tallu ja koguvad
pärimusi talukohtade, mägede, orgude järvede jm. maastikuliste elementide tekkimise ja ajaloo
kohta. Oleks suureks abiks, kui paneksite Teile teadaolevad pärimused paberile või katsuksite
neid meelde tuletada, et neid siis kogujatele edasi jutustada ja arhiivis säilitada.

Otsime vanu talukaarte ja maastikufotosid!
Paljudes taludes on kindlasti säilinud vanu talukaarte, enamasti talude päriseksostmise ajast aga
ka hilisemaid. Sellised vanad kaardid annavad palju informatsiooni Karula looduse  kujunemise
kohta ja on abiks maastikuhooldustööde korraldamisel. Samuti oleks suureks abiks vanad fotod,
millel on näha ka maastikku. Palume kõigil, kellel vanad kaardid ja fotod on säilinud ja kes



oleksid  nõus, et teeme neist koopiad, teatada Karula Rahvusparki telefonil (078) 28 350.
Koopiate tegemise korraldame ise.

Pille Tomson

Karula Rahvuspargi metsaspetsialist Rainer Kuuba võtab vastu teisipäeviti kell 10-16.
Muul ajal kohtumiseks leppida eelnevalt kokku telefonil 051 757 61.

Karula Rahvuspargi maa- ja planeeringuspetsialist Henno Peegel võtab vastu teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 10-17.

KAASTÖID JÄRGMISESSE INFOLEHTE OOTAME KUNI 1.SEPTEMBRINI k.a.

Karula Rahvuspargi kontor ja külastuskeskus on kuni 15.oktoobrini avatud tööpäeviti 9-17
ja nädalavahetustel 10-18.

Aadress: Ähijärve küla, Antsla vald, 66405 Võrumaa.
Tel. (078)  28 350 ja  052 51 552. Faks (078) 28 350.

veebileht: www.karularahvuspark.ee
E-post: kiri@karularahvuspark.ee

Välja antud Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel
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