TÖÖLEHT: PARK
Vaatlusi tegid: ....................................

kuupäev: .........................................

Pargi nimi: ...........................................

Aadress: ..........................................

Pargi haldaja: ....................................

Kas park on looduskaitse all ? jah / ei

Pargi planeeringu iseloomustus: vabakujulise/korrapärase planeeringuga
(kriipsuta vale läbi)
Kas pargi territooriumil on veekogu/d: jõgi, järv, bassein, tiik, purskkaev:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vaadelge puid ja tehke kindlaks, mitu erinevat lehtpuud ja okaspuud,
kodumaist ja võõrpuu liiki kasvab pargis, või pargi vaadeldavas osas.
Liikide määramisel kasutage määrajaid ja küsige abi juhendaja käest. Kui on
liike, mida te ei suuda määrata, siis kirjutage, mitu tundmatut liiki leidsite. Kui on
võimalik, siis võtke kaasa üks leht, et hiljem selgitada puu liik. Ärge kahjustage
puid !
Leidke kõige jämedam puu 1,3 m kõrgusel juurekaelast nii kodumaiste kui ka
võõrliikide hulgas.
ÜLESANNE 1

LEHTPUUD.........................................................................................
Kõige kõrgem puu: liik ......................... kõrgus.................... Ǿ.........

PUUD
OKASPUUD...................................................................................
Kõige kõrgem puu: liik .......................... kõrgus .................. Ǿ..........
Kas märkad selles pargis vanu või tormikahjustatud puid ?
Iseloomusta neid:
.......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Kas puudel kasvab puuseeni ?
Puuseened kasvavad:
.......................................................................................................................................
Puude arv ja liigid
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ÜLESANNE 2
Vaatle ja õpi tundma pargis kasvavaid puid.
KODUMAISED LIIGID: .............................................................
Isendite arv: ............
PUUD

õitsvate liikide arv ............... jämedaima puu liik ................... Ǿ ..........
VÕÕRLIIGID: .............................................................................
Isendite arv: ..............
õitsvate liikide arv ............... jämedaima puu liik ................ Ǿ ............

ÜLESANNE 3
Vaatle ja õpi tundma pargis kasvavaid põõsaid.
KODUMAISED LIIGID:......................................................................
Isendite arv:............................ õitsvate liikide arv .....................
PÕÕSAD
VÕÕRLIIGID: .............................................................................
Isendite arv:

……………… õitsvate liikide arv ........................

ÜLESANNE 4
Kui teil on kasutada pargi kaart/skeem, siis märkige kaardile kõige suurema
tüvediameetriga ehk kõige jämedamad puud ja 1-2 huvitavat puud
(silmatorkava võra või tüve kujuga, haruldane liik).
Iseloomusta neid puid 2-3 lausega:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ÜLESANNE 5
Vali üks puu ja joonista :

Puu liik: .............................

VÕRSE PUNGADE ASETUSEGA

LEHT, ÕIS, VILI

ÜLESANNE 6
Vaadelge ja kirjeldage lillepeenraid. Mitu peenart pargis on ?
Loendage, mitu erinevat liiki taimi peenardel kasvab, kui tunnete liike, siis
kirjutage nimetused.
PÜSIKUD:
LILLED PEENRAL

liikide arv: ....................... õitsvate liikide arv ..............................
ÜHEAASTASED:
liikide arv: ....................... õitsvate liikide arv .........................

ÜLESANNE 7
Vaadelge pargi rohumaad või muru ja hinnake, kas siin on taimede kasvuks
soodsad tingimused või on millestki puudu (valgus, niiskus, toitained ). Kuidas
muruala on hooldatud (niidetakse või ei ), andke hinnang ja tehke oma
ettepanekud.
MURU:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........
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ÜLESANNE 8
Vaadelge pargi teid ja radasid.
Millise kattega on pargiteed: pinnas, kruus, killustik, betoonplaadid, maakivi,
................................................................................................................................
Kas pargis on inimeste poolt sissetallatud radasid murualadel ? jah / ei
Kui on üle muru sissetallatud rajad, siis püüdke leida põhjendus, miks need rajad
on tekkinud:
................................................................................................................................
Millised on teie ettepanekud nende radade korrastamiseks:
................................................................................................................................
ÜLESANNE 9
Valige kõige käidavam tee, rada ja loendage 5 - 10 minuti kestel sellel rajal
liikujaid, täitke tabel
liikleja
Väikelaps
(koolieelik)

jalgsi

jalgrattaga

kokku

Koolilaps
Täiskasvanu
Milliseid järeldusi võimaldab teha selline vaatlus?
ÜLESANNE 10
Milliseid ehitisi vaadeldavas pargis esineb? Hinnake nende korda.
ehitis, rajatis
PIIRDED
SILLAD
PINGID
MÄLESTUSMÄRK
PURSKKAEV
PAVILJON
INFOVIIDAD
MÄNGUVÄLJAK

Iseloomustus (ilus, inetu)

ehitiste korrasolek
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