
Zooloogia praktikum 
 
 
Oled jõudnud Zooloogia praktikumi. Selles praktikumis on 3 ülesannet, mille tegemiseks on aega 
1,5 tundi.  
 
Praktikumis kasutatavad vahendid: 

• Surmatud putukas (Petri tassis) 
• Putukaseltside määramistabel 
• Lahkamiskäärid 
• Pintsetid 
• Kinnitusnõelad 
• Nööpnõelad (3tk, eri värvi) 
• Lahkamisalus 
• Pabersalvrätikud 
• Paberileht, kuhu kirjutad enda nime 
• Binokulaarid 
• Pisiimetaja koljud (2tk) 
• Selgrootute eksemplarid (10tk) (asuvad klassi taga laudadel)  



Ülesanne 1 – Putukate anatoomia ja morfoloogia (17p) 
 
Esmalt vaadelge teile etteantud putuka välisehitust. 
 
Ülesanne 1.1 (3p) 
Teil on putukas Petri tassis ning kasutamiseks stereomikroskoobid. Kasutades putukaseltside 
määrajat, määrake putuka selts. Vastus (selts) kirjutage kastikesse.  
 
  Prussakaline 
 
 
Siin tuli määrata etteantud putukas prussakaliste seltsi, millega enamus õpilasi sai kenasti hakkama. 
Punkte võis kaotada juhul, kui kirjutati „prussakaline“ (3p) asemel „prussakas“ (1,5p). Esimene nimetus 
on teaduslik seltsi nimetus, mis oli ka määrajas kirjas, teine aga rahvapärane nimetus.  
 
Mõni õpilane sattus segadusse sellest, et määrajasse oli kirjutatud, et tegemist on tiibadega putukate 
määrajaga. Tõsi, madagaskari prussakal pole tiibu ei isasel ega emasel, aga on purssakalisi, kel on tiivad 
olemas (prussakad on tiibadega putukad), ning määrajaga kasutamiseks ei pidanud tiibade olemasolu 
kasutama tunnusena. Seega, kui näete järgmine kord säärast väikest ebakõla, ärge laske end sellest 
heidutada (ka nt. sipelgas on ’tiibadega putukas’). 
 
Järgnevalt asetage putukas lahkamislauale, selgmine pool üles. Kasutades lahkamiskääre, pintsette 
ja lahkamisnõelu, lõigake putuka väliskest piki ühte külge lahti. Seejärel vabastage selgmine keha 
kattev kest siseelunditest ja keerake see putuka pealt lahti nii, et näha jääb putuka sisemus (vaata 
joonist ja klassi tagaosas olevat näidislahatud isendit).  

 
Kinnita putukas kinnitusnõelte abil servadest lahkamislaua külge. Vajadusel eemalda munakookon 
(kui see on) ja liigne rasvkude, et eristuks selgelt seedeelundkond. Tarvidusel võid liigse kuivamise 
vältimiseks kallata lahkamisalusele vett. 
 
Kasutades oma teadmisi ning putuka anatoomia joonist (eraldi lehel), otsige oma lahatud putuka 
seest ülesse stigmad (nende sisemine avaus) ehk trahheede avaused, Malphigi sooned ja 
püloorilised ehk umbsoole jätked. Kasutades teile antud punast, rohelist ja sinist nööpnõela, 

 



märgistage vastavad organid vastava värviga: 
Punane – stigma 
Roheline – Malphigi sooned 
Sinine – püloorilised jätked 
 
Ülesanne 1.2 (10p) 
Kui see on tehtud, siis kutsu kohale juhendaja, kes teeb sinu lahatud prussakast pildi (vaata ka ise 
pilt üle, et seal oleks kõik vajalik näha, sh nimesilt) ja hindab lahangu. Alloleva kastikese täidab 
juhendaja hindamise järgselt koos allkirjaga. 
 
 
 
 
 
Siin ülesandes tuli hoolikalt vaadata tööjuhendis kaasapandud joonist putuka siseehituse kohta ning 
uurida, kuidas oli lahatud ruumi tagaosas asuv näidislahatud prussakas. Joonist on vaja nööpnõele 
õigeks paikapanemiseks ning näidislahatud putukat korrektsest lahkamisest arusaamiseks. Vaadake 
kindlasti eraldi failina olevat lahatud prussaka pilti!  
 
Lahatud putukat hinnati kahel alusel:  

1) küsitud organi äratundmine prussakal (6p):  
1.1) stigma (punane nööpnõel) –putukate hingeavad asuvad lahatul putuka kõhtmise poole 

tagakeha külgedel (2p);  
1.2) Malphigi sooned (roheline nööpnõel) –asuvad sooltoru tagumises osas, tegemist on 

pikkade peenikeste torudega, mis on tavaliselt kollakalt või kollakasvalkjalt värvunud 
(2p);  

1.3) püloorilised jätked (sinine nööpnõel) –lihtsaim viis pülooriliste jätkete leidmiseks on 
kõigepealt teha kindlaks pugu, mis eristub ülejäänud sooltorust oma suuruse, 
kerakujulisuse ja tumeda värvuse põhjal. Püloorilised jätked asuvad pugu taga ning 
torkavad silma oma jämeduse poolest, mis ületab mitmekordselt Malphigi soonte 
diameetrit (2p);  

2. lahkamise esteetiline ilu (4p):  
2.1) liigne rasvkude on kehast eemaldatud (1p);  
2.2) sooltoru on tagakehast välja tõstetud ja viidud prussaka kõrvale (1p);  
2.3) sooltoru on mõlemast otsast putukaga ühendatud (1p);  
2.4) tagakeha selgmine osa on putukaga ühenduses ning tõstetud prussaka kõrvale(1p).  

 
Õpilased kaotasid enim punkte organite äratundmises –nööpnõel pandi valesse kohta. Lisaks oli 
probleeme sooltoruga: ei olnud kehast välja toodud või oli välja toodud nii, et sooltoru ei olnud enam 
kehaga ühenduses. 
 

 



 
 
Kõige paremini lahatud prussakas  



Ülesanne 1.3 (1p) 
Leia üles putuka sisemusest trahheed ning samuti nende trahheede avaused kehapinnal (stigmad). 
Mitu stigmat on putukal iga kehalüli kohta, millel stigmad esinevad? Vastus kirjuta kastikesse. 
 
 
 
 
 
 
Lihtsaim viis selle ülesande lahendamiseks oli vaadata enne lahkamise algamist prussakat. Stigmad on 
nähtavad tumedate täppidena tagakeha kõhupoole külgedel. Need on segmendi mõlemal küljel, 
järelikult igas segmendi kohta on kaks stigmat. Keerulisem viis oli lahatud putukal vaadata stigmadest 
lähtuvate trahheede koondumiste (putukate hingamistorud) arvu kehalüli kohta. 
 
Ülesanne 1.4 (1p) 
Leia üles putuka sisemusest Malphigi sooned. Arvestades nende organite värvust, kuju ja asetust, 
milline võiks olla nende funktsioon organismis. Vali õige vastusevariant ja tõmba sellele ring ümber. 
 
A. Feromoonide tootmine 
B. Immuunsüsteemi rakkude tootmine 
C. Seedenõre eritamine 
D. Spermatosoidide tootmine 
E. Sisenõrenääre 
F. Jääkainete eritamine 
 
Malphigi soonte asetus sooltoru lõpus ning nende kollakas värvus viitab sellele, et tegemist on 
füsioloogiliselt aktiivse organiga, millest eritub sooltorru miskit ainet. Kuna Malphigi sooned on 
ümbritsetud hemolümfiga, võib teha oletuse, et Malphigi sooned eritavad kehavedelikust pärit 
jääkaineid sooltoru lõppu. Põhjus, miks võib välistada seedenõrede eritamise, seisneb Malphigi soonte 
soolestikuga liitumiskohas: Malphigi sooned paiknevad alles kesksoole järel, kus toimub seedenõrede 
eritumine, mistap eritatakse ilmselt jääkaineid. Samuti puuduks mõte hormoonide, feromoonide, 
spermatosoidide ja immuunrakkude tootmiseks tagasoolestikku, sellise suure näärmena. 
 
Ülesanne 1.5 (1p) 
Putukate sooltoru jaotatakse ees-, kesk- ja tagasooleks. Kus paiknevad sellel putukal püloorilised 
jätked (umbsed soolejätked)? Vali õige vastusevariant ja tõmba sellele ring ümber. 
 
A. Eessoole tagumises osas 
B. Kesksoole eesmises osas 
C. Kesksoole tagumises osas 
D. Tagasoole eesmises osas 
E. Tagasoole tagumises osas 
 
Uurides putukate anatoomia joonist võib näha, et putuka sooltoru on liigendunud kolmeks osaks, millele 
viitab ahenemiskohtade olemasolu sooltorus. Eessool algab suuga ning lõppeb pugu taga. Sellele 
järgneb kesksool, mille alguseks on näärmemagu ning mis lõppeb Malphigi torukeste ja sooltoru 
ühenduskoha eel paiknevate pülooriliste klappidega (sooltoru ahenemine enne Malphigi sooni). 
Soolestiku viimase osa moodustab tagasool, mis lõppeb pärakuga. Sellest lähtuvalt paikevad 
püloorilised jätked kesksoole eesosas. 
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Ülesanne 1.6 (1p) 
Putuka kõhtmisel keskjoonel võite näha kulgemas närviketti, mis koosneb ganglionidest 
(närvirakkude kehad) ja neid ühendavatest väätidest (aksonid). Mitu ganglionit paikneb igas putuka 
kehalülis? Vali õige vastusevariant ja tõmba sellele ring ümber. 
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
F. 6 
 
Närviketi ülesleidmine teiste torujate moodustiste seas oli väga keeruline ülesanne. Esmalt tuleb 
eemaldada putuka tagakehast organid, mis asuvad keskjoone kohal – närvikett asub kõigi teiste organite 
all. Kui üleliigsed organid on  eemaldatud, võib näha valkjat redelisarnast struktuuri. See ongi närvikett: 
redeli astmed on moodustunud kahest ganglionist, mis on omavahel osaliselt liitunud,  ja redeli 
püstpuud on tekkinud ganglioneid omavahel ühendavatest kommissuuridest (internetilink: 
http://www.britannica.com/animal/insect/Nervous-system). Kuna kommissuurid kulgevad piki keha, 
sarnaneb närvikett oma kujult redelile. Redeli ehitust täpselt uurides järeldub, et iga putuka  kehalüli 
kohta on üks redeli aste – kaks ganglioni iga kehalüli kohta. 
Vastuse andmisel võis õpilane tugineda ka putuka anatoomia üldteadmistele ning närviketi leidmine 
lahangul ei olnud tingimata nõutud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.britannica.com/animal/insect/Nervous-system


Ülesanne 2 - Pisimetajate koljumorfoloogia ja määramine (16p) 
 
 

 
 
Imetajatel on hambad toitumise oluliseks komponendiks ja seega on hammaste varieeruvus üsna 
suur. Esineb 4 hambatüüpi: lõikehambad (Dentes incisivus), silmahambad (D. caninus), 
eespurihambad e. premolaarid (D. premolaris) ja purihambad e. molaarid (D. molaris). Inimesel on 
kõik need hambatüübid esindatud (pilt). Kõigil silma ja lõikehammastel on üks hambajuur. 
Premolaaridel on 1-2 juurt ning molaaridel 2-3 juurt. Premolaarid ja molaarid erinevad ülejäänutest 
hambavagude poolest ning omavahel erineva ristlõike kuju poolest. Molaaride ristlõige on rombjas, 
aga premolaaridel ovaalne. Kui silmhambad on teistest hammastest silmnähtavalt suuremad, 
nimetatakse neid kihvadeks. 
 
Hambumust väljendatakse sageli hambavalemiga, mis inimesel oleks: i2
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molaar on tarkusehammas). Valemis näitavad tähed hambatüüpi ja alustatakse lõikehammastest 
ning liigutakse purihammasteni. Valemis oleva hariliku murru lugeja näitab ülalõua hambavalemit 
ning nimetaja alalõua hambavalemit, mis koos annavad tervikliku hambavalemi. Sealjuures loetakse 
vaid pool hammastest (st kolju parem või vasak pool) üla- ja alalõuas. Summaarselt on vastavaid 
hambaid tavaliselt 2 korda rohkem. Nagu näete on inimese üla- ja alalõuas täpselt samasugune 
hambumus. 
 
Teile on antud kaks imetajate seltsi Eulipotyphla samasse liiki kuuluva pisiimetaja koljut, millega 
hakkate edasi töötama. Oma väiksuse tõttu on need aga üpris õrnad, mistõttu hooletul käsitsemisel 
võivad need katki minna. Olge nendega ettevaatlikud, sest nende käsitsemisoskust hinnatakse – 
kumbki terveksjäänud kolju annab 1 punkti. Kui lõhute kolju ära, siis uut ei saa! Seega olge palun 
ettevaatlikud! 
 
  



2.0 Punktid hoolsuse eest. Selle täidab juhendaja. (2 x 1p) 
 

 
Kumbki terveks jäänud ülakolju andis 0,5p ja iga alalõug 0,25p (4tk). Kuna koljud olid õrnad ning 
õpilased töötasid aja peale, lõhuti väga palju koljusid ära –palju punkte läks kaotsi. 
 
Ülesanne 2.1 (2p) 
Määrake pisiimetajate koljude  hambavalem. Mõlemad koljud kuuluvad samasse liiki, mistõttu 
piisab vaid ühe kolju hambavalemi väljakirjutamisest. Hambavalemi määramise hõlbustamiseks 
võib kasutada binokulaari. 

 
 
 
 

 
Üks keerulisemaid ülesandeid, kuna inimese põhjal selgeksõpitud hambumuse määramine tuli üle 
kanda karihiire koljule. Vähediferentseerunud hammaste hambumuse määramise puhul tasub 
alustada eespuri- ja purihammaste eristamisest. Neid on lihtsaim eristada suuruse (purihambad on 
eespurihammastest suuremad) ja kuju poolest. Kui purihambad on ära määratud, jäävad alles silm- 
ja kihvhambad. Silmhambad on mõeldud toidu lõikamiseks, mistõttu need on tipust lamendunud, 
samas kui kihvhammaste tipp on terav.  
 
Ülesanne 2.2 (8p) 
Määrake koljud järgmisel leheküljel oleva juhendi järgi. Määraja on üles ehitatud tunnusevariantide 
lahknemise põhimõttel. Samast kohast algavad nooled viivad sama tunnuse (nt kõrvade pikkus) 
juurde, mille erinevaid tunnusevariante need kirjeldavad. Kui esimene tunnusevariant (nt kõrvad 
peast pikemad) ei sobi, siis peab õige olema teine tunnusevariant (nt kõrvad peast lühemad). Juhul, 
kui aga kumbki tunnusevariant ei sobi, on ilmselt varasemas määramises tehtud viga. Vea 
parandamiseks liikuge viimase määramistunnuse variandi juurde, milles õigsuses olete kindel, ja 
alustage sealt uuesti määramist. Määramine on lõppenud, kui jõuate tunnusevariandini, mille alla on 
kirjutatud liigi nimi ladina keeles. See nimi kirjutage määrajale järgnevasse tabelisse. 
 
Määramistunnustest arusaamist lihtsustab allolev pisiimetaja kolju joonis. Määrajas on mõnes kohas 
märgitud hammaste arv summana (3+3), mis tähendab, et vastava lõua mõlemas pooles on liidetav 
hulk hambaid. Sarnaselt hambavalemile alustatakse vahehammaste lugemist lõikehammaste 
poolsest otsast. 
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Sorex araneus  

 

 
Määramisega said enamus õpilastest väga hästi hakkama. Hindamisel proovisime olla võimalikult 
paindlikud ja kasutasime eristava hindamise põhimõtet – punkte andis ka pooleldi õige vastus. 
Sellest arusaamiseks tasub vaadata joonist. Kui õpilane määras ära õige sugukonna (Soricidae, eesti 
keeles karihiirlased), sai ta 25% (2p) maksimaalsest punktisummast . Õige perekond (Sorex, eesti 
keeles karihiired) andis 50% (4p) maksimumpunktidest ja õige liik (Sorex araneus, eesti keeles 
mets-karihiir) 100% (8p) maksimumist. 
 
Ülesanne 2.3 (2 x 1p) 
Teile antud kaks koljut kuuluvad samasse liiki, ent erinevad olulise morfoloogilise tunnuse poolest, 
mis annab pisiimetajate uurijatele infot looma kohta. Mis on see oluline tunnus ja mida see ütleb 
looma kohta? 
Neid eristab hammaste pigmentatsioon (1p), mis viitab erinevale vanusele (1p). 

  
Koljusid eristav tunnus on hammaste pigmentatsiooni erinevus, mida märkab hambumuse 
määramisel: ühel koljul olid hambad pruunid ja teisel mitte. Info, et hammaste pigmentatsioon 
näitab vanust, on peidetud määrajasse. Sorexidae sugukonna juures on määramiskirjeldus, kuhu on 
kirja pandud „Hambaotsasad tugevalt pigementeerunud. Vanadel võivad olla kulunud ja valged “. 
Seega, vastus oli ülesandes kirjas. 
 
Ülesanne 2.4 (1p) 
Mis on määratud isendite põhitoit looduses? 

A. Putukad 
B. Seened  
C. Rohttaimede juured 
D. Pisinärilised 
E. Rohttaimede lehed ja varred 

Pisiimetaja toidule viitas tema hambumus – suhteliselt vähediferentsuurunud hambad -, mis on 
klassikaline tunnus putukatest toituvatel imetajatel.  Kes aga tundis ära, et pisiimetaja on 
putuktoiduliste hulka kuuluv karihiir, sai sugukonna nimetusest oma vastuse teada. 
 
Ülesanne 2.5 (1p) 
Neid loomi võib tihti kohata teede ääres surnuna välise trauma tundemärkideta. Mis on surma 
põhjuseks? 
Nad saavad mööduvast autost, jalgratturist või 
jalakäiast ehmatuse ja süda ütleb üles. 

 
Pisiimetajad on tuntud oma kiire metabolismi tõttu, mis on võrreldav koolibridega. Kuna nende 
süda lööb kiirusega u 800 lööki minutis, siis ehmatus tõstab südame kiirust veelgi, mistõttu süda ei 
pea sellele vastu ja ütleb üles. Kui vastusena oli kirjas teistsugune vastus, mis sobib ülesande 
kirjeldusega (välise trauma tundemärke pole), nt loomad surevad vingugaasi mürgituse tõttu, 
andsime selle eest 0,5p.  



Ülesanne 3 - Selgrootute anatoomia ja arengubioloogia (22p) 
 
Alloleval joonisel on kujutatud selgrootute suuremate hõimkondade lihtsustatud määraja, kuhu on 
lisaks märgitud peale ka määramistunnused. Määramisprintsiip on samasugune pisiimetaja määrajas 
kasutatud põhimõttele, ent seekord tegelete liikide asemel hõimkondadega ning lisate ise määrajasse 
otsitavad taksonid.  
 
Ülesanne 3.1 (12 x 0.5p) 
Teie taga laudadel on välja pandud 10 erinevat looma eksemplari. Märkige iga taksoni hõimkonna 
nimetus tabelisse. Ühel hõimkonnal on esindatud kaks klassi. Märkige selle klassi esindajate 
hõimkonna nimetuse järele ka klassi nimetus, mille eest saate lisapunktid. 
 

Tähistus Taksoni nimetus 

A Ümarussid e nematoodid 

B Ainuõõssed 

C Molluskid e limused: karbid 

D Käsnad 

E Rõngussid 

F Lülijalgsed 

G Molluskid e limused: kõhtjalgsed e teod 

H Lameussid 

I Okasnahksed 

J Keelikloomad 
 
 
Selles ülesandes tuli ära tunda välja pandud eksemplaride järgi loomahõimkonnad. Raskusi tekitas 
klassifikatsiooni põhitüüpide tundmine. Näiteks, kui õpilane nägi sisalikku, pani ta kirja 
„keeliklooma“ asemel „roomajad“, mis on aga üks keelikloomade hulka kuuluvatest klassidest, mis 
hõlmab madusid, sisalikke, kilpkonni ja krokodille.  Iga õige hõimkond andis 0,5p ja iga õige 
limuste klass andis lisaks 0,5p. 
 
Zooloogilise taksonoomia üldpildi loomiseks tasub vaadata vanemaid põhikooli 7. ja 8. klassi 
õpikuid, kus on ära toodud suuremad ja tuntumad loomahõimkonnad. Kuid seekord pange tähele 
mis taseme taksonoomilise rühmaga (klass vs hõimkond vs selts) on tegemist, kui hakkate uuesti 
põhikooli materjali läbi vaatama. Uuemad õpikud on pigem pildiraamatud ega pööra süsteemi 
ülesehitamisele enam nii palju tähelepanu, mistõttu taksonoomia õppimiseks neid ei soovita. 
Suurema zooloogiahuviga inimestel tasub enne bioloogiaolümpiaadi mõttega üle lugeda Mati 
Martini koostatud slaidid selgrootute süsteemi kohta: 

1) http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/bio_zooloogia1_a.pdf;  
2) http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/bio_zooloogia1_b.pdf; 
3) http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/bio_zooloogia2.pdf; 
4) http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/bio_zooloogia3.pdf. 

  

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/bio_zooloogia1_a.pdf
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http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/bio_zooloogia2.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/bio_zooloogia3.pdf


Ülesanne 3.2 (10 x 1p) 
Märgi eelnevas ülesande tabelis olevate hõimkondade tähistused (A,B,C…) alloleva määraja haru 
tippude kõrvale nii, et määraja oleks õige -  hõimkonnal on määrajas esitatud tunnused. 

Selle ülesande lahendamiseks tuleb tugineda enda teadmistel, kuid abi sai ka väljapandud 
eksemplaride vaatamisest. Ülesande lahendamine on iseenesest suhteliselt lihtne – loomahõimkond 
tuleb panna määrajasse õigesse kohta, teades selle hõimkonna anatoomiat ja morfoloogiat.  
 
Näiteks keelikloomade paigutamisel, kuhu kuulub ka inimene, tuleb kõigepealt meelde tuletada, et 
sellel rühmal on luud, mille külge kinnituvad lihased. Kuna luud on kõvad struktuurid, siis paigutub 
hõimkond keelikloomad määraja ülemisse otsa. Edasi tuleb mõelda, kas meil on endo- või 
eksoskelett, teisisõnu öeldes, kas keelikloomade luud paiknevad keha sisemuses või välispinnal. 
Teatavasti on luud keha sisemuses, mistap valime uuesti ülemise tunnuse lahknemise haru.  
 
Nüüd oleme jõudnud sümmeetria probleemi juurde. Bilateraalse sümmeetriaga loomadel on vaid 
üks tasapind, mis jagab looma pooleks nii, et vasak ja parem pool suhestuvad üksteisse nii nagu 



seda teevad peegelpildid, teisisõnu on sümmeetrilised – saame looma üht poolt nähes joonistada ka 
looma teise poole. Radiaalse sümmeetria puhul on võimalik kehasse paigutada mitmeid 
sümmeetriatelgi . Sellise sümmeetria näiteks on meritäht, kelle saab jagada viieks sümmeetriliseks 
osaks, paigutades sümmeetriateljed meriristi  kombitsate vahele. Saanud aru bilateraal- ja 
radiaalsümmeetria erinevusest, on selge, et keelikloomadel on bilateraalsümmeetria ning hõimkond 
„keelikloomad“ paigutuvad seetõttu määraja kõige ülemise haru juurde. Teiste loomhõimkondade 
puhul tuleb samamoodi määramistunnuste kadalipp läbi teha.  
 
Õiged vastused on välja toodud määraja joonise juures paksult trükitud kirjas. Iga õige vastus andis 
1p. See on ülesanne, milles kaotati enim punkte. 
 
Ülesanne 3.3 (12 x 0.5p) 
Loomade kehaplaanid varieeruvad nii õõnsuste kui ka lootelehtede arvu poolest. Vanematel 
hõimkondadel arenevad välja vaid kaks lootelehte: entoderm e sisemine looteleht ja ektoderm e 
välimine looteleht. Entodermist saavad alguse siseelundid ja kesksool ning ektodermist arenevad 
välja katteepiderm, närvikude ning ees- ja tagasool. Evolutsiooniliselt uuematel loomadel lisandub 
aga kolmas looteleht – mesoderm e keskmine looteleht. Sellest kujunevad välja lihastik, toes, 
sidekude, ringeelundkond, suguelundkond ja erituselundkond. 
 
Kehaõõnsuste poolest on loomad veelgi mitmekesisemad. Ürgseim tüüp on õõnsus, mis ei ole 
epiteeliga kaetud ja mis on täidetud sageli sidekoega. Vastavaid loomi nimetatakse atsölomaatideks 
(A). Paljudel loomarühmadel on soole ümber vaba ruum, mis ei ole täidetud sidekoega. Neid loomi 
nimetatakse pseudotsöloomseteks (PS) loomadeks. Kolmandal loomarühmal katab keha siseõõnsust 
mesodermaalne epiteel. Sellise ehitusplaaniga loomi nimetatakse tsöloomseteks (T).  
 
Lisaks  lootelehte arvule ja tsöloomi tüübile saab loomi klassifitseerida veel mitmeti.  
Embrüonaalse arengu põhjal jagatakse loomariik esmassuusteks e protostomia’teks (P) ja 
teissuusteks e deuterostomia’teks (D). Gastrulatsiooni käigus, mille tulemusena tekib 
vähediferentseerunud embrüole lootelehed, liigub osa rakkudest loote sisemusse ning loote pinnale 
moodustub avavus – blastopoor. Esmassuustel kujuneb blastopoorist välja suu, ent teissuustel pärak. 
 
Sellised klassifikatsioonid kehtivad vaid kolmekihiliste (esineb kolm lootelehte) loomade kohta. 
Lisaks leidub hulk alamaid loomi, kellel puudub nii klassikaline kehaõõnsus kui ka blastopoori 
arengustaadium. Seetõttu ei saa me nende puhul rääkida ei tsöloomitüübist (-) ega jagunemisest 
esmas- või teissuusteks (-). 
 
Täitke tabel selgrootute anatoomia ja arengubioloogia kohta. Selleks kirjutage õige vastus 
vastavasse kastikesse. 
 
                   Tunnus 
Takson 

Lootelehtede arv (2/3) Kehaõõnsus (A/PS/T/-) Blastopoori  
saatus (P/D/-) 

Ainuõõssed 2 - - 

Lameussid 3 A P 

Ümarussid 3 PS P 

Okasnahksed 3 T D 



Viimase ülesande lahendamiseks kulus ära nii varasemad teadmised kui ka hea loogika. Siin 
kirjeldatud lahenduskäik eeldab väga head loogikat ega nõua väga tugevaid faktiteadmisi, 
mis kiirendab ülesande lahendamist oluliselt.  
 
Alustame esimese veeru lahtimõtestamisest. Sissejuhatava teksti põhjal jagunevad loomad 
lootelehtede põhjal kaheks: loomad, kel on mesoderm, ning loomad, kel seda pole. Nüüd 
tuleb aru saada, et mesodermist arenevad välja suur osa loomade sisemuses olevaid „asju“. 
Seega, loomad, kel mesoderm puudub, ei oma lihastikku, toest, suurt osa siseorganeid ja on 
ilmselt seetõttu väga algelised. Ainus loomarühm, kes selle kirjeldusele vastab, on 
ainuõõssed. Järelikult on neil 2 lootelehte ja ülejäänutel on 3 lootelehte. 
 
Liigume nüüd keskmise veeru juurde. Sissejuhatust lugedes selgub, et tekstis on ära 
mainitud 4 erinevat kehaõõnsuse tüüpi ja kuna meil on vaja täita 4 erinevat lahtrit, siis 
ilmselt esineb iga kehaõõnsuse tüüp vaid ühel korral. See on muidugi eeldusel, et tegemist 
pole trikiküsimusega, kuid lihtsuse mõttes jätame selle variandi kõrvale. Kõige lihtsam 
kehaõõnsuse tüüp on kehaõõnsuse puudumine (-), mis on arvatavasti kõige ürgsemal 
loomarühmal, milleks on esitatud taksonite hulgas ainuõõssed.   
 
Nüüd on alles veel kolm erinevat tüüpi ning ülesande lahendamine muutub keerulisemaks. 
Anatoomilselt kõige täiuslikum ja tekkeliselt kõige uuem on oletavasti tsöloomiga 
kehaõõnsus (T), sest selle korral on kehaõõnsus vooderdatud mesodermaalse epiteeliga. 
Kõige keerlisema anatoomiaga etteantud loomahõimkonadest on okasnahksed, mistap 
kirjutame okasnahksete lahtrisse „T“  tähe. Alles on veel vaid atsöloomne (A) ja 
pseudotsöloomne (PS) ehitustüüp, mille õigesse kohta kirjutamine on kõige keerulisem. Kui 
õpilane teab, et ümarusse nõela torgates jookseb neist vedelik välja, kuna ümarussidel pakub 
tuge hüdroskelett, on vastus käes.  Hüdroskeleti jaoks vajalik vedelik peab kusagile looma 
kehas ära mahtuma.  Selline õõnsus esineb psedutsöloomi korral, kuna sel juhul on soole 
ümber vaba ruum, mis pole täidetud sidekoega – seal asubki hüdroskeleti jaoks vajalik 
vedelik! Järelikult on ümarussidel psedutsöloom ja lameussidel atsöloom. 
 
Võtame ette tabeli viimase veeru. Sissejuhatava teksti põhjal one olemas hulk alamaid loomi, 
kel puudub blastopoori staadium. Meie loomahõimkondade seas on selliseks taksoniks 
ainuõõssed, kel pole ka kolmandat lootelehte, mesodermi.  Allesjäänud tühjade lahtrite 
täitmine on ilma teadmiseta kahjuks lootusetu, sest õigeid vastuseid on võimatu tuletada. 
Tuleb teada, et kõik selgrootud, kellel esineb embrüonaalses arengus balstopoor, on 
esmassuused, välja arvatud üks erand. Okasnahksed on koos keelikloomadega teissuussed – 
blastopoorist kujuneb pärak. 

 
 
 

Ja ongi kõik!!! 
 


