
Mis on toiduahel ja milline on selles vihmaussi roll? 

Uurime, mis on toiduahel ja kuidas see tekib. Samuti näidatakse, mis rolli mängib vihmauss 

toiduahelas ning kuidas ise vihmaussidele kodu teha.  

Kattuvus õppekavaga: liik, kooslus, toiduahel 

Katse kirjeldus 

“Toiduahela alguse loomine” 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Katset võib teha kogu klassiga või gruppides. Igal grupil peaks sellisel juhul olema oma katse 

ja selleks vajaminevad vahendid. 

 

Kas läbiviidav toas või õues?  

Võib teha nii toas kui ka õues. 

 

Vahendite nimekiri 

(meeskonna kohta) 

 

Nimi Kogus 

läbipaistev klaas- või plastanum (3–5 l) 1 tk 

väiksemad kivid või killustik selliselt, et kataks ⅓ anumast 

Liiv 5–6 peotäit; selliselt, et kataks ⅓ 

anumast 

must muld selliselt, et kataks ⅓ anumast 

savipulber (kui pole saada, võib vahele jätta)   

Kõdunenud lehti, muud orgaanikat 

vihmaussile söögiks 

1–3 peotäit, vastavalt anumale 

Vihmaussid ca 10 tk 

lina, riie või muu pimendav kate (võib olla 

papist vm materjal) 

purgi hämardamiseks 

 

 



Kuidas katset läbi viia? 

1. Valmista ette anum – vaata, et klaasanum oleks puhas. Kui kasutad kinnist plastanumat, 

lõika ära ülemine osa, et anum oleks pealt lahtine. 

2. Aseta põhja (1/3 anumast) kive/killustikku. 

3. Järgmiseks kihiks liiv (võib lisada ka savi, mis tuleb segada liivaga segamini), mis 

moodustab ka umbes 1/3 anumast (võib veidi vähem olla). 

4. Lisa muld. NB! ÄRA SURU KINNI! 

5. Kasta muld niiskeks, kuid ära üle ujuta.  

6. Lisa kõige peale lehed ja muu orgaanika (õuna-, kartuli-, banaanikoored vms) 

7. Nüüd on sul olemas vihmausside kodu. Lisa nad õrnalt oma uude koju. 

8. Kata anum õhku läbilaskva materjaliga (marli, riie vm). Katta võib ka kilega, mille sisse 

on tehtud augud. 

9. Leia vihmaussidele klassis nurk, kus saad kogu anuma katta riidega, et neil pimedam 

oleks ja nad oma tööd paremini teha saaksid. 

10. Jälgige paari päeva tagant, millist tööd vihmaussid on teinud orgaanika/lehtedega. Kui 

palju on ära söödud ja lagundatud. 

11. Piisava niiskuse (mulla aeg-ajalt niisutamine) ja toiduga võivad vihmaussid klassis 

elada mitu kuud. Katse võib lõpetada ka 1–2 nädalaga. 

12.  Katse lõppeb, kui lasete koos lastega vihmaussid tagasi loodusesse. 

Tähelepanu! Jälgi, et muld läbi ei kuivaks – kasta vastavalt vajadusele. Jälgi samuti, et mullas 

ei oleks liiga palju vett, muidu ei saa vihmaussid hingata.  

Katse tausta selgitus 

Organismid on üksteisega tihedalt seotud toitumise kaudu, sest igaüks sööb midagi. 

Kui paneme organismid toitumise järjekorras ritta nii, et iga järgmine toitub eelmisest, saame 

toiduahela. Toiduahelas olevaid organisme ühendab toitumine ja toiduks olemine. 

Milliste organismidega algavad need toiduahelad? Iga toiduahel algab taimest. Taimedest 

toituvad taimtoidulised loomad, taimtoidulistest loomadest omakorda loomtoidulised loomad. 

Vihmauss on mullas elav väheharjasuss. See tähendab seda, et tal on tegelikult kehal väikesed 

harjased. Harjased aitavad vihmaussidel roomata ja ennast oma käikudes kinni hoida. Kui 

panna vihmauss paberile, võib selgelt kuulda krabinat, mida harjased liikudes tekitavad. 

Roomata saab vihmauss ringlihaste ja pikilihaste koostöö tulemusena. Ringlihased lubavad 

ussil ennast peenikesena ettepoole välja venitada, pikilihaste toimel uss jämeneb ja tõmbab 

tagaosa eesmisele järele. Mullas liikumise teeb lihtsamaks vihmaussi limane nahk, mis aitab 

tal ennast paremini läbi mullaosakeste libistada. Oma käiku tirib ta maapinnalt langenud lehti, 

rohukõrsi. Osa maasse viidud lehtedest sööb ta ära, osa jääb käikudesse. Vihmauss toitubki 

kõdunevatest taimejäänustest, mida ta neelab mullaga koos. Suu on toidu haaramiseks, toitu 

see ei peenenda. Toit peenendatakse maos, soolestikus see seedub. Seedimata osad ja muld 

heidetakse päraku kaudu välja. Neid vihmaussi väljaheiteid võib näha hommikuti näiteks 



aiateedel. See on väärtuslik, huumust sisaldav aiamaa väetis. Mullas liikudes vihmauss 

kobestab ja väetab seda. Tuhnides mullas, segab ta selle kihte, sõeludes ja peenendades neid. 

See muudab taime juurtel mulda tungimise kergemaks, ka õhk ja vesi pääsevad hõlpsamini 

mulda. 

Vihmausse söövad omakorda näiteks pardid, siilid, linnud, sisalikud ja konnad. 

  


