
MINU KODUKOHA VEEKOGU KULTUURILISED VÄÄRTUSED

Küsimustik 

Täida üks kord

Avatud vastuste tähemärgid: 

L) vastuseks piisab 2-3 sõnast (u 20 tähemärki koos tühikutega) või ristist

K) vastus 1-2 lauset (kuni 300-350 tähemärki koos tühikutega)

P) vastuseks  4-6 lauset (kuni 800 tähemärki koos tühikutega).

1. Uurijad/juhendajad 

2. Kool

3. Uuritava veekogu nimi  

4. Mille järgi on looduslik veekogu oma nime saanud? (K)

5. Kas tead lugusid/legende veekogu või selle nime tekkeloo kohta?     1  jah          2  ei

Kirjelda lugu lühidalt ja lisa viide, kust selle leidsid.(P)



6. Tehisveekogu saamislugu:

1. Millal see rajati?(L)

2. Kes selle rajas?.(L)

3. Kuidas on veekogu rajatud? (märgi kuni 2) 

1 käsitsi           2  masinatega           3 muul viisil           (täpsusta)(L)

4. Mis oli selles kohas enne tehisveekogu rajamist?(K)

5. Kes tööd rahastas? (märgi kuni 3)

1 kogukond          2 metsamajand          3 maaparandus          4 korjandus   

5 muu           (täpsusta)(L)

6. Mis oli rajamise algne eesmärk? (märgi kuni 3)

1 veesilm looduses            2 ujumiskoht            3 tuletõrje veevõtukoht 

4 loomade jootmiskoht             5 kalakasvatus

Võrdle, kuidas algne eesmärk kattub tänase kasutusega(K)

7. Millele on tehisveekogu rajatud? 

1 allikale, mille nimi on(L)

2 ojale, mille nimi on(L) 

3  veekogu on põhjaveetoiteline? 

8. Kuidas on veekogu saanud nime? 

1 seotud kohaga              2 seotud mingi sündmusega             3 leitud konkursiga 

4 muu         (täpsusta)(L)

9. Milline on tehisveekogu ümbritsev haljastus?

1 looduslik                  2 istutatud            

3 on nii looduslikult kasvavaid kui ka istutatud taimi

10. Kui haljastus on istutatud, siis millistest liikidest see koosneb?

1 kodumaistest liikidest               2 võõrliikidest 

3 segiläbi kodumaistest ja võõrliikidest
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7. Kas veekogu teatud kohtadel on erinimesid?

1 mõnel jõekäänul            2 koolmekohal            3 teatud talu juures 

4 kärestiku juures           5 silla juures           6 järvel kohtades, kus jõgi järve suubub

7 supluskohtadel           8 muu koht(L)

9 erinimesid ei ole

Nimeta neid ja kirjelda lühidalt nende asukohta/märgi ortofotol.

(K või P, oleneb kohanimede arvust)

Pane kirja, kuidas/mille järgi need kohad on oma nime saanud, kui see on teada.(P)

8. Milliseid kalaliike püütakse praegu sellest veekogust? 

1 ahven            2 haug           3 särg           4 lepamaim           5 ogalik           6 vimb    

7 jõeforell           8 koha           9 luts          10 latikas          11 trulling          12 linask 

13 roosärg           14 viidikas           15 turb           16 rünt           17 siig 

18muu (nimeta)(L)
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9. Kas on teada, et varem on sellest veekogust püütud teisigi kalaliike, mida seal enam ei ole?

 Nimeta, milliseid(L)

10. Milliseid kalastusviise sinu kodukoha veekogus on kasutatud? Nimeta, millise kalaliigi 

püüdmiseks vahend sobib?

1 Õngepüük                                2 Mõrrapüük                                3 Võrgupüük

4 Muu (täpsusta)(L)

11. Pane kirja mõni hea kalatoidu retsept, mida saab valmistada sinu kodupaiga 

veekogust püütud kalast (P)

12. Kas selles veekogus käiakse ujumas?               1  jah                            2 ei

Kui jah, siis milliseid supluskohti oskad nimetada? Kirjelda nende asukohta/märgi 

ortofotol.(K)

Kui veekogu ei sobi ujumiseks, siis täpsusta, miks.(K)
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13. Kas see veekogu annab su kodukohale väärtust juurde? 

1 jah                 2 ei

Kui jah, siis kirjelda kuidas, millist (K)

Kui ei, siis põhjenda, miks (K)

14. Veekoguga seotud üritused ja tähtpäevad.

Kas on traditsioonilisi üritusi, mis toimuvad veekogu ääres igal aastal? 

           1 jah                          2  ei     

           Kui jah, siis nimeta, milliseid.(K)

15. Kas kohalikud elanikud käivad veekogu ääres aega veetmas?

           1 jah                           2 ei     

Kui jah, siis märgi, kuidas elanikud aega veedavad. 

1 Tähistamas sünnipäeva             2 piknikul             3 paadisõidul              

4 muu (täpsusta)(L) 

16. Märgi, kuidas kasutatakse veekogu talvel.

1 jääkalastus                            2 uisutamine/hokimäng                             3 jääkarussell               

4 muu (täpsusta)(L) 

5 talvel veekogu ei kasutata  
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1 sild           2 purre           3 tamm            4 lüüs           5 elektrijaam           6 sadamakoht     

7 paadisild           8 hüppetorn             9 matkarada             10 kämping           11 saun   

12 muu (täpsusta)(L)

Kas mõni neist on muinsuskaitse all? Nimeta milline.(L)

18. Milliseid kasutuses olevaid rajatisi on sellel veekogul praegu?
Kui võimalik, lisa iga rajatise kohta ka järgmine teave:

1 kes ja millal sellel ehitas;
2 muu asjakohane info. (maksimaalsel juhul P)

1 veski          2 sild         3 purre         4 jõega ühendatud kalatiik           5 tamm          6 lüüs  

7 hüdroelektrijaam           8 maabumis- või sadamakoht            9 linaleokoht      

10  paadikuurid               11 muu (täpsusta)(L)

17. Milliseid rajatisi on sellel veekogul minevikus olnud? Kirjelda/märgi ortofotol nende 

rajatiste asukoht (K).
Kui võimalik, lisa iga rajatise kohta ka järgmine teave:
1 kes ja millal selle ehitas;
2 toimimise periood;
3 muu asjakohane info. (maksimaalsel juhul P)
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19. Veekoguga seotud ettevõtlus tänapäeval

Kas praegu on veekogu ääres turismitalusid või muid ettevõtjaid, kes pakuvad veekoguga 

seotud teenuseid?   1 jah                             2 ei

Kui jah, siis märgi, milliseid teenuseid pakutakse:

1 kanuu- , paadi-, uisulaenutus

2 veekogu kalda kui ürituste paiga rentimine

3 kalapüügivõimalus turismitalus

4 kalatoitudele keskendunud toitlustus

5 suplejate toitlustamine üldiselt

6 muu (täpsusta) (L)

20. Millised kohapärimus-lood on selle veekoguga seotud? 
Kas tead mõnda ajaloolist sündmust, millega see veekogu on olnud seotud; mõnda lugu 
seoses veekogul olnud rajatiste kasutamisega? Kirjelda neid lugusid lühidalt. Kirja võib 
panna ka suhteliselt hiljutisest ajast pärit lugusid.  (P)

21. Kas teate sellele veekogule pühendatud laule või luuletusi? 
Oodatud on ka kohalike autorite looming. (P)
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22. Kas selle veekoguga on seotud uskumusi või muistendeid (näkid, kaitsevaimud, 
kummitus- või ennustuslood, tehisveekogu puhul – mündi viskamine ja soovimine vms)?
Kui tead, siis pane lugu lühidalt kirja. (P)

23. Veekoguga seotud ohud

Kas tead ohtlikke kohti veekogus?   1 jah                            2 ei

Kui jah, siis täpsusta, millised kohad need on: 

1 Keerisekoht jões                  2 hauakoht/järsult sügavaks minev koht        

3 koht, kus talviti on  nõrk jää                4 muu (täpsusta)(L)

Kirjelda lühidalt neid ja nende asukohta/märgi ortofotol. (K)

Kas tead mõnda lugu, kus keegi on neis kohtades a) hätta sattunud ja pääsenud või 

b) hukkunud? Kirjelda lühidalt.(P)
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24. Kui sinu kodupaigas on veekogu ääres mõis (k.a Kadrioru tiik ja loss Tallinnas), siis: 

1. nimeta veekoguga piirnevad mõisad (L)

2. nimeta mõisa viimased aadliseisusest omanikud (L) 

3. nimeta mõisa praegune omanik (L)

4. kas veekogu on seotud mõisapargiga:             jah                       ei

5. kas veekogu funktsioon mõisaelus oli:

1 veevõtukoht           2 supluskoht           3 paadisõidukoht           4 puhkekoht      

5 jahipidamiskoht            6 kalastuskoht           7 muu (täpsusta (L)

6. veekoguga seotud lood ja legendid. Kirjelda lühidalt ja lisa viide, kust selle loo 

leidsid. (P)

25. Pärandkooslused veekogu kallastel. 
Võid vaadata Pärandkoosluste Kaitse Ühingu kodulehelt http://www.pky.ee, milliseid 
pärandkooslusi veekogude kallastel võib esineda ja mille järgi neid ära tunda.

        1. Nimeta, mis liiki pärandkooslusega on tegemist (L)

2. Kirjelda selle pärandkoosluse teket endisaegse majandamisviisi osana (K)

3. Kirjelda pärandkoosluse tänast seisukorda (K)

4. Kas tänapäeval püütakse seda pärandkooslust taastada ja hooldada?      

1 jah              2 ei
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26. Parvetuskohad 

Kas veekogu on kasutatud parvetamiseks?

                              1 jah                             2 ei

1. Millist veekogu osa (lõiku) kasutati parvetamiseks?(L)

2. Kust tuli puit?

1 kohalikest talumetsadest            2 mõisametsast

3. Mida parvetati?

1 ehituspuitu            2 paberipuitu            3 muu (täpsusta)(L)

4. Kui pikk oli parvetusperiood? (L)
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