
Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

ROHELINE  TUBA 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  1  (5 punkti) 
 
Jäljed lumel 
 
1. Kellele need jäljed kuuluvad? Jäljed on loomuliku suurusega. Kirjuta iga 
loomaliigi nimetus joonise all olevale punktiirile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

             
                 ……………………..                      
 
 
 
              

                           .                          
.             

…                                                 …..……………..                  
 
 
 
 
 
 
 

 …………………. 
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ROHELINE  TUBA 
 
KOOL_______________________________________ 
 
Ülesanne  1   
 
2.  Metsis astub sarnaselt nurmkanale üks jalg teise ette, kuid tema jäljed on 
nurmkanast erineva suuruse ja kujuga. Joonista ruudustikku kõndiva metsise 
jäljerida nii, et see vastaks toodud mõõtkavale. Järgi hoolega jälgede kuju. 
Esimese jälje asukoht on tähistatud ristkülikuga. 
 
Joonista samasse ruudustikku kõndiva metssea jäljerida nii, et see vastaks 
mõõtkavale. Esimese jälje asukoht on tähistatud ringiga.  
Tõmba joonisel ring ümber ühele sõrgatsile. 
 
 
   

   

   

 
 

50 cm 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

ROHELINE  TUBA 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  2  (5 punkti) 
 
Loomad meie ümber 
 

Midagi on segamini läinud. Leia tekstides vead ja kirjuta laused õigesti 
välja. 
 

Põderpõrnikas (Lukanus cervus) 
Põderpõrnikas on Eestis tavaline putukas. Kõikidel põderpõrnikatel on suured 
lõuad, millega nad saaki püüavad. Põderpõrnikaid leiab enamasti kohtades, 
kus on palju tammepuid. Tegutsema hakkavad nad varahommikul.  
 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….........................

........................................................................................................................... 

 
Sajajalgsed ja tuhatjalgsed 
Kivihark kuulub tuhatjalgsete hulka, tal võib olla 14 kuni 40 jalga. 
Tuhatjalgsetel on igal kehalülil üks paar jalgu. Nad on palju kiiremad loomad 
kui sajajalgsed, sest nad on kiskjad. Sajajalgsed suudavad oma tunnalde abil 
nuusutada ning maitsta. 
 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….........................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………. 
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KOOL_______________________________________ 
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Vesilikud 
Tähnikvesilik ja harivesilik on Eestis tavalised loomad. Vesilikud kuuluvad 
sisalikkude hulka. Harivesilik ja tähnikvesilik on mõlemad sileda nahaga. 
Nende isaseid ehib pulmaajal uhke hari. Harivesilikule meeldib elada 
väikestes veekogudes, milles leidub kõrget veetaimestikku ja kus on palju 
kalu. 
 
………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………...

….………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….....

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 
 
 
Allikad: 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

ROHELINE  TUBA 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  3  (5 punkti) 
 
Terra feminarum – naiste maa 

1. Täida lüngad. 

Naissaar asub …………….. maakonnas. Seda saart on kutsutud veel ka 

………………………, ……………………… ja ……………………… 

Naissaare territooriumil olevat looduskaitseala nimetatakse 

…………………………………………………………………………... 

 
2. Naissaarel on ka mõned eriti olulised puud ja kivid, mis on eraldi 

looduskaitse alla võetud. Nimeta need.  

..................................................... 

………………………................. 

…………………....................... 

................................................... 

 
3. Naissaare looduspargi voldiku keskel on saare kaardi kõrval toodud 

väikeste roosade õiekellukatega Linné lill. 

Kuidas on selle lille ametlik nimetus? 

……………………………………… 

Miks on seda lille kutsutud ka Linné lilleks? ……………………............ 

.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Miks oleks õigem seda lille kutsuda Linné põõsaks? …………………… 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Allikad:



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

ROHELINE  TUBA 

 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  4  (5 punkti) 

Võõrad! 
1. Mida nimetame võõrliikideks? 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
2. Mida tähendab naturaliseerumine ja miks on see eriti ohtlik?  

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
3. Mida tähendab täheühend CITES? 

 
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 
Ohtlikud ja tuntud võõrliigid Eestis 

 
4. Eestis leidub kahte liiki karuputkesid. Mõlemad levivad väga kergesti.  

Miks on tegemist ohtlike taimedega?  

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Ülesanne  4   

 
5. Kuidas teha vahet mingil ja Euroopa naaritsal?  
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........... 

 
6. Kuidas on Euroopa naaritsa ja mingiga seotud Hiiumaa? 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ROHELINE  TUBA 

 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  5  (5 punkti) 
 
Matkama! 
 
Lääne-Eestis asuv Vilsandi rahvuspark on meie kõige merelisem rahvuspark. 
Sealt leiab rohkelt tuulised randu ning vahvaid väikeseid saari. Kevadel on 
need alad pesitsemispaikadeks üle sajale linnuliigile. Talvel vallutavad laiud 
aga hallhülged. Vilsandi rahvuspargi territooriumil saab tutvuda ka Lääne-
Saaremaale omaste pukktuulikute, rannalautrite, kiviaedade ja palju muuga.  
 
Vilsandile korraldatakse aastaläbi põnevaid matkasid, mis viivad üle maa ja 
mere. Igaks matkaks on vajalik kaart. Järgmiselt lehelt leiadki Vilsandi 
piirkonna kontuurkaardi. Sinu ülesanded on: 
 

1. Märgi  kaardile noolega põhja-lõuna suund. Nool näitab alati põhja. 
Noole tippu märgi N täht (Nord – põhi).  Näide:  

           N         
 
 

2. Märgi kaardile punktiirjoonega Vilsandi rahvuspargi piir. 
 
3. Tähista kaardil tähtedega järgmised kohad ning ühenda need pideva 

joonega matkarajaks.  
A- Loona mõis 
B- Kuusnõmme linnutorn 
C- Vahemeri 
D- Vilsandi tuletorn 

                     
4. Lisa kaardile omal valikul veel üks sihtmärk tähistusega “E”. Ühenda 

see pideva joonega oma matkaraja viimase punktiga. Põhjenda oma 
valikut. 

 
E- 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........... 
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VILSANDI RAHVUSPARK 
 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

VASTUSLEHT 
ROHELINE  TUBA  
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  1  (5 punkti) 
 
Jäljed lumel 
 
1. Kellele need jäljed kuuluvad? Jäljed on loomuliku suurusega. Kirjuta iga 
loomaliigi nimetus joonise all olevale punktiirile. (à 0,5 punkti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

             
                 ………KOER……………..                      
 
 
 
              

                           .                          
.             

…                                                 …..……REBANE………..                  
 
 
 
 
 
 
 

 …………KASS………. 
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KOOL_______________________________________ 
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2. Metsis astub sarnaselt nurmkanale üks jalg teise ette, kuid tema jäljed on 
nurmkanast erineva suuruse ja kujuga. Joonista ruudustikku kõndiva metsise 
jäljerida nii, et see vastaks toodud mõõtkavale. Järgi hoolega jälgede kuju. 
Esimese jälje asukoht on tähistatud ristkülikuga. (1,5 punkti) 
 
Joonista samasse ruudustikku kõndiva metssea jäljerida nii, et see vastaks 
mõõtkavale. Esimese jälje asukoht on tähistatud ringiga. (1,5 punkiti) 
Tõmba joonisel ring ümber ühele sõrgatsile. (0,5 punkti) 
 
 
   

   

 

  

 

50 cm 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

 
VASTUSLEHT 

 
ROHELINE  TUBA 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  2  (5 punkti) 
 
Loomad meie ümber 

Midagi on segamini läinud. Leia tekstides vead ja kirjuta laused õigesti 
välja. 
 

Põderpõrnikas (Lukanus cervus) 
Põderpõrnikas on Eestis tavaline putukas. Kõikidel põderpõrnikatel on suured 
lõuad, millega nad saaki püüavad. Põderpõrnikaid leiab enamasti kohtades, 
kus on palju tammepuid. Tegutsema hakkavad nad varahommikul.  
 
Põderpõrnikas (LUCANUS cervus)  
Põderpõrnikas on Eestis HARULDANE/LOODUSKAITSEALUNE 
putukas.  
ISASTEL põderpõrnikatel on suured lõuad, millega nad OMAVAHEL 
VÕITLEVAD.  
Põderpõrnikaid leiab enamasti kohtades, kus on palju tammepuid. 
Tegutsema hakkavad nad ÕHTUL.  

(à 0,3 punkti) 
 
Sajajalgsed ja tuhatjalgsed 
Kivihark kuulub tuhatjalgsete hulka, tal võib olla 14 kuni 40 jalga. 
Tuhatjalgsetel on igal kehalülil üks paar jalgu. Nad on palju kiiremad loomad 
kui sajajalgsed, sest nad on kiskjad. Sajajalgsed suudavad oma tunnalde abil 
nuusutada ning maitsta. 
 
Sajajalgsed ja tuhatjalgsed 
Kivihark kuulub SAJAJALGSETE hulka, tal võib olla 14 kuni 30 jalga.  
SAJAJALGSETEL on igal kehalülil üks paar jalgu.  
Nad on palju kiiremad loomad kui TUHATJALGSED, sest nad on kiskjad. 
Sajajalgsed suudavad oma tunnalde abil nuusutada ning KOMPIDA.  

(à 0,3 punkti) 
Õigeks loeti ka: 
Kivihark kuulub SAJAJALGSETE hulka, tal võib olla 14 kuni 30 jalga.  
Tuhatjalgsetel on igal kehalülil KAKS paar jalgu.  
Nad on palju AEGLASEMAD loomad kui sajajalgsed, sest nad ei ole 
kiskjad. 
Sajajalgsed suudavad oma tunnalde abil nuusutada ning KOMPIDA.  
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Vesilikud 
Tähnikvesilik ja harivesilik on Eestis tavalised loomad. Vesilikud kuuluvad 
sisalikkude hulka. Harivesilik ja tähnikvesilik on mõlemad sileda nahaga. 
Nende isaseid ehib pulmaajal uhke hari. Harivesilikule meeldib elada 
väikestes veekogudes, milles leidub kõrget veetaimestikku ja kus on palju 
kalu. 
 
Tähnikvesilik on Eestis tavaline loom, harivesilik on 
HARULDANE/VÄHELEVINUD loom.  
Vesilikud kuuluvad KAHEPAIKSETE hulka.  
Harivesilik on KAREDA NAHAGA, tähnikvesilik sileda nahaga  
Nende isaseid ehib pulmaajal uhke hari.  
Harivesilikule meeldib elada väikestes veekogudes, milles leidub 
MADALAT veetaimestikku ja kus EI OLE kalu.  

(à 0,3 punkti) 

 
Allikad:  
Chandler, D., Kõik aialoomadest, Tallinn: Koolibri, 2009 
Rannap, R., Briggs, L., Päivärinta, A., Harivesilik 

   

 (0,2 punkti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

VASTUSLEHT 
ROHELINE  TUBA 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  3  (5 punkti) 
 
Terra feminarum – naiste maa 

1. Täida lüngad. 

Naissaar asub HARJU maakonnas.                                           (0,5 punkti) 
Seda saart on kutsutud veel ka  
NARGHETENIKS, NARGÖNIKS ja NARGENIKS (võib ka Terra 
Feminarumiks).                                                                         (1 punkt) 
Naissaare territooriumil olevat looduskaitseala nimetatakse  
NAISSAARE LOODUSPARGIKS.                                        (0,5 punkti) 
 

2. Naissaarel on ka mõned eriti olulised puud ja kivid, mis on eraldi 

looduskaitse alla võetud. Nimeta need.  

LEHTMETSA RÄNDRAHN  
PÕLENDIKUKIVI 
KUNILA MÄE MÄND 
JÄRVESAARE KUUSK 

(1 punkt) 

3. Naissaare looduspargi voldiku keskel on saare kaardi kõrval toodud 

väikeste roosade õiekellukatega Linné lill. 

Kuidas on selle lille ametlik nimetus?  

HARILIK HARAKKULJUS        (0,5 punkti) 

Miks on seda lille kutsutud ka Linné lilleks?  

SELLE LILLE LADINAKEELNE NIMETUS ON ANTUD KUULSA 
ROOTSI LOODUSTEADLASE KARL LINNE AUKS.     (0,5 punkti) 
Miks oleks õigem seda lille kutsuda Linné põõsaks?   

SEST TA EI OLE LILL VAID KÄÄBUSPÕÕSAS             (0,5 punkti) 

 

Allikad: 
Schmeidt, O., Harjumaa huvitavaid taimi II, Tallinn: Keskkonnaministeerium Harjumaa 
Keskkonnateenistus, 2006 
Kristjan, R., Naissaare looduspargi matkarajad, AS Ecoprint 
Harjumaa loodus, Harjumaa KKT, 2007                                                          (0,5 punkti) 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23.-24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

VASTUSLEHT 
ROHELINE  TUBA 

 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  4  (5 punkti) 

Võõrad! 
1. Mida nimetame võõrliikideks? 

 
VÕÕRLIIKIDEKS NIMETATAKSE LIIKE, ALAMLIIKE VÕI VEEL 

MADALAMAID TAKSONOOMILISI ÜKSUSI, MIS ON LEVINUD 

VÄLJASPOOLE OMA LOODUSLIKKU LEVIALA INIMESE 

TAHTLIKUL VÕI TAHTMATUL KAASABIL.  

(1 punkt) 

2. Mida tähendab naturaliseerumine ja miks on see eriti ohtlik?  
 

KUI VÕÕRLIIK LEVIB JA PALJUNEB ISESEISVALT KOHALIKES 

LOODUSLIKES KOOSLUSTES. ON OHTLIK/TÕRJUB VÄLJA 

KOHALIKUD LIIGID. 

(1 punkt) 

3. Mida tähendab täheühend CITES? 

 
OHUSTATUD LIIKIDEGA KAUBITSEMISE RAHVUSVAHELINE LEPE  

             (0,5 punkti) 

Ohtlikud ja tuntud võõrliigid Eestis 

 
4. Eestis leidub kahte liiki karuputkesid. Mõlemad levivad väga kergesti.  

Miks on tegemist ohtlike taimedega?  

 
LEVIVAD KIIRESTI, SEEMNED ON KAUA ELUVÕIMELISED, TEISED 

LIIGID EI SUUDA ENAM KASVADA, PÕHJUSTAVAD INIMESELE 

PÕLETUSHAAVU.  

 
(1 punkt) 
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5. Kuidas teha vahet mingil ja Euroopa naaritsal?  

MINGIL ON PIKEM JA KOHEVAM PEALISKARV. MINK ON 

JÄSSAKAM. EUROOPA NAARITSAL ULATUB VALGE VÄRVUS KA 

ÜLAHUULELE. 

(1 punkt) 

 
6. Kuidas on Euroopa naaritsa ja mingiga seotud Hiiumaa? 
 

HIIUMAAL ON MINGID VÄLJA PÜÜTUD NING ÜRITATAKSE 

TAASTADA NAARITSA ASURKONDA.  

            (0,5 punkti) 
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VASTUSLEHT 
ROHELINE  TUBA 

 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  5  (5 punkti) 
 
Matkama! 
 
Lääne-Eestis asuv Vilsandi rahvuspark on meie kõige merelisem rahvuspark. 
Sealt leiab rohkelt tuulised randu ning vahvaid väikeseid saari. Kevadel on 
need alad pesitsemispaikadeks üle sajale linnuliigile. Talvel vallutavad laiud 
aga hallhülged. Vilsandi rahvuspargi territooriumil saab tutvuda ka Lääne-
Saaremaale omaste pukktuulikute, rannalautrite, kiviaedade ja palju muuga.  
 
Vilsandile korraldatakse aastaläbi põnevaid matkasid, mis viivad üle maa ja 
mere. Igaks matkaks on vajalik kaart. Järgmiselt lehelt leiadki Vilsandi 
piirkonna kontuurkaardi. Sinu ülesanded on: 
 

1. Märgi  kaardile noolega põhja-lõuna suund. Nool näitab alati põhja. 
Noole tippu märgi N täht (Nord – põhi).  Näide:  

           N         
 
                (1 punkt) 

2. Märgi kaardile punktiirjoonega Vilsandi rahvuspargi piir. 
      (1 punkt) 

3. Tähista kaardil tähtedega järgmised kohad ning ühenda need pideva 
joonega matkarajaks.  

A- Loona mõis 
B- Kuusnõmme linnutorn 
C- Vahemeri 
D- Vilsandi tuletorn 

                                                                                                    (à 0,5 punkti) 
4. Lisa kaardile omal valikul veel üks sihtmärk tähistusega “E”. Ühenda 

see pideva joonega oma matkaraja viimase punktiga. Põhjenda oma 
valikut. 

 
E- 

 
1 punkt anti juhul, kui õpilane oli oma valitud koha nimetuse välja kirjutanud, 

kandnud tähe E kaardile õigesse kohta ning ühendanud selle pideva joonega 
tähega D ja lisaks põhjendanud oma valikut.      

          (1 punkt) 
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VILSANDI RAHVUSPARK 
 

N
 

A 

B 

C 

D 
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