
SEISU- JA VOOLUVEEKOGUDE TAIMESTIKU UURINGUD

Täita 50 m veekogu lõigu kohta 3 korda: juunis (24. nädal), juulis (30. nädal), ja septembris (36. nädal)

A UURIJAD JA UURIMISPAIK 

A1 Uurijad 

A2 Juhendajad 

A2 Kool 

A3 Uuritav veekogu, vaatluspaik 

B KALDATAIMESTIKU ISELOOMUSTUS

JÄRVED

B1 Uurimispaiga juures on:

1 ujumiskoht        2 purre      3 paadisadam     4 muu (kirjelda) 

B2 Veepiirist väljaspool on 25 m laiuselt (kirjuta tabelisse vastavas koosluses enamlevinud liigid)

pajustik/roostik       mets               õõtsik           madalsoo        liivarand             niit            muu, täpsusta

B3 Veepiirist          m  kauguselt algab niidetud ala. 

TIIGID 

B4 Kallas on: 

1 sillutatud, asfalteeritud          2 muru          3  teistsugune (kirjelda)

JÕED-OJAD

B5 Uurimispaiga juures on:

1 ujumiskoht       2 purre    3 paadisadam           4 muu (kirjelda) 

B6 Kas läheduses on paisusid? 

1 Jah           2 ei

B7 Pais on uurimispaigast 

1 ülesvoolu       2 allavoolu

B8 Kaldal on 25  m laiuselt 

1 tarnadega luht    2 niit           3 asula          4 pajustik              5 mets

6 muu taimestik (kirjelda)

 

A4 Aasta               Kuu            Kuupäev                Kellaaeg                kuni 



C  VEEKOGU TAIMESTIKU HULK JA KOOSSEIS

C1 Jõelõigu, uuritud järveosa või tiigi pindalast hõivab 50 m ulatuses taimestik:

             1   <1% (üksikud taimed)            2    2…10%             3    11…24%

             4    25…50%                5    51…75%                 6    76…100%

C2 Sellest moodustab kaldaveetaimestik            %; ujulehtedega taimestik            %; 

             ujutaimestik            %; veesisene taimestik            %.

      kaldaveetaimestik       ujulehtedega taimestik     ujutaimestik                       veesisene taimestik    
liik                      ohtrus    liik                         ohtrus     liik                        ohtrus     liik                        ohtrus

Ohtrus (liigi suhteline hulk teiste liikidega võrreldes) esitame 5-pallilises skaalas, milles 1 on mõni üksik 
taim ja 5 – valitsev (domineeriv) liik. 

C3 Sügavuspiir (seisuveekogudes)

1  kaldaveetaimedel           m        2  ujulehtedega taimedel           m   

3  veesisestel taimedel           m

C4 Vee läbipaistvus           m  (juhul, kui määrati sügavuspiire)

C5 Kas kividel või taimedel on rohelisi niitvetikaid?

1 ei 2 vähe 3 palju

C6 Kas esineb teisi vetikaid, fütoplanktoni masse, sültjaid kolooniad?

1 ei 2 vähe 3 palju

D INIMMÕJU

D1 Kas kallast on niidetud?

1 jah 2 ei

D2 Kas on märgata muud inimmõju (taimede väljakiskumist jne)?

1 jah; kirjelda, mida 

2 ei
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SÜVENDATUD VAATLUS

Kevad
1. Kas on rohkesti idandeid või kasvamahakkavaid talipungi? Püüda neid tähistada suviseks 
määramiseks. 

2. Kas veekogu põhjas on kasvu alustavaid niitvetikaid?

Suvi
1. Kas on võimalik määrata kevadel leitud idandeid? Kes need olid?

       2. Kas taimestikus valitsevad liigid õitsevad-viljuvad:

liik /(õitsemine/viljumine)     rikkalikult                            vähesel määral                  on vegetatiivsed 
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3. Milliseid selgrootuid esineb rikkalikult teatud taimeliikidel? 

4. Kas taimedel on märgataval hulgal kahjureid, haigusi?

Sügis

1. Millised taimed on juba kasvu lõpetamas?

VEEL MINGEID HUVITAVAID TÄHELEPANEKUID ?
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