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Ülesanne 1. Lindude määramine 
Sissejuhatus 

Me teame, kuidas näeb välja valge toonekurg, sinilill või jääkaru. Tunneme nad ära kindlate 

tunnuste järgi. Kuid maailmas on palju liike ja kaugeltki kõiki ei suuda me kohe ära tunda. 

Selleks, et teada saada, millise liigiga on tegemist, kasutatakse määrajat. Määraja on vahend 

organismide määramiseks, kasutades iseloomulikke tunnuseid. Määrajaid on erinevaid. 

Näiteks võib määraja koosneda organismi kohta käivatest väidetest (küsimused). Kui loed 

väitepaari läbi, pead valima selle, mis käib uuritava organismi kohta. Iga väitepaariga 

organismide ring, kelle hulka uuritav organism kuuluda võib, väheneb. Kui valid kõik väited 

õigesti, saadki teada, mis liigiga on tegemist.  

1AC: Loe läbi lindude laulude sõnalised kirjeldused, seejärel kuula linnulaulu ja määra ära, 

milline laul kirjeldusele vastab. (2 p) 

Liik Laulu sõnaline kirjeldus nr 

Turteltuvi  Järjest korduv uinutavas laadis hüüud – „turrrturrr...“  

Öösorr  Surisev järjepidev laulul, kõlab justkui sorin  

Punajalg-tilder Lühikesed järjestikkused piuksatused  

Vaenukägu  Vahedega kolm järjestikkust madala kõlalist huiget  
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…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

1B: Määra tihaste liigid, kasutades määramistabelit. Iga sobiva väite järel on number, mis 

juhatab järgmise väite juurde. Nii määrajas edasi liikudes jõuad õige liiginimeni. Kirjuta pildi 

alla, millised väited viisid õige vastuseni ja millise tihase liigiga on tegemist. (2,5 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C: Milline ülaltoodud lindudest on Eesti aasta lind 2016? (0,5 p) 

Vastus: _______________________________ 

 
  

1. Alapool kollane 2 

- Alapool kollane puudub 3 

2. Pealagi must Rasvatihane 

- Pealagi sinine Sinitihane 

3. Pea üleni valge, saba väga pikk Sabatihane 

- Pea pole valge, saba lühike 4 

4. Pea musta-valgekirju, tutiga Tutt-tihane 

- Pealagi must, tutita  Salu- ehk sootihane 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
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Küttimine on kogu 

Läänemerel keelatud. 
Võib teatud aladel 

küttida.  

Täiskasvanud 

isasloomade kaal on 

kuni 300 kg. 

Täiskasvanud 

isasloomade kaal on 

kuni 100 kg. 

Võivad võtta ette 

isegi kuni 1000 km 

pikkuseid rändeid.  

Sõltuvad väga 

suures osas talvisest 

jääkattest.  

Ülesanne 2. Läänemere väikseim ja suurim hülgeliik  
 

Ülesande lahendamisel kasuta raamatu „Läänemeri – meie ühine ja kordumatu aare” abi.  

2A: Ühenda joonega täiskasvanud hallhülge ja viigerhülge pilt õige liiginimetusega. (1 p)    

2B: Seejärel loe pildil toodud väited läbi. Otsusta, kas väide käib hallhülge või viigerhülge 

kohta. Kui oled otsustanud, siis tõmba väite juurest joon õige täiskasvanud hülge pildi 

juurde. (1,5 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C: Mitme kilogrammi võrra on hallhülge poeg maksimaalselt viigerhülge pojast raskem? 

(0,5 p) 

Vastus: _____________________________________________________ 

  

Viigerhüljes Hallhüljes 
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2D: Märgi kontuurkaardile (2 p) 

1) viigerhülge kaks peamist levikuala Läänemeres. Tähista piirkonnad tähega „V”.  

2) hallhülge kahe lesila asukohta Läänemeres. Tähista piirkonnad tähega „H”.  
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Ülesanne 3. Praktiline töö. LOOMADE TEGUTSEMISJÄLJED 
Selleks, et looduses loomi märgata ja neid tundma õppida, on vaja liikuda lahtiste silmadega 

ja väga tähelepanelikult. Loomade leidmiseks looduses on suureks abiks nende tegutsemise 

jäljed. Üheks märgiks on kindlasti loomajäljed näiteks lumel. Kuid hoolimata aastaajast, on 

hea jälgida loomade toitumise ja seedimise jälgi.  

Eestis elab 65 liiki imetajaid, need jaotuvad 8 erineva seltsi 20 sugukonda. Kõikide nende 

liikumisi metsas on võimalik kindlaks teha, jälgides märke enda ümber. Näiteks 

suurimetajatest metskits (Capreolus capreolus), kes paistab silma oma graatsilisuse ja 

sihvaka kehaga, jätab maha väljaheite, mis on silindriline, 10–16 mm pikkune, 7–10 mm 

jämedusega, must või tumepruun, õrnalt ühest otsast terav ja teisest otsast ümar. Metskits 

võib suvel jätta suuremal või vähemal määral nidusaid (kokku kleepunud) väljaheiteid, kuid 

tavaliselt on väljaheite kuulikesed eraldatud. 

Arvukas valgejänes (Lepus timidus) on üks kahest Eestis esinevast jäneseliigist. Valgejänes on 

see jänes, kes oma suvise pruuni kasuka vahetab talveks valge vastu. Hästi tunneme tema ära 

ka alati mustade kõrvatippude järgi. Valgejänes on meie teisest haavikuisandast – halljänesest, 

kes on pisut väiksem ja kergem. Toiduks on talle mitmesugused rohttaimed ja peenikesed 

puuoksad ning jämedamate okste ja tüvede koor. Jänese seedetrakt on kohastunud suure 

koguse taimse toidu vastuvõtuks ja seedimiseks. Jänestel on 2 liiki väljaheiteid – pehmed ja 

kõvad, mis on teravatipulised, ebaühtlased. Pehmed süüakse tavaliselt uuesti ära, sest nad 

sisaldavad baktereid, mis aitavad toitu lagundada, ning toitaineid, mis jäid esimesel söögitoru 

läbimisel imendumata. Kõva väljaheide moodustub helepruunidest, veidi lapikutest, 

läbimõõdult 15–20 mm pabulatest.  

Eesti metsadele suurim imetaja on hirvlaste sugukonda kuuluv põder (Alces alces). Ta on 

pikkade jäsemete ja laiade sõrgadega, iseloomulikud on ka pikk ülamokk ning kuni 40 cm 

pikkune habe lõua all. Põdrapullide pead ehivad labidakujulised sarved. Hoolimata oma 

suurusest, toitub põder ainult taimedest, süües suvel 30–40 kg ja talvel 15–20 kg rohtu, lehti 

ning puuoksi päevas. Põdra väljaheide on väga tume, talvel on paremini eraldunud 

kuulikesteks, kuna sisaldavad rohkelt kiudaineid, kuulikese pikkus on 2–3 cm ja jämedus 1,5–2 

cm.  

Toitumisjälgedest võime märgata alusmetsas pooleldi söödud toidu jäänuseid, näiteks käbid 

või pähklid. Suured käbidega maiustajad on oravad, rähnid ja hiired. Hoolimata sellest, et toit 

on sama, süüakse seda kolmel eri viisil. Näiteks rähnid jätavad maha käbid, mille soomused 

ei ole lahti, soomused on segi, näha on toksimise jälgi, tavaliselt on käbisid palju koos, mida 

nimetatakse rähni sepikojaks. Käbilinnu söödud käbide soomused ei ole lahti ja enamik 

soomuseid on piki soomust lõhenenud. Kui oravad on käbiga maiustanud, siis jääb maha 

käbi roots, mis on paljas, vaid otsas on soomused, samas vedelevad lahtirebitud terved 

soomused. Hiired närivad käbi soomused ära osaliselt, soomust ei võeta tervenisti ära, 

samuti ei ole terve käbi ühtlaselt ära söödud. Tavaliselt näritud ühelt küljelt – pealmiselt 

poolt, kui käbi on maas. 
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3A: Uuri topsides olevaid väljaheidete näidiseid. NB! Ära topsi ava! Otsusta teksti  põhjal, 

milline väljaheide kuulub valgejänesele, põdrale ja metskitsele. (1,5 p) 

Märgi vastus tabelisse. Kirjuta looma taha sobiva väljaheite topsil olev number.  

Imetaja Sobiv väljaheide (topsi nr) 

Metskits   

Põder   

Valgejänes  

 

3B: Uuri topsides olevate söödud käbide näidiseid. NB! Ära topsi ava! Otsusta teksti 

põhjal, milline loom on antud käbiga maiustanud. (1,5 p) 

Märgi vastus tabelisse. Kirjuta numbri taha sobiva looma nimetus, kas orav, rähn, hiir või 

käbilind.  

 

 

 

 

 

3C. Mille poolest on valgejäneste seedeprotsess eriline. Esita teksti põhjal kaks väidet. (2 

p) 

1._________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

  

Topsi nr Loom 

1  

2  

3  
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Ülesanne 4. Eesti tähtsaim LOODUSVARA – põlevkivi 
Eesti suurimateks elektri- ja soojusenergia tootjateks on Eesti Energiale kuuluvad Narva 

elektrijaamad, mis toodavad põlevkivist elektrienergiat ning varustavad soojusega Narva 

linna. 

Tänaseni on ühemõtteliselt lahendamata kukersiidi ehk põlevkivi tekke küsimused. 

Põhiküsimuseks on orgaanilise aine päritolu, selle ümberkujunemise aste ning 

settimistingimused. Enamik uurijaid on üksmeelel, et orgaanilise aine lähtematerjaliks on 

merevetikad. Ordoviitsiumi ajastul vohasid vetikad kõigis veekogudes, sest teisi taimi siis veel 

ei olnud. Geoloogid arvavad, et vetikstruktuurid esinevad põlevkivis muutumatul kujul või on 

väga vähe muutunud.  

Igal aastal tarnitakse Narva elektrijaamadesse raudteed mööda keskmiselt 9–13 mln tonni 

põlevkivi. Päevas saabub kaevandustest keskmiselt 300–400, talvel kuni 600 vagunitäit 

põlevkivi. Igasse vagunisse mahub 65–75 tonni kütust. Seega toob elektrijaama iga päev 

põlevkivi 11,4 km pikkune rong.  

Pärast elektrijaama jõudmist läbib põlevkivi erinevad laadimissõlmed, jõudes konveiereid 

mööda lõpuks vasarpurustiteni. Vasarpurustites saadakse põlevkivi, mille tüki läbimõõt on 

kuni 25 mm. Enne purustisse jõudmist on näiteks allmaakaevandustest saadud põlevkivitüki 

läbimõõt kuni 300 mm ning pealmaakaevandusest saadud tüki läbimõõt kuni 40 mm. 

Kui põlevkivi on purustatud, transporditakse see elektrijaama katla punkritesse. Enne 

katlasse jõudmist läbib põlevkivi elektrijaamas ligi 950 meetri pikkuse teekonna. 

Elektrijaamas toodetakse elektrit energiaplokkides. Üks energiaplokk koosneb kahest katlast 

ja turbiinist ning 7 km torudest. Enne katlasse panemist jahvatatakse põlevkivi veskites 

tolmuks. Põlevkivitolm puhutakse katla põletitesse, kus see hakkab põlema ja kuumusega 

tekib aurukatlas veeaur. Aur suunatakse auruturbiini, kus auru kineetiline energia paneb 

pöörlema turbogeneraatori, mis toodab elektrienergiat. Toodetud elektrienergia pinge on 

15,75 kV.  

4A: Selgita, mis on loodusvara. (0,25 p) 

V: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4B: Uuri laual olevat põlevkivi, kasuta teadmisi ja loetud teksti ning vasta järgnevatele 

küsimustele.  

Kuidas on põlevkivi tekkinud ja miks on seda „kivi“ võimalik põletada? (0,5 p) 

V:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mis on kivil olevad heledad/valged sähmud (seleta lühidalt)? (1 p)  

V:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4C: Täienda eelneva teksti põhjal skeemi nii, et põlevkivist elektri tootmise protsessid 

oleksid loogilises järjekorras. Kleebi mõisted/fraasid sobivasse kohta. (3,25 p) 
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Ülesanne 5. Maailma- ja Läänemere soolsus 
Merevee soolsust mõõdetakse promillides (‰). 1 promill = 1 g lahustunud soolasid 1 liitri 

vee kohta. Maailmamere (katkematu kihina 70,8% Maa pinda kattev hüdrosfääri osa) 

soolsus on keskmiselt 35‰. Läänemere soolsus ei ole kogu mere ulatuses ühtlane, vaid 

muutub madalamaks ida ja põhja poole liikudes: Atlandi ookeanis on see 35‰, Taani 

väinades 20‰, Läänemere keskosas 6–8‰ ning Soome lahe soppides kõigest 1–2‰. Enamik 

Läänemeres olevast veest on riimveeline ehk madala soolsusega (0,5–18‰) vesi. 

 

5A: Milline fotol kujutatud soolakogus sarnaneb Läänemere keskosa 1 liitris vees sisalduva 

soola kogusega? (1 p) 

Vastus (märgi nr): __________________________________________________________ 

5B: Palun valmistage 100 ml lahust, mille soolsus oleks võrdne Läänemere soolsusega 

Taani väinades.  Põhjendage, mitu grammi soola tuleb lisada 100 ml vee kohta. (4 p) 

Viige läbi praktiline töö ja kirjeldage tegevust etappide kaupa, nii et vastaksite eeltoodud 

küsimusele. 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

 


