Misso kool
Kooli on järgemööda nimetatud Peräpugola, Pullipõdra,
Pugola ja Misso kooliks. Kool on olnud küla-, alg-, 7-klassiline
ja mittetäielik keskkool ning ka keskkool. Tegu on Vastseliina kihelkonna vanemate koolide hulka kuuluva õppeasutusega. Kooli juures asub 278 cm suuruse ümbermõõduga
ja 11 m kõrgune Kooli pettai, mis on looduskaitse all.
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Eramaal võid viibida päikesetõusust loojanguni, kui ei
tekita kahju maavaldajale. Tarastatud/tähistatud eramaal
liikumiseks vajad omaniku luba.
Mootorsõidukiga võid liigelda ainult selleks ettenähtud
teel ja pargi ainult parklas. Jalgrattaga võib sõita teedel
ja selleks ettenähtud rajadel.
Telkida ja lõket teha võid ainult ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Tuleohtlikul ajal on lõkke tegemine keelatud, ka lõkkealustel.
Veekogudel võid sõita mootorita ujuvvahendiga.
Kalastada võid ühe lihtkäsiõngega kõikidel avalikel või
avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel. Muude
püügivahenditega kalastamiseks peab olema ostetud
harrastuspüügi õigus.
Looduses liikudes hoia koer rihma otsas.
Kaitsealal võid korjata marju, seeni ja muid metsaande.

Nähes looduse või külastusobjektide kahjustamist, teavita
sellest koheselt keskkonnainspektsiooni tel 1313.
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PULLIJÄRVE MATKARADA (3,6 KM)

PULLIJÄRVE HOIUALA
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(62,8 ha) paikneb KaguEestis Võrumaal Misso vallas. Hoiuala, mis hõlmab ainult
Pullijärve on loodud 2005. aastal, eesmärgiga kaitsta
Pullijärve kui üleeuroopaliselt tähtsat elupaigatüüpi (liivaalade vähetoiteline järv) ning kaitsealuse hariliku vingerja
(Misgurnus fossilis) elupaika. Hoiuala kuulub Euroopa
kaitstavate alade võrgustikku Natura 2000.
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Pulli järv

PULLIJÄRV
(PULLIPÕDRA, VÄIKE PUGOLA JÄRV)

ELUSTIK
Pullijärv on kasvukohaks haruldastele kaitsealustele veetaimedele nagu vesilobeelia (Lobelia dortmanna) ja järvlahnarohi (Isoetes lacustris), mille kasvukohad on seotud
just vähetoiteliste järvedega.

Riia-Pihkva maantee ääres asuva kaupluse parklast saab
alguse ringikujuline matkarada, mis kulgeb ümber Pullijärve. Rajal on võimalik tutvuda ümberkaudse looduse ja
Misso piirkonna ajalooga.
Pullijärve põhjakaldal asub RMK Pullijärve metsamaja,
kus saab ettebroneerimisel „võtmetasu“ eest puhata ja
ööbida. Hoone mahutab kuus inimest, külastajatele on
kasutamiseks puuküttega pliit, kamin-ahi ja kõrvalhoones
saun. Metsamaja juures on ettevalmistatud lõkkekoht varjualuse ja pink-laudadega.
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Sõbrasaar
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Selge ja pehme veega Pullijärv on tekkinud liustiku sulamise
tagajärjel. Järve keskmine sügavus on 3,9 m, kõige sügavam
koht asub veekogu keskosast pisut põhja pool (7,1 m). Järve
kaldajoon on vähe liigendatud. Nõrga läbivoolu tõttu on
järv väga reostustundlik ja selle seisund on eutrofeerumise
(toiteainete lisandumise) tõttu halvenemas.
Järve idakaldal asub laululava ning mitmed era- ja ühiskasutuses olevad ujumiskohad, lõunaküljel väike maanukk
Sõbrasaar, mis on populaarne puhkekoht. Järvest kagus asub
Misso alevik, põhjas Saarjärv, läänes metsastunud mõhnad.
Pullijärve on kutsutud ka Pullipõdra järveks. Rahvapärimuse kohaselt on nimi tulnud põdrapulli järgi, kelle olla
hundikari järvejääl murdnud.

Lindudest on hoiuala suurimaks väärtuseks järvekaur
(Gavia arctica).
Kalastik on mitmekesine. Arvukamad on ahven (Perca
fluviatilis), haug (Esox lucius), särg (Rutilus rutilus), latikas
(Abramis brama) ning kaitsealune harilik vingerjas. Eestis
on vingerjas oma leviku põhjapiiril. Siin leidub sobilikke
elupaiku ka jõevähile.
Imetajatest on registreeritud Pulli järve ääres kaitsealune nahkhiire liik suurkõrv (Plecotus auritus) ja järve
ümbruses toimetab aktiivselt kobras (Castor fiber).
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Nipernaadi saun
Pullijärve idakaldal oleva sauna juures on filmitud 1982.
aastal mõned Eesti filmiklassika hulka kuuluva filmi „Nipernaadi“ stseenid. Praegu on hoone kehvas seisukorras.
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Pinnastee
Rada
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Kiik
1:11 000
1cm kaardil=110 m looduses
Matkarada
Kõvakattega tee
Kruuskattega tee

©Geodata 2012

Foto: Aktiivne kobraste töö, D. Pungar

