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1. Kui suur on Peipsi järve vee keskmine läbipaistvus?
0.5 meetrit
2.5 meetrit
3.5 meetrit

Peipsi vee läipaistvus kõigub jäävabal perioodil 0,6 meetrist 2,6 meetrini. Kõige hägusem on
vesi Pihkva järves ja kõige läbipaistvam Peipsi põhjapoolses osas – Suurjärves.
Vee läbipaistvust vähendab oluliselt taimse hõljumi vohamine. Ent seda võib vähendada ka
vee rohke humiinainete sisaldus. Viimast võib täheldada soodest vett toovate jõgede suudmes
(fotol on Rannapungerja jõe suue).
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2. Missugune on Peipsi järve kõige pisem kala?
Ogalik
Luukarits
Raudkiisk
Pisikestel luukaritsatel on pikkust harva üle 6 sentimeetri ja nad kaaluvad vaid kuni 3
grammi. Pisike luukarits üllatab mõnikord oma mitmekesiste elupaikadega: teda on leitud
isegi puurkaevust.

https://kalastusinfo.ee/kalad/kalad/

3. Millega püütakse talvel Peipsil kala?
58.846474, 26.953001
Sakuskaga
Sikuskaga
Talvine kalapüük Peipsi järvejäält on külastajatele eriti meeliköitev. Tuhanded huvilised
tulevad kalaõnne proovima sikuska ehk sikutipüügiga. Peipsi sikuti on eriline tindikala
meenutav talilant, mis kinnitatakse lühikese taliridva külge. Sellega püütakse jääaugust
ahvenat, siiga ja teisi kalu. https://visitpeipsi.com/seikle-peipsimaal/talv-peipsimaal/
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4. Mustvee silda on kolm korda ümber ehitatud. Mis aastal valmis Mustvee puusild?
58.847121, 26.948024
1900
1934
2015
Esimene puusild valmis umbes 1900. aastate algul. Koduloo uurija Väino Pommeri andmetel
tehti 1934. aastal Mustvee sadamas kapitaalremonti ja ehitati uus betoonsild. Aastal 2014.
alustati betoonsilla renoveerimine. Uus sild oli avatud 2. juulil 2015.
Lugege Peipsirannik N7/2015

http://peipsirannik.info/et/2015/07/10/uehe-silla-kolm-lugu-mustvees-on-avatud-uus-sild/
5. Mustveed nimetatakse ka Peipsi …
Sadamaks
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Pealinnaks
Südameks
Mustveed nimetatakse ka Peipsi pealinnaks

14. sajandini ei olnud veel Peipsi rannas alaliselt elavaid kalureid ning nende elamuid. Kala
püüdsid nii lähemad kui ka kaugemad külakonnad vaid hooaegselt oma tarbeks. Rannas olid
neil püügiaegadeks ajutised onnid ehk kalamajad ja võrkude kuivatamise varped.

https://kesknadal.ee/2018/07/12/mustvees-valmistutakse-rahvarohketeks-linnapaevadeks/

6. Kelle vahelist piiri tähistab orduaegne piirikivi?
Liivi ordu ja Tartu piiskopkonna maade vahel
Saare-Lääne ja Tartu piiskopkonna maade vahel
Arvatakse, et see kivi tähistas piiri Liivi ordu ja Tartu piiskopkonna maade vahel pärast
mandri-eestlaste alistamist 1224. aastal saksa ristisõdijate poolt.
https://et.wikipedia.org/wiki/Mustvee

7. Mitu tegutsevat kirikut Mustevees on?
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Mustvees oli 20. sajandi algul seitse kirikut. Praeguseks tegutseb viis kirikut, kus igal
pühapäeval peetakse jumalateenistusi.

8. Kui pikk on Mustvee jõgi?
36 km
56 km
76 km
Mustvee jõgi saab alguse Tuimõisa külast 7,5 km kirde pool ja suubub Peipsi järve Mustvee
linnas, olles 36 km pikk ja 180 km² valgalaga.
https://et.wikipedia.org/wiki/Mustvee_j%C3%B5gi

9. Missugune nimetatud kalaliik elab ka Peipsi järves?
Räim
Rääbis
Anšoovis
Peipsi järves elab rääbis. See väikest kasvu lõheline vajab eluks jahedat hapnikurikast
vett ning marja haudumiseks viit kuni kuut kuud püsivat jääkatet. Väikesekasvuline
tähendab, et Eesti tingimustes kasvab rääbised kuni 22 cm pikkuseks ning nende
keskmine kaal on 90 grammi.
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10. Vaata järvele ja tee sellest kalast üks foto! Mis kala see on?

Tubli! See on haug ehk harilik haug ehk havi (Esox lucius) on hauglaste sugukonda haugi
perekonda kuuluv röövkala. Ta on üks kõige laiemalt levinud mageveekala. Ka Peipsi järves
on haug üks arvukamaid kalu.

11. Tee endast üks piraadi pilt!
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12. Näita, mis on pildi keskel?

13. Tee endast või sõpradest läbi kollase raami üks foto!
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