
MINU KODUKOHA VEEKOGU MAJANDUSLIKUD VÄÄRTUSED

Küsimustik 
Täida üks kord

Küsimusi on mitut tüüpi. Valikvastuste seast vali sobilik, kui valikus sobivat varianti pole, lisa 

vastus reale „muu“. Osadele küsimustele ootame vabas sõnastuses vastuseid. Kirjalike ja 

veebiallikate puhul koosta vastus, lisa viide allikale ja veebilehe puhul kasutamise kuupäev.

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).

Kui mõnele küsimusele ei saa vastata, sest neid tegureid piirkonnas ei esine, tõmba vastuse 

kohale kriips.

1. Uurijad

2. Juhendajad 

3. Kool

4. Uuritava veekogu nimi  

5. Kui lähedal veekogule asub koduasula?

  1 kalda ääres        2 keset asulat

  3 kaugemal kui 500 m        4 kaugemal kui 1000 m

  5 vaatluspiirkonnas veekogu läheduses pole asulat

6. Lähima asula nimi                                          elanike arv

7. Asula ajalooline kujunemine, veekogu seos asula tekke ja arenguga. (P)



8. Kuidas on muutunud veekogu ja selle ümbrus viimase aastasaja jooksul? 

Võrdle vanu ja tänapäevaseid kaarte, pilte, uuri muuseumist, omavalitsusest.

          1 Asustus (K)

          2  Metsasus veekogu ääres (K)

          3  Põllualade paiknemine (K)

          4  Kalda-ala muutused (K)

          5  Veekogu kuju või asendi muutused (K)

          6  Vee kasutamine, ettevõtted veekogu ääres (K)
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9. Kuidas kasutatakse veekogu praegu?

1 kalapüük 4 liikumistee 

2 veevõtukoht 5 puhkeala

3 elektrijaam 6 kalakasvatus

7 muu (kirjelda)(L)

Veekogu ja kohalik majandus

   ettevõte                         tegevusala                    kaugus veekogust        seos veekoguga 

10. Millised ettevõtted kasutavad mõjutavad veekogu? Märkige tabelisse ettevõte ja 

tegevusala, määrake kaugus veekogust. Selgitage välja ettevõtte seos veekoguga (näiteks 

vee kasutamine, kaldaehitised, energia saamine jne) Suurema ettevõtete arvu korral vali 

olulisema seose ja mõjuga ettevõtted.

11. Millised veekogu ümbruse ettevõtted on keskkonnaohtlikud ja kuidas nad panustavad 

keskkonnahoidu? Märkige tabelisse ettevõtte võimalikud ohud ja mõju kalda-alale (kuni 

50m kaldast), veele ning ettevõtte tegevused nende vältimiseks.   

                                            oht keskkonnale/                             tegevused ohu vältimiseks, 
   ettevõte                          veekogule                                        veekogu kaitseks

 

12. Vali üks veekoguga seotud või lähedal asuv ettevõte ja koosta ülevaade tema 

tegevusest:

      1 ettevõtte nimi (L)

      2 peamised tegevusalad (L)

      3  töötajate arv 

      4 kust saab ettevõte vajaliku vee? (L)

      5 kuhu suunatakse jäätmed, reovesi? (K)
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      6 Hinda ettevõtte mõju keskkonnale? Vali variant: 

         1 suur            2 mõõdukas            3 väike

         Põhjenda hinnangut (K)

      7 Mida teeb ettevõte keskkonnahoiuks? (K)

13. Kas veekogule lähimal asulal on puhastusseadmed? 1 jah    2 ei

      Kui jah, siis kas: 1 settebassein? 2 biopuhasti?

14. Kui palju reovett aastas puhastatakse veepuhastusjaamas?

15. Kust tuleb põhiline osa reoveest?  (L)

16. Kas puhastatud vesi juhitakse veekogusse?       1 jah  2 ei

17. Kas piirkonnast võib saastet sattuda otse veekogusse?   1 jah 2 ei

      Kui jah, siis kuidas? (L) 

Veekogu ja põllumajandus

Küsimused 18-26 täita kui vaadeldav veekogu asub põllumajanduspiirkonnas.  

18. Kas veekogu kaldad on põllustatud? 

      1 jah 2 ei   3 vähesel määral

19. Kui kaugel veekogust asuvad põllud?

      1  kalda ääres   2  kuni 10m kaldast

      3  kuni 50m kaldast               4  kaugemal

20. Kas veekogu ja põllu vahel on metsa või võsa? 1 jah 2 ei

21.Miks on metsaribad kalda ääres olulised? (K)

22. Kas piirkonna põldudelt suubub veekogusse kuivenduskraave?     1 jah  2 ei
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23. Millised põllumajandid, talud kasutavad veekogu kalda-ala? 

Mille jaoks? Märgi tabelisse.

      majand                                      kalda-ala kasutus                      võimalik mõju veekogule

24. Uuri ja hinda piirkonna nitraadiohtlikkust?

     1 suur         2 keskmine             3 väike

25. Selgita välja, kuidas võivad veekogusse sattuda lämmastikühendid? (K)

26. Milliseid soovitusi annaksid põllumeestele pinnase ja veekogu kaitseks? (L)         

     1 

     2 

     3 

Kohaliku omavalitsuse roll veekogu majandamisel ja kaitsel
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27. Milliseid muudatusi veekogu kasutamises ja kaitses on toimunud viimase 10 aasta 

jooksul? (P)



28. Milliseid muudatusi on kavandatud veekogu ümbruses tulevikus? (P)

29. Kas veekogu on looduskaitse all? 1 jah 2 ei

30. Millised looduskaitsealused objektid asuvad veekogu lähimas ümbruses? Nimeta objekt 

ja kaitsereþiim.

       kaitsealune objekt / ala                                      kaitsereþiim
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