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Iseseisva praktikatöö eesmärk 
 
Uurida ühe maakonna kaitsealuseid puid. Hinnata nende seisundit, kasvutingimusi ning 
vastavust antud taime kasvukoha nõuetele. 
 

Töö teostamine. 
 

Töö aluseks tuleb võtta nii maakonna kui EV Keskkonna Ministeeriumi looduskaitse aluste 
puittaimede nimekirjad (registrid). Võrrelda omavahel nende andmete tõesust, sest on 
juhuseid, kus kaitse all olev puittaim on ammu hävinud, kuid registris puuduvad andmed 
tema hukkumise kohta jne.  
Õpilane peab leidma oma maakonnast antud looduskaitse alused puittaimed üles ning 
kontrollima järgnevat:  
1. Kas kaitsealune puittaim asub registris antud koordinaatidel, on juhuseid, kus need ei 
vasta registris leiduvatele andmetele.  

2. Kas looduskaitsealune puittaim on tähistatud tutvustava tahvliga, mis teavitaks, et antud 
taim on looduskaitsealune. Milline on juurdepääs kaitsealuse taimeni, on viitasid paigaldatud 
jne.  

3. On tegemist õige taimeliigiga, on juhuseid, kus künnapuud on osutunud harilikeks 
jalakateks jne.  
 
Iga kaitsealune puittaim tuleb õpilasel pildistada järgnevalt:  
1. Kogu taim kaugvaates, mis annab ülevaate tema olemusest ja seisundist.  

2. Lähivaated peavad kajastama lehti, õisi või vilju (liigimääranguks) ning võimalike vigastusi 
tüvel, okste murdumisi, laugundavate seente kahjustusi jne, et määrata taime tervislikku 
seisundit. Pildimaterjali alusel peab olema võimalik taime tervislikku seisundit hinnata.  

3. Pildistada tüvel või okstel esinevad samblikud ning seened, võimalusel need ka ära 
määrata, kuid liigimäärang pole kohustuslik.  

4. Pildistada üles võimalikud looduskaitsealuse puittaime kasvutingimusi halvendavad 
objektid n võrasse kasvanud teised puittaimed, kes halvendavad valgus- ja toitumistingimusi, 
sageli ka inimtekkeline prügi puu ümber (kivid, vanaraud jne), mida on mõnikord puuümber 
ladustatud jne.  
 



Iga looduskaitsealuse puittaime kohta koostada tema tervislikku seisundit iseloomustav 
põhjendav hinnang, kus on kirjeldatud looduskaitsealuse puittaime tervislikku seisundit 
järgnevalt: hea, rahuldav või halb. Kui puittaime tervislik seisund osutub rahuldavaks või 
halvaks, anda soovitused kuidas muuta looduskaitse alla oleva puittaime kasvukohta või 
taime tervislikku seisundit paremaks.  
Kogutud pildimaterjal varustada pildiallkirjadega, millised sisaldavad puittaime eesti- ja 
ladinakeelset nime, tervisliku seisundi hinnangut ning halva tervisliku seisundi korral 
soovitusi selle paremaks muutmiseks.  
Töö lõppu lisatakse kasutatud kirjanduse või andmebaaside loend.  
Pildimaterjali koos allkirjadega võib esitleda „Powerpoint“ versioonis ettekandena või ka 
piltidega World dokumendina.  
 
Kogu töö esitatakse andmekandjal n CD- plaadil või mõnel muul elektroonilisel 
andmekandjal, et seda oleks võimalik arhiveerida kooli arhiivis. Lubatud on ka paberkandjal 
variant, milline peaks olema määramise huvides värvitrükis. 
 

Aruande hindamiskriteeriumid: 
 

Hindamine on eristav. Hinne kujuneb järgnevalt:  
1. Hinnatakse õpilase oskust näha erinevaid puittaime tervist halvendavaid faktoreid.  

2. Milliseid hooldussoovitusi on kaitsealustele puittaimedele antud on need põhjendatud.  

3. Hinnatakse puittaime liigimäärangu õigsust (kui pildile on sattunud vale liik).  
 
Kui pildikvaliteet jätab soovida ning ei võimalda liigimäärangut teostada siis hinnet 
madaldatakse ühe palli võrra.  
  
 

 
 


