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XXII õpioskuste riiklik võistlus 
Võru Kreutzwaldi Kool 

22. oktoober 2016 

SININE TUBA 

Ülesanne 1 (5 punkti) 
 

1. Mis on Merekultuuriaasta 2016 haridusprogrammi reklaamlause? Vaata 

aadressilt http://merekultuur.ee/merekultuuriaasta-programm/   ja sõnasta 

terviklik lause. (1 punkt) 

 

 

 

 

Vastus: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mis keeleviga on interneti leheküljel http://merekultuur.ee/haridus-ja-teadlikkus/  seoses 

haridusprogrammiga? Kontrolli keelekasutust õigekeelsussõnaraamatust. (1 punkt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Milles seisneb mere mõju piirideülese ühendajana? Koosta kolm terviklikku lauset. Vaata 

infot aadressilt http://www.kultuur.info/syndmus/naitus-piirideta-meri/ . (3 punkti) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://merekultuur.ee/merekultuuriaasta-programm/
http://merekultuur.ee/haridus-ja-teadlikkus/
http://www.kultuur.info/syndmus/naitus-piirideta-meri/


Kool: __________________________________________________ Punkte: _______                                     

 

XXII õpioskuste riiklik võistlus 
Võru Kreutzwaldi Kool 

22. oktoober 2016 

SININE TUBA 

Ülesanne 2 (5 punkti) 
 
 

1. Loe tekst läbi ja täida seejärel tööülesanded. 

Aasta orhidee tumepunane neiuvaip 
08.jaanuar, 2016 loodus 

 
Eesti orhideekaitse klubi (EOKK) valis 2016. aasta orhideeks tumepunase 

neiuvaiba (Epipactis atrorubens). 

Tumepunane neiuvaip eelistab kuivi kasvukohti, tema tüüpiliseks 

elupaigaks on lubjarikastel muldadel kasvavad loometsad. Samuti võib 

teda leida lubjakiviklibustelt rannavallidelt, kus vaid vähesed taimed 

hakkama saavad. Selle kauni kodumaise orhidee õitseaeg on juulist 

augusti keskpaigani. 

Eestis asustab tumepunane neiuvaip tihedamalt läänesaari, sh Hiiumaad ja 

mandri lääne- ning põhjaosa kuni Ida-Virumaani, Kesk-Eestis on ta 

harvaesinev, Lõuna-Eestis tuleb teda lugeda pigem haruldaste liikide 

hulka. 

Kõik Eestis kasvavad orhideeliigid kuuluvad 1983. aastast riikliku 

looduskaitse alla. Tumepunane neiuvaip kuulub kaitsealuste liikide III 

kategooriasse. 

http://www.hiiuleht.ee/2016/01/aasta-orhidee-tumepunane-neiuvaip/  

 
Foto Arto-Randel Servet 

 

2. Märgi Eesti kaardile esitatud teksti põhjal tumepunase neiuvaiba kasvukohad 

vastavalt esinemisele viirutatult. (3 punkti) 

 

 

 

Punane värv – tihe esinemine 

Pruun värv – harv esinemine 

Must  värv – haruldane 

esinemine 

 

3.Miks on tumepunane neiuvaip nii nõudlik seoses kasvukohaga? Vasta tervikliku 

lausega. (2 punkti) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

http://www.hiiuleht.ee/category/loodus-2/
http://www.hiiuleht.ee/2016/01/aasta-orhidee-tumepunane-neiuvaip/
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XXII õpioskuste riiklik võistlus 
Võru Kreutzwaldi Kool 

22. oktoober 2016 

SININE TUBA 

Ülesanne 3 (5 punkti) 
 

1. Loe tekst läbi ja täida seejärel ülesanne. 

 RASVATIHANE 

Nimetused 
Oma nime on rasvatihane saanud sellest, et talle meeldib talvel rasva süüa. Hästi tuntud 

linnuna on tal palju rahvapäraseid nimetusi ja neistki paljud on rasvaga seotud, näiteks 

rasvaants, rasvajaak, rasvavana, rasvapoiss, rasvalind, rasvanäkk. Kuna ta tuleb talvel 

külmaga inimese juurde toitu otsima, siis on teda kutsutud ka talitihaseks, külmatihaseks 

või külmavanaks. Rasvatihase laulule viitavad sellised nimetused nagu kikitiits või 

saeviilija.  

Toit  

Pesitsusperioodil toitub rasvatihane peamiselt putukatest ja nende vastsetest, 

talvepoolaastal on tema toiduks ka seemned, marjad ning puuviljad. Talvel on 

rasvatihane tavaline külaline toidumajades – inimese poolt pakutavad päevalilleseemned 

ja rasv maitsevad talle eriti hästi.  http://www.eoy.ee/rasvatihane/tihased/rasvatihane 

 
 

Foto Roland Sorokin 
 

 

2. Vali üks rasvatihase rahvapärane nimetus ja kirjuta muistend, kuidas kokkupuutel 

inimesega on rasvatihane endale sellise nimetuse saanud. (Idee ja täpne seos 

rahvapärase nimetusega 3 punkti, 1 punkt muistendi tunnuste eest, 1 punkt 

õigekeelsuse eest). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

http://www.eoy.ee/rasvatihane/tihased/rasvatihane
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XXII õpioskuste riiklik võistlus 
Võru Kreutzwaldi Kool 

22. oktoober 2016 

SININE TUBA 

Ülesanne 4 (5 punkti) 

 
1. Loe tekst läbi ja vasta seejärel küsimustele. 

Rasvatihane on meie kõige tuntum ja arvukam talvine aialind, aga kui hästi me teda tegelikult tunneme. 

http://www.rodoaed.ee/10-ponevat-fakti-rasvatihase-kohta/  

1. Rasvatihase edu võrreldes teiste väikelindudega tuleneb suuresti tema paindlikkusest kohastumisel uute 

olukordadega. Üks peamisi põhjusi rasvatihase arvukuse suurenemisel on tingitud ka linnusõprade talvisest 

toitmisest. Samal ajal kui enamik teisi aialinde on vaikselt hääbumas, läheb rasvatihasel päris hästi. 

2. Tänu sellele, et rasvatihane elab tihti inimese vahetus läheduses, on ta üks enim uuritud linnuliik üldse. 

3. Üks peamisi põhjusi, miks rasvatihaseid armastatakse uurimistöödesse kaasata, on nende suur valmidus 

pesitseda pesakastides. See teeb uurimisalase koostöö nendega lihtsamaks kui teiste lindudega. Üks kõige 

pikaajalisemaid pidevaid rasvatihase uurimistöid alustati 1930. aastal Wytham Woodis Inglismaal Oxfordi 

Ülikooli poolt. Uurimistöö kestab siiani. 

4. Uurimised näitavad, et isase rasvatihase iseloomulik kahesilbiline laul on tavalise inimese poolt kõige rohkem 

tuntud kevadine linnuhääl. Tegelikult on rasvatihase laulul palju variatsioone ja enimkasutatud on umbes 40 

erinevat variatsiooni sellest laulust. On kindlaks tehtud, et need isalinnud, kelle laulul on rohkem variatsioone, 

on pesitsemisel edukamad kui teised linnud. 

5. Kui rasvatihase isalindu vaadata, siis on kerge eristada, kes on liider. Mida erksam ja kontrastsem on 

rasvatihase kollasel kõhul must jutt, seda edukam ja dominantsem on see isalind. 

6. 1960ndatel aastatel, kui rasvatihase peamine vaenlane raudkull oli kogu Euroopas taimekaitsemürkidega 

praktiliselt ära hävitatud, olid dominantsemad rasvatihased ka kõige raskemad. Kohe kui raudkulli asurkond 

taastus, toimus aga kiire muutus – ellu jäid vaid kõige kiiremad rasvatihased. Teisisõnu kaotasid rasvatihased 

oma liigse kehakaalu väga kiiresti. 

7. Eestis pesitseb umbes 200-300 tuhat paari rasvatihaseid, aga nende talvine arvukus on meil isegi kuni 900 

tuhat lindu. Euroopas on rasvatihaseid umbes 36–76 miljonit paari. 

8. Kuigi rasvatihane pesitseb meelsasti pesakastides, on ta pesakoha valikul väga loominguline, kasutades 

pesakohaks näiteks aiaposte, postkaste ja isegi välja jäetud jalanõusid. 

9. Rasvatihase eluiga küündib vähemalt 15-aastani, aga keskmine eluiga on siiski kõigest 3 aastat. 

 

2. Millest sõltub rasvatihase arvukus? Vasta tervikliku lausega. (1 punkt) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Miks uuritakse rasvatihast uurimistöödes? Vasta tervikliku lausega. (1 punkt) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Miks on mõned rasvatihase isalinnud pesitsemisel edukamad kui teised? Vasta 

tervikliku lausega. (1 punkt) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Kes on rasvatihase peamine vaenlane? Vasta tervikliku lausega. (1 punkt) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Missugune pesitsuskoht on Teie arvates ootamatu? Põhjenda, vasta tervikliku 

lausega. (0,5 punkti koha nimetamise eest ja 0,5 punkti põhjenduse eest) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

http://www.rodoaed.ee/10-ponevat-fakti-rasvatihase-kohta/
http://www.rodoaed.ee/tooted/pesakastid-ja-linnusoogid/hobiaia-pesakastid/
http://www.rodoaed.ee/tooted/pesakastid-ja-linnusoogid/hobiaia-pesakastid/
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SININE TUBA 

Ülesanne 5 (5 punkti) 
 

1. Loe tekst läbi ja täida tabel. Vasta terviklike lausetega. 

Harilik kuslapuu (L. xylosteum) puidul head tugevusomadused. Rahvapärased nimetused kohlap, kuusmapuu, kukepuu, 

takispuu, kuusmann jne, milledest mitmed viitavad sellele, et tiheda alusmetsapõõsana on ta üsna takistav ja tülikas põõsas 

metsas toimetades. Tavaliselt 1….2 (3) m kõrguseks kasvav püstine ja tugevasti hargnevate peente võrsetega suvehaljas 

kodumaine põõsas kasvab üle kogu Euroopa ja Põhja-Aasia kuni Amuuri oblastini Venemaal, edenedes hästi niiskematel, 

toitainerikastel muldadel (laane- ja salumetsades) alusmetsarindes. Pikka aega kultuuris. Hübridiseerub tatari k. vt. L. 

tatarica; Hübridiseerub kollaseõielise kuslapuuga vt. L. chrysantha. Võrsed hallikarvased, pungad võrsest eemalehoiduvad, 

koonilised, karvased, seriaalsed, võrsed seest õõnsad. Lehed munajad kuni ovaalsed, 3…7 x 2…6 cm, ripsmelise servaga, 

pealt hajusalt karvased, alt pehmekarvased, leheroots alla 1 cm pikk. Õied kahekaupa lehtede kaenaldes, kroon lehterjas, 

kahehuuleline, kuni 1,5 cm pikk, kollakasvalge punaka varjundiga, õitsemise lõppedes kollane, lõhnata. Viljad kerajad, 

paarikaupa koos paiknevad tumepunased kuni 0,7 cm läbimõõdus marjad, nõrgalt mürgised, maitsevad lindudele, 1000 

seemne mass umbes 5 g. Liik on väga vähenõudlik, leppides tagasihoidlike kasvutingimustega. Külmakindel, linnatingimusi 

taluv, tuult, kuivust, varju ja mulla soolsust taluv, samuti talub kärpimist metsloomade poolt ja tugevat tagasilõikust. Hea 

meetaim. Juurestik maapinnalähedane, kuid tihedate narmasjuurtega. Annab hõlpsasti juurevõsu. Puit nagu öeldud tugev, 

lülipuiduline, kollakaspruun, tihe ja kõva, valmistatakse väikseid tarbeesemeid, rehapulki, puitvarnasid, jalutuskeppe jne. 

Vilju on kasutatud rahvameditsiinis kõhuhädade puhul lahtistina. https://www.aiasober.ee/liigikirjeldused/340  

 

Foto Toomas Kukk 

 

 

Harilik kuslapuu (Lonicera xylosteum) 

Harilikku kuslapuud võib leida kõikjalt Eestist salumetsadest, metsa- ja 

niiduservadelt. Ilupõõsastena kasvatatavaid kuslapuid võib näha nii 

koduaedades kui ka linnaparkides. http://www.loodusajakiri.ee/2016-aasta-

puu-on-kuslapuu/  

Missugused on hariliku 

kuslapuu rahvapärased 

nimetused? (Nimeta 3) 

 

 

Missugust mulda eelistab 

harilik kuslapuu? 

 

 

Kirjelda hariliku 

kuslapuu õisi. 

 

 

 

Kirjelda hariliku 

kuslapuu vilju. 

 

 

Mida valmistatakse 

harilikust kuslapuust? 

(Nimeta 3) 

 

 

 

https://www.aiasober.ee/liigikirjeldused/340
http://www.loodusajakiri.ee/2016-aasta-puu-on-kuslapuu/
http://www.loodusajakiri.ee/2016-aasta-puu-on-kuslapuu/

