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Karula noore looduskaitsja kevadseminar

Kevadisel vaheajal, 22.-23. märtsil, toimus Karula noore 
looduskaitsja kevadine seminar. 24 noort lõid käed külge 
Ähijärve äärse niidu puhastamisel võsast. Tänud Silver 
Visnapuule, kes oli eelnevalt organiseerinud võsa 
lõikamise – noortele jäi vaid tassimise vaev. Tunnustan ja 
kiidan noori, kes kolm tundi järjest rassisid ja tassisid ning 
matkaraja äärsel tükil kerkisid kenad okste hunnikud! 

Kohalik puutöömees Kala Rein valmistas ette ja juhendas 
lindude pesakastide meisterdamist. Ühes ruumis oli 
korraga palju kopsijaid ja lärmi. Valmisid pesakastid 
tihastele ja kuldnokkadele. Üks suurem kaku kast oli Reinul 
endal juba varem valmis tehtud ning see pandi Veski 
lõkkekoha juurde üles. Loodetavasti tuleb sinna pesitsema 
mõni kakk või sõtkas. Teise päeva hommikul juhendas 
Urmas Abel Kotkaklubist meeleolukat röövlinnuretke – sai 
päikest, nalja ja teadmisi. Noored leidsid metsast uue 
raudkulli ning hiireviu pesa.  

Mul on suur rõõm, et järjest sirgub uusi Karula noori, kes 
on huvitatud kodukandi rahvuspargi loodusest! Suvine 
laager toimub 28. – 30. juunil. Laagrisse on eriti oodatud 
kohalikud ja ümbruskaudsete koolide noored!  
 

Helen Kivisild 
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Rähnide aeg

Käes on aeg, mil 
parkides ja met-
sades on taas 
kuulda tuttavat 
„trummipõrinat“. 
Vaja on ju teistele 
rähnidele teada 
anda enda kodu-
paik ning ehk 
õnnestub seeläbi 
ka paarilisele 
muljet avaldada.  

 

Rähne peetakse headeks metsade seisundi 
indikaatoriteks, kuna nende arvukus ja liigiline 
mitmekesisus sõltub metsade looduslikkusest. 
Toitumise alusel võib rähne liigitada 4 rühma: 

1) generalistid ehk kõigesööjad: suur-
kirjurähn ja musträhn; 

2) puidumardikaspetsialistid, kes on toidu-
eelistuse tõttu elupaiga suhtes väga 
valivad. Nendele liikidele on olulised 
surevad ja surnud puud. Sellesse rühma 
kuuluvad valgeselg-kirjurähn ja laanerähn; 

3) sipelgatoidulised rähnid: hallrähn ja 
roherähn; 

4) väikesed lehtmetsarähnid: väike-kirjurähn 
ja tamme-kirjurähn. 

Karula rahvuspargi territooriumil pesitseb regu-
laarselt 6 liiki rähne. Puuduvad roherähn ja 
tamme-kirjurähn. Eestis oma leviku põhjapiiril 
asuv roherähn on muutunud väga haruldaseks, 
alles on jäänud veel Saaremaal. Lähim teadaolev 
tamme-kirjurähni paar pesitseb Lüllemäe 
kalmistu piirkonnas.  

Rähnide arvukust on Karula rahvuspargis 
hinnatud 2004. ja 2012. aastal. Nendele inven-
tuuridele tuginedes võib öelda, et Karula 
rahvuspark on rähnide arvukuselt Eesti kuue 
tähtsama kaitseala hulgas. Kõige arvukam 
rähniliik on suur-kirjurähn – teda võib kohata igal 
pool. Ülejäänud rähniliikide arvukus on keskmiselt 
20 paari. Kümne aasta jooksul on kõikide 

rähniliikide arvukus Karula rahvuspargis 
suurenenud, neist valgeselg-kirjurähni arvukus 
lausa 3 korda ning laanerähni oma pea 2 korda. 
Selle põhjuseks on loodusmassiivides olevate 
metsade looduslikkuse suurenemine. 
Valgeselg-kirjurähni arvukusele on kaasa 
aidanud ka kopra üleujutuste tõttu 
kahjustatud ja surnud lehtpuud. Karula 
inventuuride tulemused on linnusõpru 
rõõmustavad, arvestades, et nelja rähniliigi – 
laanerähni, musträhni, väike-kirjurähni ja 
hallpea-rähni – arvukus on Eestis üldiselt 
hakanud kahanema.  

Rähnirikas Karula rahvuspark ja selle lähi-
ümbrus on hea paik rähnide tundma-
õppimiseks. Näiteks rähni trummeldus on 
liigile omane. Nii võime ainuüksi trummelduse 
järgi kindlaks teha, millise rähniliigiga on tegu. 
Kellel asja vastu huvi, on abiks näiteks Eesti 
loodushelide veebileht www.loodusheli.ee või 
maailma lindude helisid koondav 
http://www.xeno-canto.org 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja Eesti 
loodusmuuseumi ühistööna on valminud aga 
nutirakendus „Minu loodusheli“, mille abil on 
huvilisel võimalik nutiseadmega lindistada ja 
salvestada lindude ja teiste loomade hääli ning 
jagada neid teistega. Lisateavet saab: 
http://www.loodusmuuseum.ee/app 

Tarmo Evestus ja Margit Turb

  

Laanerähn  Foto: Maris Turb 

Kas teadsid? 

Laanerähni peatoiduks on üraskid, kes 
moodustavad üle 90% tema toidusedelist. 

Valgeselg-kirjurähn trummeldab 15-17 lööki 
sekundis.  

Lisaks 8 rähniliigile kuulub meil rähnlaste 
sugukonda ka omapärase välimusega 
väänkael. Erinevalt teistest on väänkael 
rändlind, saabudes meile aprillis-mais. 

http://www.loodusheli.ee/
http://www.xeno-canto.org/
http://www.loodusmuuseum.ee/app


Kotkaklubi talvepäevad Karula rahvuspargis

5-6. veebruaril 2016 kogunes üheksa MTÜ 
Kotkaklubi vabatahtlikku Karula rahvusparki, et 
leida kinnitust hüpoteesile: Karula rahvuspargi 
piires pesitseb viis paari must-toonekurgi 
(Ciconia nigra). 

Must-toonekurg on Eestis äärmiselt haruldane 
ja ohustatud liik. Tema arvukuseks Eestis on 
hinnatud 60 pesitsevat paari. Ja mõte sellest, et 
ainuüksi Karula rahvuspargis võiks neid viis paari 
pesitseda, tekitas klubi kuluaarides tõsise „tormi 
veeklaasis“. 

Selleks, et asjale selgust tuua pidid kogunema 
parimad välitöömehed ja potentsiaalsed 
pesametsad läbi vaatama. Reede õhtul peeti 
Ähijärve äärses keskuses välitööplaane, kus 
piirkonna koordinaatorid Tarmo Evestus ja Ain 
Nurmla rääkisid oma suvistest kurevaatlustest. 
Kuna suvel leidis kinnitust kolme must-
toonekure paari edukas pesitsemine Karula 
Rahvuspargis, siis oli üsna vähetõenäoline 
neljanda kurepaari olemasolu rääkimata veel 
viiendast kurepaarist. Kuid mine sa tea... 

Laupäeva hommikul jagati kätte välitöökaardid 
ning mindi metsadesse töid teostama. Ilm oli 
justkui tellitult kena ning kevadine. Tore oli 
kohtuda metsisekukega, kelle rahmeldav 
äralend juuksed püsti ehmatas. Paljud 
kotkamehed kuulsid ka värbkaku varast 
vilistamist ja kohtumine laanerähniga oli pea et 
tavaline sündmus. Mida aga välja ei tulnud oli 
uue must-toonekurepaari pesa. Jaa, mõtlesime 
pea et pettunult kohalike meeste otsa vaadates. 
Udu ajate meile kamraadid. Pole siin ühti niipalju 
toonela linde nagu teie räägite. Üks 
potentsiaalne konnakotka pesa oli päeva parim 
saak, mis pole iseenesest ju ka paha tulemus. 

Õhtune suitsusaun ja mõnus söök tekitasid 
parema meeleolu ning vaatasime helgemalt 
juba pühapäevasesse päeva. Järgmine päev 
võtsime ette uued alad, millele panime viimase 
lootuse. Ja siis see juhtuski. Üle Karula laante 
levis vaikne võidukas kotkamehe muhin. Uus ja 
korralik must-toonekure pesa oli leitud! Leidjaks 
klubi üks kõvemaid pesaotsijaid Saarema mees 
Rein Nellis. 

Aastas leitakse Eestis keskmiselt 3 must-
toonekure pesa. Kuna iga leitud pesa võimaldab 
meil neid arglike ja haruldasi linde paremini 
kaitsta, oli selle pesa leid täielik triumf meie 
looduskaitsele. Olgugi, et viie paari pesitsemist 
me ära ei tõestanud, on ka nelja kurepaari 
pesitsemine Karula Rahvuspargis tõeliselt vägev 
tulemus. Nädalavahetus oli kõigile korda läinud 
ning koju mindi väga heade emotsioonidega. 

Järgmised talvepäevad toimuvad juba järgmisel 
aastal Pärnumaal, kus on sihtliigiks kaljukotkas. 
Tänud osalejatele: Rein Nellis, Riho Männik, 
Indrek Tammekänd, Ain Nurmla, Raivo 
Endrekson, Tarmo Evestus, Raul Meltsas ja 
Jaanus Tanilsoo. Suur tänu ka Kaidi Jõesalule ja 
Ülle Kalale logistilise toetuse eest. Tänud Karula 
Rahvuspargile mõnusa nädalavahetuse eest! 

Kevadel paigaldatud must-toonekure pesakaa-
mera näitab pilti Karula rahvuspargi piirkonnast: 
pontu.eenet.ee/player/must-toonekurg.html 

Urmas Abel 
Kotkaklubi liige 

Talvepäevade organiseerija 

Rein Nellis värskelt leitud must-toonekure pesa taustal 
Foto: Ain Nurmla  

http://pontu.eenet.ee/player/must-toonekurg.html


Tarupettäi lugu 

Esimene “Tarupettäi” number ilmus sügisel 
1999. Leht on ilmunud juba 16 aastat ja praegu 
hoiate käes 64. numbrit. See on ühe infolehe 
jaoks soliidne iga ja sobiv hetk meelde tuletada, 
miks “Tarupettäi” sündis ja siiani kestnud on.  

Selgitust pole vaja pikalt otsida, lehe esimeses 
numbris on kirjas:  
“Infoleht on vajalik selleks, et rahvuspargi alal 
toimuv ja plaanitav kõigile teada oleks. Aja 
jooksul on kogunenud palju huvitavat infot 
loodusest, ajaloost ja inimestest, mida teistele 
edasi anda. Seletamist vajavad seadused ja 
kaitse-eeskiri, vaidlemist vajab nii mõnigi 
küsimus”. 

“Tarupettäi” eeskujuks oli Soomaa Sõprade 
Seltsi infoleht “Jõhvikas”. Karula lehe algatajaks 
ja esimeseks väljaandjaks oli rahvuspargi 
administratsioon. Otsisime lehele ilusat nime, 
kaua sai mitmeid variante kaalutud, kuid lõpuks 
jäi peale “Tarupettäi”.  
“Lehe nimi sai valitud sel põhjusel, et Karula 
rahvuspargis on kasvamas ainuke Eestis 
teadaolev tarupettäi, vana puu on ka 
üksikobjektina looduskaitse all. Nõnda kui 
pedajatüves elav mesilaspere ringi lendab ja 
õietolmu kannab, loodame meiegi teadmiste ja 
uudiste levimisele kaasa aidata. Ja loodame ka 
lehe abil uusi mõtteid ja ideid, huvitavaid 
teadmisi rahvuspargi töö edasiviimiseks kokku 
korjata.” 

Inimesed hoiavad seda, mis on neile tuttav. 
Seetõttu on leidnud lehes kindla koha erinevaid 
loodusväärtusi tutvustavad artiklid. Iga uuringu 
ja inventuuri puhul, mida pargi 
administratsiooni tellimusel tehti, oli lepingus 
kirjas kohustus kirjutada tulemustest infolehte 
artikkel.  

Teiseks teemaderingiks oli piirangute 
tutvustamine. Jutuks ei olnud ainult, millised 
keelud kehtivad, vaid ka see, miks need vajalikud 
on. Tutvustama pidi mitmetest erinevatest 
seadustest tulenevaid piiranguid, rahvuspargis 
ei kehti ainult kaitse-eeskiri, vaid ka muud 
seadused ja õigusaktid.  

“Tarupettäil” on olnud oluline roll 
kaitsekorralduskavade koostamise protsessis, 
uue kaitse-eeskirja ettevalmistamisel ja 
tutvustamisel. Kohalik infoleht on kindel 
võimalus inimeste informeerimiseks ja 
kaasamiseks. Nii on jõudnud lehe veergudele 
poolt - ja vastuargumente mitmetes kaitse 
korraldamise küsimustes. 

Kindlasti oli igas lehes toimunud sündmuste 
ülevaade. Püüdsime vältida tegevuste 
ümberjutustust vaid panna rõhku ürituste sisule: 
miks neid vaja oli, mida arutati jne.  

Ajapikku kujunesid lehes kindlad rubriigid. 
Populaarseim on olnud kindlasti Mati Urbaniku 
kirjutatud “Järelvalvepäevik”, eks ole ju 
kriminaalse maiguga lood rahvale alati 
meelekõdi pakkunud. Tavapäraselt ilmusid aasta 
alguses rahvuspargi administratsiooni eelmise 
aasta aruanne ja uued plaanid.  

Loodusteemade kõrval olid olulisel kohal ka 
Karula kultuuripärandit puudutavad kirjatööd. 
Igas “Tarupettäis” on ilmunud ka killuke 
kohalikust pärandist, olgu see siis 
Kirjandusmuuseumi kogudest leitud või koha 
peal rahvasuust kuuldud. “Tarupettäi” tegemisel 
sai otsitud võimalikult laia autorite ringi, et 
Karula teemade käsitlemisel vaatenurk 
võimalikult avar oleks. Lehes on ilmunud palju 
originaalse sisuga artikleid infoga, mida mujalt 
allikatest ei leia.  

“Tarupettäi” on üle elanud paremaid ja 
kehvemaid aegu, kaks looduskaitsereformi, 
olnud nii ametnike kui Karula Hoiu Ühingu hoole 
all. ”Tarupettäi” väljaandmist on toetanud Eesti 
Keskkonnafond, Kagu-Eesti Regionaalse Arengu 
programm, SA KIK, Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital ja Keskkonnaamet .  

“Tarupettäi” ei ole üksnes Karula asi, vaid ka 
osake Eesti kultuurist: lehe numbrid on hoiul nii 
Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus kui 
Tartu ja Tallinna Ülikoolide raamatukogudes, 
aga ka Rahvusraamatukogu Digitaalses arhiivis 
DIGAR. 

Pille Tomson 

 



Maikuu toob Ähijärve kaldale omanäolise festivali 

21. mail toimub Karula rahvuspargis Ähijärve 
kaldal Lõuna-Eesti eluolu, kultuuri, loodust ja ini-
mesi tutvustav festival MAI. Festivali 
korraldajaks on värske Lõuna-Eesti elamus-
sündmuste agentuur Auspaus. 

Muusika- ja keskkonnafestival MAI kutsub kaunil 
kevadel Karula Rahvusparki Ähijärve rannale, 
kus ühe ööpäeva jooksul saavad külalised osa 
Karula kandi kaunist loodusest ja eluolust, 
kvaliteetsest kohalikust toidust ning heast 
värskest muusikast esitajatelt Arno, Epifolium, 
Lepaseree, Puuluup, Levski ja Muudu. Toimuvad 
jalgsi- ja jalgrattamatkad ümbruskonna kaunitel 
metsa- ja külateedel, huvitavad loengud ja 
õpitoad põnevatelt persoonidelt ning Ööülikooli 
avalik salvestus. Ähijärv ootab esimesi ujujaid 
ning Emajõe Lodjakoja viikingilaev viib järvele 
päikeseloojangut nautima. MAI on pere- ja 
keskkonnasõbralik festival, kus põnevaid 
meisterdamisi ja muid tegemisi jätkub ka kõige 
pisematele külalistele. Külalistele on avatud 
telkimis- ja ujumisvõimalused ning avatud on 
festivalikohvik kevadiste ja kohalike toitudega.  

Festivali toimumine langeb kokku üle-
euroopalise rahvusparkide kampaaniaga 
„Looduse maitse“. Ka festivalikohvik pakub 
Ähijärve rannas just kohalikul toorainel 
põhinevat värsket toitu. Maitsvad söögid 

valmistavad õed Visselid Kollase Maja Kohvikust 
Lüllemäelt. 

MAI on esimene osa suuremast festivalide 
sarjast "Lõuna-Eesti 12 kuud". Igal aastal rändab 
festival nii toimumiskohas kui -ajas, tutvustades 
erinevaid kauneid Lõuna-Eesti paiku läbi 
muutuvate aastaaegade. Lisaks kvaliteetsele 
kultuuriprogrammile tutvustavad festivalid ka 
kohalikku toidukultuuri, eluolu, loodust ja 
traditsioone. 

Pühapäeval 22. mail lõppeb festival piirkonna 
avatud talude päevaga. Vahemikus kell 12.00-
15.00 on festivalirahvas oodatud külastama 
ümbruskonna talunikke, väikeettevõtjaid jne. 
Sellega seoses palume ühendust võtta kõigil 
taludel, kes sooviksid sel päeva külalisi vastu 
võtta. Avada võib näiteks kodukohviku, müüa 
külalistele oma talu toodangut, teha ratsasõite 
ja näidata loomapidamist vms. Samuti ootame 
helistamist-kirjutamist kõigilt taludelt, kes 
sooviksid festivali ajal kodumajutuse teenust 
pakkuda. Ka kõigi muude festivali puudutavate 
küsimuste ja ettepanekutega võib helistada 
Põim Kamale 
telefon 511 0787, e-post: poim@auspaus.ee 
Ajakava, piletid ja lisainfo: auspaus.ee/mai 

Põim Kama

Kultuuripärandi koolituste projekt

Rahvusparkides on järjepidevalt korraldatud 
traditsioonilise ehituse, looduskasutuse 
teemalisi koolitusi ning kultuuripärandi 
seminare. Antud koolitused toimuvad ka 2016 ja 
2017 aastal Keskkonnaameti projekti 
„Rahvusparkide kultuuripärandi koolitused 
2016-2017“ raames, mida toetab SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tänu antud 
projektile on võimalik läbi viia ehituspärandi 
teemalisi koolitusi koos praktilise õppega, mille 
eesmärk on edasi anda traditsioonilise ehituse 
võtteid, kogemusi parimatelt oma ala 
meistritelt. Praktiliste õpetuste läbiviimiseks 
valitakse sobivad objektid, hooned, mille peal 
konkreetseid võtteid harjutatakse. Koolituste 
käigus ei taastata hooneid, vaid viiakse läbi 

vajalikus mahus praktilist õpet sobivate 
objektide, hoonete juures. Projekti raames 
tasutakse koolituse juhendaja töö eest ja 
praktilise õppe läbiviimiseks vajaliku 
ehitusmaterjali muretseb hoone omanik oma 
vahenditega. Looduskasutuse koolituste 
teemavaldkond on väga lai, koolitusteemade 
ettepanekuid tehti 2015 a Jüripäev 
mõttetalgutel ning 19.01.2016 rahvuspargi 
keskuses toimunud kultuuripärandi töögrupi 
arutelul. Oluliste koolituste teemad on kirjas ka 
rahvuspargi kaitsekorralduskavas. Antud 
projekti raames toimub kahe aasta peale kokku 
8 ehituskoolituse, 12 looduskasutuse koolituse 
ja 2 seminari päeva. 

Liina Laanemets

mailto:poim@auspaus.ee
http://auspaus.ee/mai/


Koostöökogu koosoleku kokkuvõte

Möödunud aasta 23. novembril toimunud 
rahvuspagi koostöökogu koosolekul anti 
ülevaade 2015 aasta tegevustest ning uue aasta 
plaanidest. 

Pille Tomson tutvustas Eesti Maaülikooli projekti 
"Karula ja Soomaa rahvuspargi maakatte 
andmebaasi koostamine ning ajaloolise 
maakasutuse analüüs ja tsoneering", projekti 
periood jaanuar 2015 kuni november 2016. 
Projekti raames koguti ja analüüsiti varasemaid 
maakasutuse ja maakattega seotud 
uurimustöid, kaarte, fotosid ja kirjandust. 
Analüüsiti maakasutuses ja maakattes toimunud 
muutusi piiranguvööndites alates 19. saj. teisest 
poolest. Töö tulemusena valmib piirangu-
vööndite maakasutuse tsoneeringu kaart 
digitaalkujul MapInfo kaardikihina. Samuti 
valmib aruanne, mis sisaldab rahvusparkide 
maastike tsoneeringut ajaloolise maakatte 
muutuste/püsivuse alusel ja määratletud 
tsoonide üldkirjeldusi. Projekti tulemusi hakkab 
kasutama Keskkonnaamet ning aasta lõpust on 
need kättesaadavad ka teistele huvilistele. 
Kindlasti tuleb antud projektist ja tulemustest 
juttu ka sügisel toimuval rahvuspargi 
maakasutuse ajaloo teemalisel seminaril. 

RMK looduskaitse osakonna olulisematest 
töödest tõi Priit Voolaid välja taastamisraie 
Koobassaares, antud aastal Kaalepis mudakonna 
tiigi laiendamise, Lajassaares koelmu ümbert 
võsa lõikamise, Sora ja Tiidu-Tiganiku teeääred 
puhastatakse liiklemist takistavatest puudest, 
Konnumäe ja Ränna põldude servadest 
raiutakse lepad ja remmelgad. Antud aastal 
lähevad taastamisse Kooli-Madsal rendile antud 
kooslused. 

Jan Ruukel tutvustas poollooduslike koosluste 
hooldamist. Poollooduslike koosluste alasid on 
rahvuspargis 398 hektarit ja nendest 207 
hektarit on poollooduslike koosluste 
hooldamisega kaetud. Ligi 100 hektarit on 
kaetud teiste PRIA toetustega. PRIA 
üldpindalatoetuse all on 1256 hektarit 
rahvuspargist. Enamus hooldatavaid alasid on 

kasutuses ja toetuse all, vaid Saera on veel 
ainuke suurem ala, mis hoolduses pole. 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru looduskaitse 
juhtivspetsialist Eleri Laidma andis teada, et 
leebema korraga hooldatava sihtkaitsevööndi 
metsade kohta plaanitakse teha ülevaade 
kevadel 2016. Oluline on välja selgitada 
hooldatavate SKV metsade praegune seis ning 
nende majandamise viis, et kaitse-eesmärgid 
oleksid täidetud. Antud teema kerkis üles 
eelkõige Saarjärve sihtkaitsevööndis olevate 
hooldatavate erametsade majandamise osas. 

Üheks koosoleku teemaks oli taime-
kaitsevahendite kasutamine ja keelustamine 
rahvuspargis. Taimekaitsevahendite kasutamine 
toimub Looduskaitse seaduse alusel, kui kaitse-
eeskirjas ei ole sätestatud teisiti. Karula 
rahvuspargi kaitse-eeskiri ütleb, et 
piiranguvööndis on keelatud biotsiidi ja 
taimekaitsevahendi kasutamine metsamaal ja 
looduslikul rohumaal. Üldiselt ei ole Karula 
rahvuspargis liigsete taimekaitsevahendite 
kasutamisega probleemi, kuid kindlasti on antud 
teema oluline ja aktuaalne üle-Eesti. Kevadel 
2016 toimub rahvuspargis antud teemaline 
infopäev. 

Tiia Ilmet RMK Lõuna-Eesti piirkonna 
külastusjuht andis ülevaate järgnevate aastate 
plaanidest. 2015-2020 aasta jooksul 
rekonstrueeritakse rahvuspargis 14 külastus-
taristu objekti, sealhulgas 2 vaatetorni. Kõige 
olulisem on Rebasemõisa torn, mille 
projekteerimisega alustatakse 2016 aastal. 

Keskkonnaametil valmib 2016. aasta kevadel 
rahvuspargi väärtusi tutvustav trükis. 

Kultuuripärandi osas on Keskkonnaametil 2016-
2017 aasta koolituste läbiviimiseks 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 
olemas. Koostöökogu täpsem protokoll asub 
Karula rahvuspargi kodulehel: 
www.karularahvuspark.ee 

Liina Laanemets
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Karula aiandusklubi 

Esimest korda sai Karula Aiandusklubi kokku 13. 
jaanuaril Lüllemäel, teemaks olid vanad taluaia 
taimed. Veebruarikuise kokkusaamisel 
tutvustasin maitse- ja ravimtaimi ning märtsis 
toimus praktiline viljapuude lõikamise 
õppepäev. Aiandusklubi mõte on talvel koguda 
uusi teadmisi erinevatel teemadel ja kevadel, 
kohe kui ilm lubab, katsetame praktiliselt läbi. 

Sel kevadel on plaanis õppida veel pookimist ja 
rajada üks ürdipeenar, samuti on tulemas 
rohevahetuse päev. Kõik teemad on osalejate 
enda välja pakutud ja kõigest ei jõua korraga 
rääkida. 

Karula aiandusklubi loomisel võttis mõttest 
teoni jõudmine aega viis aastat. Karulasse 
kolides mõtlesin, mis võiks olla minu panus 
siinsele kogukonnale. Talupidajaid, käsitöö-
meistreid, arste, muusikuid – kõiki neid inimesi 

ühendab aed. Sõprade aedadesse sattudes olen 
nõuga abiks olnud. Paljud alles avastavad oma 
aeda – vaja teada, kes aias kasvavad ja siis teab 
ka mida nendega ette võtta. Tekkis mõte 
olulised teemad laiemas huviliste ringis 
põhjalikumalt läbi rääkida. Talv on aednikul 
kõige vabam aeg – parim aeg uute teadmiste 
jagamiseks ja kogumiseks. Olen suure osa oma 
elust taimedega tegelenud, õppinud aiandust, 
maastikuehitust, loodusturismi. 

Aiandusklubisse on oodatud kõik keda teema 
huvitab. Õppepäevad on osalejatele tasuta. 
Infot saab kõige paremini, kui liituda Karula 
aiandusklubi listiga. Selleks kirjutage oma 
soovist tiia.trolla@gmail.com või helistage 
53301235. 

Tiia Trolla 
aednik 

OÜ Vanaema Aed 

Väärtuslike hoonete jäädvustamine 
Keskkonnaamet alustab märtsis 2016 rahvuspargi väärtuslike hoonete jäädvustamisega. Eesmärk 
on fotode näol fikseerida hoonete hetkeolukord, hinnata pädevuse piires hoonete üldine olukord, 
võrrelda hoonete seisukorda kaitsekorralduskavas kirja pandud ettepanekute ja hoone säilimiseks 
plaanitud tegevustega. Antud tööga ei kaasne omanikule lisakohustusi. Fotod jäävad 
Keskkonnaametile, rahvuspargi arhiivi, kasutatakse uue kaitsekorralduskava koostamisel. 
Väärtuslike hoonete nimekiri on rahvuspargi kaitsekorralduskavas lisa 9. Töid teostavad kaitse 
planeerimise spetsialist Reet Reiman ja kultuuripärandi spetsialist Liina Laanemets. Üldjuhul 
hoonete pildistamist eelnevalt omanikuga kokku ei lepita, seda tehakse vaid piiratud ligipääsu 
korral või omaniku soovil, selleks palume ühendust võtta Liinaga, telefoni nr. 56987103, e-mail 
liina.laanemets@keskkonnaamet.ee. 

Liina Laanemets

Foto: Helen Kivisild 
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27. aprill, kell 15.30 toimub Ähijärvel uue ristipuude kaardikihi tutvustus. Kõnelevad Marju 
Kõivupuu ja Urve Sinijärv. Täpsem info: liina.laanemets@keskkonnaamet.ee 

9. mai 2016, kell 15.00 toimub rahvuspargi koostöökogu koosolek, Ähijärvel. Koosoleku teemad on 
leitavad rahvuspargi kodulehelt. Täpsem info: liina.laanemets@keskkonnaamet.ee 

19.-20. mai 2016 toimub ehituspärandi koolitus. Teemaks: palkhoone lahti võtmine ja 
palgivahetus. Teoreetiline ja praktiline õpe toimub osaliselt Lüllemäel ja Apja külas. Juhendajateks 
MTÜ Vanaajamaja meistrid Andres Uus ja Margus Palolill. Täpsem informatsioon ja koolituskava 
rahvuspargi kodulehel. Osalemine tasuta, lõunasöögid 5€ kord. Osalemiseks palun endast teada 
anda e-mailile liina.laanemets@keskkonnaamet.ee või telefoni teel 56987103. 

28.-30. juunil toimub Karula noore looduskaitsja Junior Ranger kursus. Osalema on oodatud 
rahvuspargis elavad ja ümbruskaudsed loodushuvilised 13-17 aastased noored. Täpsem info 
saadetakse peagi koolidesse. Lähem info: Helen Kivisild helen.kivisild@keskkonnaamet.ee 

23. juulil toimub traditsiooniline Ähijärve käsitööpäev ja simman. Käsitööpäeva teemaks savi ja 
sellest tarbeesemete valmistamine. Lisainformatsioon suve alguses. 

 

Täname kõiki autoreid ja 
kaasamõtlejaid! 
Infoleht ootab avaldamiseks 
artikleid/arvamusi/meenutusi 
kohalikelt elanikelt. Kirjatükid 
palume saata e-kirjaga 
Helen.Kivisild@keskkonnaamet.ee 
või paberil Ähijärve külastus-
keskusesse. 

Tarupettäi koostajad: Helen 
Kivisild, Liina Laanemets 
Toimetaja: Helen Kivisild 
Küljendaja: Egon Visnapuu 

Keskkonnaamet: 
Maahoolduse spetsialist 
Jan Ruukel tel.:5340 8012 
Looduskasutuse spetsialist 
Henno Peegel tel.: 516 1479 
Keskkonnahariduse spetsialist 
Helen Kivisild tel.: 525 1552 
Kultuuripärandi spetsialist 
Liina Laanemets tel.: 5698 7103 
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 
 
Lehe väljaandmist on toetanud 
Keskkonnaamet 
 
 

RMK Karula teabepunkt on  
15. mai kuni 15. september 
avatud 
E-P 10-18. 

Aadress: Ähijärve küla, Antsla vald, 66420 
Võrumaa 
Telefon: 782 8350 

KARULA RAHVUSPARGI INFOLEHT 
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