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Hea Lugeja!

I

lmunud on Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu ajakirja Kägu 23. number.
Püüame oma ajakirjas pakkuda õpetajatele kohta, kus vahetada häid
kogemusi keskkonnahariduse alal ja kust leida inspiratsiooni edasiseks
tööks. Tutvustame siin uusi projekte, õppematerjale, koostöövõimalusi,
mitmesuguste teemade uudseid lahendusi jpm. Üha enam toetavad artikleid
viited internetiallikatele ja seda enam põimub loodusainete ning keskkonnateema traditsiooniline käsitlusviis infotehnoloogiliste võimalustega. Loodame,
et iga lugeja leiab siit midagi kasulikku ja uut, mis aitaks igapäevatööd
sisukamaks ja tulemuslikumaks muuta. Mida huvitavamalt ja mitmekesisemalt
õpetaja oma tööd teeb, seda ladusamalt jõuab tema sõnum õppijateni.
Igas numbris on olulisel kohal keskkonnateemalised artiklid. Seekord võib
ajakirjast lugeda, mil viisil on kliimamuutused seotud pagulaste teemaga ja
milline on Läänemere tänane olukord. Kõne all on ka koduse prügipõletuse
ohud, mida käsitledes on keskkonnateemat aine- ja keeleõppe abil lõimitud
keemiakursusega.
Tõsises toonis artiklite vahel toovad vaheldust koolinoored, kes väsimatu Paul
Kunmani ettevõtmisel on sedapuhku joonistanud naljapilte teemal „Põld ja
aed”. Ajakirja sabast leiab õppekavale vastava ristsõna, mis loodetavasti on
abiks põhikooli õpetajale ja pakub huvi õppijale.
Hea lugeja, palun pööra lehte!
Eesti Loodusainete Õpetajate Liit
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Pagulastest, kliimast ja
kliimapagulastest
Ain Kallis
Tallinna Tehnikaülikool, meresüsteemide instituut; Eesti Keskkonnaagentuur

K

ui varem kollitas inimkonda
aastakümneid kliima
soojenemine, siis nüüd
rändab juba mitu aastat ilma mööda
teine tont – migratsioon. Paljudes
aspektides on nad ka kokku saanud.
Kliimaga on asi selge, see on juba
miljoneid aastaid muutlik olnud
ja jääb ka edaspidi varieeruma.
Muutlikkus ongi ju tema kõige iseloomulikum omadus. Vaidlusi tekitab
vaid see, kes või mis selles süüdi on.
Pagulasi on samuti alati olnud.
Rohkem on küll juttu olnud
sõjapõgenikest ja majanduspagulastest, kliimapagulastest
räägitakse hoopis harvemini.
Kes see pagulane siis üldse on?
Seletava sõnaraamatu järgi on

ta „võõrsil elav isik, kes on oma
kodumaalt lahkuma sunnitud
poliitilistel, usulistel, rassilistel jne.
põhjustel, emigrant”. Alati pole see
mõiste olnud nii halva maiguga
kui praegu. Samas sõnaraamatus
on näiteks kirjas: „Pagulasaastad
Soomes olid Tuglasele väärtuslikuks
elukooliks”.
Paguluse mõiste on tihedalt seotud
migratsiooni ehk rände mõistega.
Viimane võib ju toimuda ka
riigisiseselt (elukohavahetus, õppima
asumine vms). Riikidevaheline
ränne jaguneb emigreerumiseks
ja immigreerumiseks. Taolised
migrandid on välistöölised,
õppijad, misjonärid, sõjaväelased,
väliskodanikega abiellujad, ekspatri-
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talente meelitatakse kodumaale
andid (väljasaadetavad) jne. Kui
tagasi pöörduma. Sõjapõgenike
rahvusvaheliste migrantide üldarvuks
saabumist nähakse aga üldiselt
loetakse 232 miljonit, siis põgenikke
olevat neist erinevail hinnanguil 14–17 tumedates värvides.
Kuidas mitmesugused ohud mõjutamiljonit inimest.
Rändegeograafia
uurib ka lühiaegseid
Pagulane - võõrsil elav isik, kes on oma
liikumisi, näiteks
kodumaalt lahkuma sunnitud poliitilistel,
turismi. Üks
usulistel,rassilistel jne. põhjustel, emigrant.
omapärane näide
idamaadest:
vad Euroopa inimeste suhtumist
2014. aasta 31. jaanuaril alanud
nende ees olevaisse probleemidesse,
idamaade kalendri uusaasta
näitab selline instrument nagu
põhjustas Hiina ja Aasia transpordile
eurobaromeeter – Euroopa Liidu
rekordkoormuse ning ühtlasi
elanike iga-aastane küsitlus.
suurima inimrände maailma ajaloos.
Näiteks 2011. aastal pidas meie
Chunyuniks kutsutava 40-päevase
maailmajaos kõige olulisemateks
transpordiperioodi jooksul reisiti sel
probleemideks:
aastal kokku 3,62 miljardit korda.
- vaesust, toidu- ja veepuudust 64%
See aeg on hiinlaste jaoks teatavasti
EL elanikest,
eriti tähtis pere ja esivanematega
- kliimamuutust 51% (rikkas
kohtumise püha, reisitakse nii
riigis Rootsis oli see kõige tähtsam
rongide, lennukite kui autodega.
probleem) elanikkonnast.
Kuna aina enam hiinlasi saab endale
Edasi järgnesid juba majanduslik
lubada pikki reise, muutub transpordi
koormus iga aastaga aina
hullemaks.
Eestis on rändesse
suhtumine olnud mitmesugune: välismaale tööle
siirdujaid ei nimetata sugugi
emigrantideks (kuigi paljud
neist jäävad alatiseks
võõrsile elama), vaid isegi
hellitlevalt kalevipoegadeks.
Võõrsil heale järjele jõudnud
PEET

KAALIKAS
Autor Annely Kasela
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surutis, sõjalised konfliktid, terrorism
jne.
2015. aasta kevadel olid eurobaromeetri näidud hoopis teised:
sisserännet pidas Euroopas
peamiseks mureks 38% elanikkonnast, majanduslikku olukorda
aga 27%. Muide, terrorismi ja
kliimamuutuste ohud jäid õige
kaugele (7. ja 9. kohale). Eriti
probleemsena nägid sisserännet
Malta, Saksamaa ja Eesti.
Praegu väidetakse üha sagedamini,
et sisserändajad ja põgenikud lõunapoolseist maadest on Euroopale
üha suurenevaks ohuks. Selle
väite illustreerimiseks kasutatakse
õõvastavaid pilte viletsates paatides
Vahemerd ületavaist inimestest või
tumedaist, globaalse Põhja poole
suunduvatest inimvoogudest LõunaEuroopas… (Joonis 1)
Rändamise ajastud
Praegust aega on nimetatud rändeajastuks. Tegelikult on kogu inimkonna eksisteerimise ajalugu
olnud pidev kulgemine ja eluruumi
vallutamine. Meie esivanem Homo
erectus rändas Ida-Aafrikast välja ning
asustas suure osa Euraasiast juba
sadu tuhandeid aastaid tagasi.
Hoomatavam on muidugi rändegeograafia 19. ja 20. sajandil,
eriti Ameerika mandri hõivamine
poliitilistel ja majanduslikel põhjustel.
Noil aegadel olid Euroopa riigid

Joon 1. 2015. aasta kevadel pidas 38%
eurooplastest sisserännet peamiseks
mureks. Allikas: internet

väljaränderiikide rollis.
Viimastel aastatel on seoses maakera
kliima soojenemisega suurt tähelepanu pööratud ka kliima- või keskkonnapagulastele. Need on inimesed,
kes on sunnitud ajutiselt või alaliselt
lahkuma oma traditsioonilisest elukeskkonnast keskkonnaseisundi
loodus- või inimtekkelise halvenemise
või elulise loodusvara (nt vesi, viljakas
pinnas) ammendumise tõttu.
Muide, termini „keskkonnapagulane”
võttis esmakordselt kasutusele tuntud
USA keskkonnateadlane Lester R.
Brown 1976. aastal. See ühendab
mitmeid looduslikel või antropogeenseil põhjustel liikuma läinud
inimhulki.
Kas kliimapagulus on vaid viimase
aja nähtus? Kaugeltki mitte,
ilmastikumuutused on põhjustanud suuri rahvarändeid ka inimkonna kaugemas ajaloos. Terved
tsivilisatsioonid Aafrikas, Mesopo-
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taamias ja Kesk-Ameerikas kadusid,
kui kliima muutus kuivemaks.
Vähem teatud on lühiajaline, kuid
katastroofiline 535.–536. aasta järsk
lühiajaline keskmise temperatuuri
langus põhjapoolkeral (võimalik,
et vulkaanilise tegevuse tõttu
troopikas), mis osutus viimase kahe
aastatuhande kõige rängemaks ja
pikema järelmõjuga lühiajaliseks
kliimamuutuseks. Katastroofi
laiaulatuslik mõju põhjustas maailma
eri paigus umbes 540. aastani
kestnud ilmastiku halvenemise ning
sellest tingitud ikaldusi ja näljahädasid, samuti migratsiooni.
Hilisemast ajast on vast tuntuim
Iirimaa suur näljahäda aastail
1845–1849. Vihmased ilmad mitmel
suvel põhjustasid sellal saare kartulipõldudel lehemädanikutaudi, mis viis
üle miljoni iirlase näljasurma ja sundis
paar miljonit iirlast Ameerikasse
emigreeruma.(Joonis 2 )
Loodus- või inimtekkelise õnnetuse
tagajärjel võib elanikkond lahkuda
katastroofipaigast kas ajutiselt või

Joon 2. Iirimaa näljahäda.
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pikemaks perioodiks. Pärast orkaan
Katrina rünnakut New Orleansile
2005. aasta 29. augustil oli linnast
80% üle ujutatud. Evakueeritud
elanikest pöördus elukohta varsti
tagasi 40%, kümne aasta pärast oli
tagasipöördunute protsent siiski
vaid 80. Alaliselt mujale elama
asunud olid pärit vaesemaist ning
afroameeriklastega asustatud piirkondadest. See näide osutab tõsiasjale, et tänapäeval on keskkonnaränne tõsine probleem, mis puudutab eriti valusalt nn kaitseta inimesi
(vaesed, naised lõunamaades jt).
Teine näide: 1930. aastate suure
depressiooni ajal rändas USA
keskosa tasandikelt alatiseks läände
ligi kolm ja pool miljonit ameeriklast.
Põhjuseks oli pikaajaline tugev põud,
sellest põhjustatud tolmutormid ja
farmerite vaesumine.
Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni andmeil vahetas aastail
2008–2014 üleujutuste, tormide, maalihete, äärmuslike temperatuuride
ja metsatulekahjude ohu tõttu 22,5
miljonit inimest oma elukohta.
Taifuun Rammasun ajas 2014. aastal
kodudest välja ligi kolm miljonit
filipiinlast!
Ajaloost on teada palju juhtumeid,
kus loodusjõud kliimamuutuste näol
pühivad maamunalt terveid riike. On
aga ka vähemalt üks riik, mille loomist
innustas ilmakatastroof.
See on Bangladesh, maa Gangese
ning Brahmaputra (Jammu) jõgede
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deltas. Pärast Briti India lagunemist
1947. aastal moodustusid sellest
kaks suurt riiki: India ning Pakistan.
Viimane omakorda jagunes kaheks:
(veidi) rikkamaks Lääne- ja vaesemaks Ida-Pakistaniks. Ida-Pakistani
provintsil polnud riigi põhiosaga ei
etnilist, kultuurilist ega majanduslikku
ühtekuuluvust. Ühendas vaid islamiusk. Ida separatistlikud püüdlused
suruti kuuekümnendail aastail
valitsuse poolt julmalt maha.
Bengalite elu pole kerge olnud ka
loodustingimuste tõttu: maa asub
madalal deltatasandikul, ainult mõni
meeter üle merepinna.
1970. aasta 12. novembri keskööl
tabas Ida-Pakistani täiesti ootamatult
võimas torm ehk tugev troopiline
tsüklon, nagu sealkandis orkaane
kutsutakse. Hiidlained pühkisid
kümnete kilomeetrite ulatuses külasid
maa pealt. Ühe ööga kadus maa pealt
pool miljonit elanikku!
Kulus pea kaks ööpäeva, enne kui
Pakistani valitsus sai aru katastroofi
ulatusest, sest vahemaa riigi eri osade
vahel oli 1600 km. Tekkisid rahutused
toidu pärast, puhkes koolera. Abi
Lääne-Pakistanist jäi väheseks ning
hilines, sest idaosast lahutas lääneosa ju vaenulik India.
See kõik oli viimaseks tilgaks
kannatanute karikasse. Märtsis 1971
kuulutas sealne Rahvaliiga ühepoolselt välja sõltumatu Bangladeshi
Vabariigi.
Riigikord muutus, aga kliimariskid

jäid, isegi süvenesid. 2009.
aastal toimunud Kopenhaageni
kliimakonverentsi eel palus
Bangladeshi rahandusminister
Abul Muhith austada sealsete
inimeste õigust migreeruda, sest
olukorras, kus tervelt 60% riigi
pindalast on ohustatud meretaseme tõusust, ei suuda riik enam
kogu 165-miljonilist elanikkonda
kindlamale maale majutada. Üha
sagenevad üleujutused sunnivad
talupoegi loobuma traditsiooniliste
elatusallikatega tegelemisest ja
iga päev kolib ligi 2000 inimest
deltapiirkonnast pealinna Dhakasse.
Juba veerand sajandit püüavad
paljud väikesed saareriigid, nagu
Kiribati, Marshalli saared, Maldiivid,
Tuvalu jt teadvustada maailmale, et
kliimamuutuste tulemusena püsib
oht, et mõnekümne aasta pärast
kaovad nende elupaigad täielikult
vee alla. Arvatakse, et aastaks 2050
tuleb meretaseme tõusu tõttu Vaikse
ookeani piirkonnas ümber asustada

Joon 3. Tuntuim põgenik – esimene
ametlik kliimapagulane Ioane Teitiota
abikaasaga.
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665 000 kuni 1,7 miljonit inimest.
Vaikse ookeani saareriigist Kiribatilt
on pärit ka maailma esimene ametlik
kliimapõgenik.
2015. aasta septembris saatis UusMeremaa Kiribati kodaniku Ioane
Teitiota (Joonis 3) tagasi tema
koduriiki, sest mehe taotlus jääda
kliimapõgenikuna Uus-Meremaale
lükati tagasi. See oli esimene kord,
kui keegi üritas väita, et kliima mõju
tema elule kujutab võrdväärset ohtu
poliitilise, rassilise, usulise või muu
tagakiusamisega. Uus-Meremaa
leidis, et see ei ole õigustatud väide.
On tõsi, et praegu on Ioane Teitiotal
olemas koduriik ja see ei ole just
otseselt uppumas. Samuti pole
ka tema ning tema perekonna elu
vahetus ohus, kuid mis hetkest alates
olukord muutub?
Suurim probleem seoses kliimapagulaste temaatikaga ongi selge
definitsiooni puudumine, et kes ja mis
hetkest täpselt on kliimapagulane.
Kui selliste äkiliste katastroofide
nagu taifuunid jms tagajärjel
tekkiv migratsioon välja jätta, on
tegelikult väga raske kliima- ja
majanduspagulastel vahet teha. Kas
põua tagajärjel migreeruv põllumees
väärib tõepoolest rahvusvahelist
kaitset või võib ta sama hästi riigi
piires ümber asuda, sest otsest
ohtu elule koduriigis viibimine ei
kujuta? Samamoodi võib küsida,
kas kõrbestumise tagajärgi ei oleks
võimalik leevendada ja kas põllumees
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tegi endast kõik oleneva, et otsida
alternatiivseid sissetulekuallikaid?
Seega, kas töötu talupoeg väärib
rohkem kaitset kui insener, kes ei
suuda tööd leida?
Inimtekkelisest keskkonnarändest
Tuntuimad ränded, mis on tingitud
inimeste poolt tekitatud katastroofidest, on kahtlemata Tšornobõli ja
Fukushima tuumaelektrijaamades
toimunud katastroofid 1986. ja
2011. aastal. Meile lähem õnnetus
tegi põllumajanduslikult kasutuskõlbmatuks maa-ala, mis võrdub
kolmveerandiga Eesti pindalast.
Määramata ajaks evakueeriti ligi
350 000 elanikku.
Teine, Fukushima tragöödia sai
alguse 9-magnituudisest maavärinast ning sellele järgnenud
vähemalt 15-meetrisest tsunamist.
Aatomielektrijaamas toimunud
plahvatused saastasid ala, kus
kodud tuli maha jätta ligi 100 000
elanikul. Elukohta tagasipöördumisele
saavad nad mõelda alles siis,
kui 20-kilomeetrilises tsoonis on
eemaldatud saastunud pinnas.
Lokaalsemad ümberasustamised
toimusid 2010. aastal Ungaris
Kolontaris ja Devecseris pärast nn
punase muda õnnetust, kus osa
toksilise punase muda reservuaari
tammist kokku varises, mistõttu tuli
400 inimesel kui ka mitte alaliselt, siis
ajutiselt oma kodust lahkuda.
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Tuntuks on saanud ka Saksamaal
asuva Garzweileri kaevanduspiirkonna juhtum aastaist 1983–1989.
Suurte pruunsöelademete kasutuselevõtt viis kümnete külade ja tuhandete
inimeste ümberasustamiseni.

konflikte Iisraeli, Süüria ja Jordaania
vahel; Egiptus kardab, et Sudaan
vähendab veekogust Niiluses
tammidega jõe ülemjooksul. Veel
keerulisem on olukord, kui üks
veekogu kuulub kuuele riigile,
nagu Mekongi jõgi Kagu-Aasias.

Kel võim, sel vesi

Maakera veeressursid on piiratud:
ligi 1,5 miljardil inimesel pole
Maakera veeressursid on
tarbimiseks puhast vett.
piiratud: ligi 1,5 miljardil inimesel
pole tarbimiseks puhast vett.
Kust tulevad Euroopasse sajad
tuhanded põgenikud? Enamasti
Lähis- ja Kesk-Idast, samuti
Põhja-Aafrikast, kus 5% maakera
elanikkonnast kasutab vaid 0,9%
mageveest. ÜRO endine peasekretär
Boutros Boutros Ghali ennustas juba
mõni aeg tagasi, et järgmine suur
sõda tuleb vee pärast.
Vee jaotamise pärast on olnud

Nii Laose, Kambodþa, Tai kui ka
Vietnami majandus sõltub paljus
sellest, milliseid tammisid ehitavad
jõe ülemjooksule Hiina ja Myanmar
(Birma).
Süürlased tulevad!
Põuad ja veepuudus on ka üheks
põhjuseks, miks me iga päev

Joon 4. Põudade mõju migratsioonile Süürias. Ajatelg jälgib sündmuste toimumist
looduses ja ühiskonnas ning inimeste liikumist selle mõjul. Allikas: https://publichealthwatch.wordpress.com/2015/03/04/how-climate-change-helped-fuel-syriascivil-war/
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kuuleme Süüria pagulastest. See
riik paistab silma suure sündivuse
poolest: 1960. aastal oli elanikke viis
miljonit, pool sajandit hiljem juba
22 miljonit. Viimastel aastakümnetel
on maad tabanud mitu ränka
põuda (1988–1993, 1996–2000 ja
2005–2010), jõed kuivasid, viljasaak
kahanes. Tööpuudus linnades kasvas
järsult, suurenes õiguslik ebavõrdsus.
Paljud talupojad kaotasid sissetulekuallikad ja olid sunnitud linnadesse
kolima. Basharal-Asadi valitsus ei
suutnud põuast tekkinud probleeme
lahendada. Selle tagajärjel kukkusid
Süüria majandus ja infrastruktuur
kokku, algas kodusõda. Miljonid
emigreerusid sõja jalust naaberriikidesse. (Joonis 4)
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Kas kliimamuutus põhjustab sõdu?
Esimeseks tõeliseks kliimasõjaks
peetakse üldiselt Darfuri konflikti
Sudaani alal, kuigi pikk põud oli, nagu
ka Süüria sündmuste puhul, vaid
üheks sõja puhkemist soodustavaks
teguriks.
USA teadlane Marshall Burke
väidab, et kodusõdu esineb rohkem
perioodidel, mis on keskmisest
soojemad: temperatuuri tõus ühe
kraadi võrra põhjustavat konfliktiohu
suurenemist 50% võrra.
Selliseid tagajärgi on andnud ka
mitmete kliimaprojektide mudelarvutused. Eesti taolise projekti
(aastail 1994–1998) üheks tulemuseks
oli tõdemus, et poole sajandi pärast
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peaks ka meie maile saabuma kliimapagulased – Lõuna-Euroopast! Tollal
tekitas see elevust.
Nüüd ennustab kliimateadlane Simon
Lewis Londonist, et mõne aja pärast
on prognoositavate põuaaegade
tõttu Calais´s La Manche’i väina
taga aafriklaste asemel mandrilt
emigreerumas juba kreeklased ja
hispaanlased. Britte kutsutakse üles
immigrantidesse igati positiivselt
suhtuma, sest kas ei käivitanud
üleilmset kliimasoojenemist just
sellelt saarelt alguse saanud industrialiseerumine 19. sajandi keskel...
Lõpetuseks
Kliimapagulasi, õigemini küll kliimamigrante, leidub mitte ainult inimkonna hulgas. Ehk peaksime
mõtlema, kas suitsupääsuke
(Hirundo rustica) ikka sobib meie
rahvuslinnuks. Enamiku aastast
veedab ta ju soojadel maadel, tulles
siia mõneks kuuks vaid sugu tegema
ja siinseid sääski sööma. Ega nimigi
ole eriti paslik (siiski parem kui
kanepilinnul).
Hoopis sobivam kandidaat oleks
näiteks tagasihoidliku välimusega,
patriootlik, energiline ja uuendusmeelne (säutsus ammu enne Twitteri
kasutuselevõttu) koduvarblane
(Passer domesticus), kes keksib ikka
rõõmsalt kodumail, vaatamata sellele,
et muutunud eluolude tõttu pole tal
siin enam hobusittagi süüa...

Lugemist
◊ Maailmahariduslikke
aktiivõppemeetodeid
ning kliimamuutusi ja
keskkonnapagulasi käsitlev
õppepäev. SAMEWORLD EDUKIT.
Materjale;
◊ Marlen Rein. Kel võim, sel vesi.
Postimees, 29.02.2015;
◊ John Vidal. Migration is the
only escape from rising tides
in Bangladesh. The Guardian,
04.12.2009;
◊ Helga Kalm. Kas kliimapagulased
vajavad kaitset? Postimees, AK.
05.02.2016;
◊ Harald Welzer. Darfur: the first
climate war. Aadressil www.
audubon.org/news/darfur-the-firstclimate-war. 12.07.2012;
◊ How climate hange helped fuel
Syria´s civil war? Public healt
watch. 04.03.2015;
◊ Maailma rändevoogude
interaktiivne kaart. Aadressil http:/
www.iom.int/world-migration;
◊ Kliimamuutuste tulipunktide
interaktiivne kaart. Aadressil http:/
www.climatehotmap.org;
◊ The Government Office for
Science. 2011. Foresight:
Migration and Global
Environmental Change, Final
Project Report.
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Kuidas läheb Läänemerel?
Meie ühise Läänemere kaitseks on sõlmitud mitmeid rahvusvahelisi
kokkuleppeid, loodud organisatsioone, algatatud projekte jpm. Üks
algatustest on Läänemere Väljakutse koostöövõrgustik, (Baltic Sea
Challenge), mida tutvustasime Kägu 2014. aasta numbris. Liikumisega
on ühinenud peamiselt Soome, Rootsi, Läti ja Eesti ettevõtted, linnad
ja organisatsioonid, kes soovivad vabatahtlikult teha ühise mere heaks
rohkem, kui seadused ja igapäevased töökohustused ette näevad.
2015. aastal ühines Läänemere Väljakutse võrgustikuga ka Eesti
Loodusainete Õpetajate Liit. Võtsime ülesandeks vahendada õpetajatele
ajakohast teavet Läänemere olukorrast, leida ja välja töötada uudseid
õpetamisviise mereteema käsitlemiseks ning teha koostööd Soome, Läti
ja Rootsi õpetajatega.
Alltoodud kirjatükis toome ära mõned katked Eesti teadlaste värskest
aruandest, mis koostati 2016. aastal kinnitatud veemajanduskava ette
valmistades (Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgne hindamine.
Aruanne MSRD artikkel 8 nõuete täitmiseks – Annotatsioon
http://www.envir.ee/sites/default/files/memo_ia.pdf).
Elustik
Läänemeri on teiste maailma veeökosüsteemidega võrreldes suhteliselt
liigivaene, teadaolevalt elab siin
kokku umbes 6000 liiki.
Kogu Läänemere alal, põhjast
lõunasse umbes 1500 kilomeetri
ulatuses on kliima, soolsus ja eutrofeerumise tase väga varieeruv.
Sellele vastavalt erineb ka Läänemere
eri osade elustik. Mereliste liikide
arvukus ja kasvukiirus vähenevad
koos soolsuse vähenemisega ida ja

14

põhja suunas. Madala soolsusega
põhja- ja idaosas on vähem mereliike,
suudmetes ja rannikuvetes on
ülekaalus mageveeliigid. Tüüpilisi
riimveelisi liike on vähe.
Eesti mereelupaikadest väärib aruandes tähelepanu Kassari lahe punavetikakooslus selle eriliste omaduste
ja spetsiifilise surve, vetikate
tööndusliku väljapüügi, tõttu.
Eesti merealade kalastik on ühest
küljest suhteliselt mitmekesine, kuid
teiselt poolt tugeva inimmõju all.
Peamisteks mõjuriteks on hüdro-
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on Tallinna piirkond ja eelkõige
meteoroloogilised tingimused, väljaMuuga laht, kus asub üks Läänemere
püük, kormoranid ning mõnel pool
kudealade kasutuskõlbmatuks muutu- suuremaid sadamaid.
Bioloogilise reostuse hindamiseks on
mine eutrofeerumise tagajärjel.
hiljuti välja töötatud metoodika (BPL),
Mereimetajatest on Eesti rannikut
mille abil saab hinnata bioloogilist
asustava hallhülge asurkonna
reostust skaalal 0…4 (0 – mõju ei
seisund viimastel kümnenditel
ole... 4 – oluline ja suur mõju). Selle
pidevalt paranenud ja arvukus
põhjal võib Eestit ümbritseva mereala
kasvanud. Viigerhüljeste arvukuseks
jagada kaheks: Liivi ja Soome lahe
Eesti vetes hinnatakse umbes 1000
BPL-indeksi väärtus on 3 ning
looma. Erinevalt Läänemere viigrite
Väinamere ja Läänemere avaosa BPLpeamisest asustusalast Botnia
väärtus on 2.
lahes, kus viimastel aastakümnel on
arvukus on kasvanud umbes 4,3%
Eutrofeerumine
aastas, ei ole viigerhüljeste arvukus
Eestis tõusnud 1994.–1996. aasta
Läänemere suurimaks probleemiks
loendustest alates.
on eutrofeerumine. Selle kõige
Eesti territooriumil tuleneb mereala
ilmekamaks märgiks on pea igal suvel
tähtsus lindudele paiknemisest
vahetult Ida-Atlandi
rändeteel ja mereelupaikade Seoses kiiresti kasvava laevandusega
mitmekesisusest. See on
siseneb võõrliike Läänemerre rohkem
asjaolu, mis meelitab siia
kui kunagi varem.
linnuvaatlejaid üle Euroopa.
esinev rikkalik vetikate õitsemine ja
lima, mida satub randa ning kalaVõõrliigid
võrkudesse. Eutrofeerumist toetab
Seoses kiiresti kasvava laevandusega tugevalt koormatud valgala, mis
siseneb võõrliike Läänemerre rohkem ületab mere pindala neljakordselt.
Kõikides merd ümbritsevates
kui kunagi varem. Siiani on Lääneriikides on hästi arenenud tööstus
meres ära märgitud üle 100 võõrliigi,
ja põllumajandus, mistõttu on merre
millest 60–70 on suutnud endale
mitmekümne aasta jooksul jõudnud
vähemalt mõnes Läänemere osas
nii toitaineid kui ka keskkonnamürke.
püsiva asupaiga luua. Arvestades
Uuringud näitavad, et ilmselt tänu
noore Läänemere suhteliselt vähest
kaitsemeetmetele on punktreostusliigirikkust on see üsna tõsine näitaja.
Eesti merevetest on läbi aegade leitud allikate põhjustatud koormus
paljudes rannikuveekogumites
vähemalt 32 võõrliiki. Suurima riskiga
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viimastel aastatel pidevalt vähenenud,
samas aga suurenevad jõgedest
sissetulevad toitainete kogused.
Suurim on eutrofeerumisest
tulenev koormus Soome lahes,
kus toitaineline koormatus on kolm
korda suurem kui mujal Läänemeres.
Lisaks sellele leidub kogu Soome
lahes merepõhja lähedal vees
vesiniksulfiidi.
Ka Eestis on rannikuvee eutrofeerumise peamiseks põhjustajaks
lämmastiku- ja fosforirikaste ainete
heitmed. Uuringud näitavad, et sissetulevad toitainete kogused on Eesti
rannikuvee jaoks liialt suured ning
merevee seisund selle näitaja alusel
ebarahuldav.
Eestis orgaanilise aine kontsentratsiooni otseselt ei määrata ja seda
hinnatakse kaudsete näitajate, nagu
BHT või satelliitinfo, töötlemisel.
Orgaanilise aine sisaldused on
suuremad Tallinna, Paldiski ja Haapsalu lahes ja Liivi lahe kirdeosas,
suuremat orgaanilise aine sisaldust
leidub ka enamikes süvikutes.
Hapnikupuudus
Läänemere sügavama avamere
põhjalähedastes veekihtides võib
esineda hapnikupuudust.
Hapnikuvaegus ja vesiniksulfiid
esinevad veemassides, mis on
olnud pikemat aega ülemistest
veemassidest tugeva halokliiniga
eraldatud. Kui veemasside kihistu-
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mine loob selleks soodsad tingimused, siis toob hapnikukadu kaasa
sisemise fosforkoormuse tekke.
Hapnikuvaestes tingimustes lahustub vees rohkem toitaineid, mis
viib omakorda suurema eutrofeerumiseni. Isegi kui väline saastekoormus väheneb, jätkub sisemist
saastekoormust pikaks ajaks ning
seega paraneb ka mere olukord
aeglaselt.
Mõningatel andmetel kannatab kuni
kolmandik kogu Läänemere põhjast
hapnikupuuduse all, Eesti vetes on
viimastel aastatel põhjalähedaste
veekihtide hapniku olukord mitmel
pool paranenud.
Raskmetallid, ohtlikud ained ja
keskkonnamürgid
Raskmetallide kogused on Läänemeres viimase kahekümne aasta
jooksul vähenenud, kuid nende
osakaal on siiski oluliselt suurem kui
näiteks Põhjameres.
Tööstuste raskmetallide heitkogused
on üldiselt koondunud tehaste lähedal
olevatesse rannikuvetesse. Lisaks
sellele laotub merealale raskmetallide
saastekoormus jõgedest, mis katab
kümneid kordi suurema ala kui
tööstusheited. Üks võimalus merepõhjas kuhjunud raskmetallide
tagasi vette liikumiseks on ka
süvendus ja süvendustööde jäätmete
kõrvaldamine. Raskmetallid kuhjuvad
setetes ja merepõhja kihtides, kust
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liiguvad Läänemere toiduvõrgustikku,
mille kaudu võivad mõjutada elusorganismide kasvu, paljunemist jm
elutegevust ning jõuavad lõpuks ka
inimese toidulauale.
Eesti mereala seisundit ohtlike ainete
osas loetakse üldiselt heaks. Siiski
on juhtumeid, kus mõned analüüsid
üksikute ainete (kaadmiumi, plii,
tinaorgaaniliste ühendite, heksaklorobenseeni jm) osas ületavad kalades
piirnorme.
2010. aastal uuriti kokku 52 ohtliku
aine olemasolu Eesti veekogude
vetes. Üle määramispiiri leiti üksikutes
proovikohtades kaadmiumi, niklit ja
tina. Nikli sisaldus ületas piirväärtuse
Kroodi ojas ja Narva ning Kunda
lahe rannikuvees. Kaadmiumi aasta
keskmine piirväärtus oli ületatud
Kuusiku jões. Mitte ühegi reoveepuhasti veekogusse juhitava heitvee
uuritud raskmetalli sisaldus heitvees
ei ületanud Eestis kehtestatud piirväärtusi.
Ometi, täpne teave Läänemeres
olevate ohtlike ainete kontsentratsioonide kohta on teada vaid mõningate
kõige olulisemate orgaaniliste ainete
ja mõnede raskmetallide osas.
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Kasutusel on kümneid tuhandeid
kemikaale ja ainult väikese osa kohta
neist on olemas elementaarne teave,
et hinnata nende keskkonnamõju,
samuti on teadmata eri ainete
koosmõju.
Keskkonnamürkide mõju elusorganismidele on palju uuritud. Koos
keemiliste ainete transpordi ja muu
Läänemerel toimuva mereliikluse
suurenemisega kasvab ka kemikaalide lekke risk. Samuti kujutavad
endast ohtu mürkide tünnid ja muud
jäätmed, mis heideti merre mitu
aastakümmet tagasi.
Kuigi teatud keskkonnamürkide
kogus on meres viimastel aastakümnetel vähenenud, kuhjuvad
need siiski jätkuvalt Läänemere
elusorganismidesse. Mürgid
põhjustavad kalade väärarendeid
ja nõrgendavad näiteks karpkala
suutlikkust saaki püüda.
Radioaktiivsed ained
Tšornobõli tuumajaama avarii 1986.
aastal muutis Läänemere maailma
enim tehislike radioaktiivsete ainetega
saastunud mereks. Eesti merealal
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saastus merevesi ja elustik siiski
nõrgalt ja järgnenud aastakümnetel
on mere üldine seisund paranenud.
Nafta
Kuna nafta ja kemikaalide transport
Läänemerel pidevalt kasvab, siis
suurendab kasvav tankerite arv
oluliselt Läänemerel keskkonnaohtu
ja õnnetuste riski. Suurim on oht
Soome lahel, kus ristuvad idalääne suunal Soome, Rootsi, Vene
ja Eesti sadamatest väljunud ning
nendesse suunduvate reisilaevade,
kaubalaevade ja naftatankerite teed.
Vastavalt EV Siseministeeriumi
hädaolukordade analüüsile on
naftaõnnetuse tõenäosus Eesti
vetes üks kord ühe kuni kümne
aasta jooksul. Ulatuslikke (üle 50
tonni) merereostusi toimub Eestis
keskmiselt kolm juhtumit kümne aasta
jooksul.
Peale selle toimub ka tahtlik naftaheide Läänemerre: Soome merealal
on üle 1000 õlihoidla rusu. Hoolimata
sellest, et Läänemeri kuulub eripiirkondade hulka, kus kehtivad
rangemad merereostuse vältimise
nõuded, näitab tahtliku pilsivee merre
lekitamise juhtumite arv kasvutrendi.
Tervist kahjustavad mikroobid
Rannikuvee mikrobioloogilist
kvaliteeti mõjutavad bakterid satuvad
merevette punktreostusallikatest

(reovee suublad ja sademevee
väljalasud), hajareostusest (maismaa
uhte- ja sademeveed), sadamatest
ja laevadelt, mis lasevad vette
puhastamata või osaliselt puhastatud
reoveed. Oluliseks patogeensete
bakterite allikaks on kiiresti arenev
kruiisilaevandus.
Suplejatest tulenev mikrobioloogiline
koormus mereveele on suhteliselt
väike, sest Läänemere randades ja
eriti Eestis on suplushooaeg lühike,
merevesi jahe ja suplemas käivad
reeglina terved inimesed.
Ehitised jt rajatised
Eestis on tõusnud kõneaineks Saaremaa ja Muhumaa vaheline Väikese
väina tamm ja selle keskkonnamõju.
Ajapikku on Väikeses väinas merevee
tase langenud, kalavarud vähenenud
ja pilliroog peale tunginud.
Rannarahvas usub, et veevoolu
taastamine Väikeses väinas tooks
merevette elu tagasi, ja pooldab
lahendusena tammi sisse umbes 18
m avade tegemist.
Teisalt on teada, et sellised muutused
on toimunud aja jooksul kogu Läänemeres. Alates 19. sajandi lõpust,
mil tamm ehitati, on veetase väinas
alanenud 25 sentimeetri võrra.
See on maakoore kerkimise, mitte
inimtegevuse tagajärg.
Eesti keskkonnaministri kokku
kutsutud teadlaste ümarlaual
kinnitati, et avade tegemine muudaks
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olukorda madalas väinas vähe. Väina
veevahetuse ulatuslik muutmine võiks
aga näiteks mõjutada Kassari lahes
asuvat kinnitumata agarikooslust.
Suurimad merepõhja muutused
on seotud eeskätt liiva ja kruusa
kaevandamisega. Merepõhjast
maavara ammutamisega tekitatud
mõju on oluline kuid õnneks lühiajaline, kestes vaid paar aastat. Seda
ei saa paraku öelda kohalike elanike
meelehärmi kohta.
Süvendustööd tõstavad põhjast muda
üles, lastes ringlusse juba ladestunud
ained, sh keskkonnamürke.
Sadamad mõjutavad mere hüdroloogilist reþiimi, Läänemere soojusreþiimis põhjustavad muutusi elektrijaamade ja suuremate tehaste jaoks
merest võetavad jahutusveed.
Kliimamuutused
Kõrgem temperatuur, suurenenud
sademete hulk, muutuvad jääolud jms
toovad kaasa mitmeid keskkonna- ja
bioloogilisi mõjusid merele.
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Näiteks mõjutab kliimamuutuste
põhjustatud kasvav sademete hulk
ja äravool saastekoormust ning
muudab Läänemere eutrofeerumise
hullemaks kui kunagi varem.
Kliimamuutused võivad mõjutada
ka selliseid valdkondi nagu maakasutuse planeerimine asulates
ja linnades ning veevarustuse ja
kanalisatsioonisüsteemide töö.
Teatavasti on kliimaprotsessid
pikaajalised ja seega on täna raske
teha lõplikke järeldusi.
Prügistamine
Mereprügi on maailma eri merepiirkondades üha kasvav probleem: igal
aastal satub maailma meredesse ja
ookeanidesse umbes kümme miljonit
tonni prahti. Plast (eeskätt plastist
pakendijäätmed, sh joogipudelid ja
ühekordsed kilekotid) moodustab
mereprahist 80% ning laguneb
merekeskkonnas sadu aastaid.
Läänemerre jõuab plast enamasti
maismaalt, eriti Läänemere ümbruses
asuvatest linnadest.
Prahistamine on piirkonniti erinev.
Mõnel pool kandub suurte jõgedega
merre mikroprügi, teisal pärineb ligi
pool Läänemere prügist kodustest
majapidamistest ning suure hulga
prügist tekitavad puhkajad. Seetõttu
on prügiprobleemi lahendamiseks
merel kõigepealt tarvis korrastada
prügimajandus maismaal.
Maismaalt merre kantud prügi
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kõrval moodustavad oma osa ka
kalapüügivahendid, võrkudesse
sattunud mereelustik, vesiviljelus,
klaasi- ja metallijäätmed, rannikul
paiknevad korrast ära jäätmehoidlad
ja jääkreostuse alad.
Mereprahil on negatiivne mõju
nii keskkonnale, majandusele kui
ka inimestele. Praht kahjustab
merekeskkonna seisundit ja mereloomi, kes sellesse takerduvad
ja seda ka alla neelavad. Lisaks
jõuavad mõned regulaarselt plasti
alla neelavad kalaliigid ka meie
toidulauale. Keskkonnakuludele
lisanduvad sotsiaal-majanduslikud
kulud, mis tuleb kanda rannikuala
inimestel. Kohalikud kogukonnad
näevad rannapiirkondade
puhastamisel tublisti vaeva ning
kulutavad suuri summasid, et hoida
rannad meelepärastena nii oma
inimestele kui ka puhkajatele.
Hiljuti kinnitas Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM)
tegevuskava Läänemere prügistamise vähendamiseks.Tegevuskava suunad jagunevad kaheks:
ühelt poolt tegeletakse maismaal
tekkivate ja merre jõudvate
jäätmete vähendamisega ning
teisalt ohjeldatakse merel, näiteks
kalapüügi käigus tekkivaid jäätmeid.
Tegevuskava näeb ette nii riikide
ühistööd kui ka vabatahtlikke
kohalikke tegevusi, kus iga riik
tegutseb oma võimaluste piires.

Allikas:
◊ Lips, Inga, Lips, Urmas. (2013)
BalticSeaNow.info. Marine
Research. Mereteadus. Tallinna
Tehnikaülikooli Meresüsteemide
Instituut;
◊ Eesti mereala keskkonnaseisundi
esialgne hindamine. Aruanne
MSRD artikkel 8 nõuete täitmiseks
– Annotatsioon. Aadressil http://
www.envir.ee/sites/default/files/
memo_ia.pdf;
◊ Eestimaa Looduse Fondi koduleht.
Aadressil http://elfond.ee/et/
teemad/meri/laeaenemere-kaitse/
naftareostus;
◊ EV Keskkonnaministeeriumi
koduleht. Aadressil www.envir.ee;
◊ Läänemere Väljakutse
võrgustiku koduleht. Aadressil
www.balticseachallenge.net.
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Loodust saab
õppida looduses
Ulvi Urgard, Saue Gümnaasium
Kuidas muuta kool huvitavaks
ja toetada õppijat nii, et säiliks
õpimotivatsioon ja õpihimu?

Ü

ks võimalus on läheneda
nii õpetamisele kui
õppimisele teisiti ja siduda
riikliku õppekava teoreetiline õpe
praktiliste tegevustega väljaspool
klassiruumi, uurida erinevaid ökosüsteemiteenuseid, neid oma
silmaga vaadata ja käega katsuda.
Seega tunnetada kõikide meeltega
looduse elurikkust ja õppida mõistma
loodusressursside säästlikumat
kasutamist.
Nii osalesidki Saue Gümnaasiumi
10.- 12. klasside õpilased 2015. aasta
sügisel viiel ja 2016. aasta kevadel

Puhkehetk Paukjärve maalilisel kaldal.
Foto Ulvi Urgard
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veel viiel õppepäeval Sagadi ja Aegviidu looduse koolis.
Õppe eesmärgiks oli jõuda praktilisest
looduse tundma õppimisest säästliku
arengu põhimõtteid rakendava
õpilaseni.
Aegviidus ja Sagadis külastati paiku,
mis on tekkinud pärast viimast
jääaega ja kujunenud looduse
ning inimühiskonna vastastikuses
mõjus. Looduskooli mitmekesised
keskkonnahariduslikud õppeprogrammid andsid teadmisi, mis
olid lõimitud erinevate õppeainetega,
alates kirjandusest kuni matemaatikani ja seotud igapäevase eluga.
Kõige olulisem oli see, et neid sai
kasutada kohustuslike uurimuslike
tööde koostamiseks. Seetõttu olid
väljasõidud õpilaste seas ka väga
populaarsed.
2015. aasta sügisel matkasid
gümnasistid Aegviidus filmivõtete
radadel. Eelnevalt vaadati looduskeskuses lõike Leida Laiuse tuntud
filmist „Kõrboja peremees“ ja tutvuti
esivanemate elu ja töödega metsade
vahel. Kõrvemaa ongi nime saanud
sõnast “kõrb-kõrve”, mis eesti keeles
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on tähendanud suurt metsa, põlist
laant. Seejärel matkati Paukjärve
ääres, A.H. Tammsaare teoste
ainetel ja Aegviidu ümbruses tehtud
filmivõtetega seotud paikades, et
võrrelda praegust olukorda filmis
nähtuga ja kuulata endiste aegadega
seotud legende ning pärimusi. Läbiti
erinevaid metsatüüpe ja õpiti tundma
huvitavaid taimi, sh ravim-, mürk- ja
toidutaimi. Järveäärsetel oosidel
vaadeldi linde ning märgati loomade
tegutsemisjälgi. Sügisesel ajal oli
suurepärane võimalus uurida seente
omapärast maailma ja mõista nende
rolli metsaökosüsteemis ja inimese
elus.
2016. aasta kevadel osalesid
gümnasistid RMK Sagadi Looduskooli elamuslikul päikeseretkel Lahemaa põlismetsas. Retke läbivateks
teemadeks oli elurikkus ja fotosüntees kui protsess, mis talletab
päikeseenergiat ja muudab selle
kättesaadavaks teistele organismidele
sh inimesele. Alustuseks tuletati
meelde fotosünteesi tähtsust ja

tutvuti metsa elurikkusega. Maastikumängu elementidega loodusretkel
Oandu pärandkultuuri rajal püüti
andmekogujatega päikest, saadud
tulemusi analüüsiti laboris ja tehti
järeldusi keerukate protsesside
seaduspärasuste kohta. Kõiki meeli
kasutades tunnetati end osana suures
looduses.
Nende kümne väljasõidu taga on
õpetaja, kes on kindel, et loodust
saab õppida looduses ja taotles
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
toetust õpilastele nii loooduskeskuste
programmides osalemiseks kui ka
transporditeenusteks.
Kui looduses tegutsemine muudab
kooli huvitavaks ja kujundab
õpilastes huvi loodus-, reaal- ja
tehnoloogiavaldkonna vastu, siis
väärtustavad nad ka tulevikus Eesti
loodust. Õpilased mõistavad, kuidas
ümbritsevast keskkonnast sõltutakse
ja kujundavad vastavalt sellele oma
käitumis- ja tarbimisharjumusi.
Õppekäike toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Elamuslikul
päikeseretkel Lahemaa põlismetsas.
Foto Ulvi Urgard
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Uus käsiraamat aitab
mõtestada tarbimist
Tiina Elvisto
Tallinna Ülikool; Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Tunnuslause: „Mõtle, mida tarbid: Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid
tooteid“ seisab teabematerjalil, mis töötati välja Euroopa Liidu Life +
programmi ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi rahastatud projekti
käigus. Keskendusime järgmistele tootegruppidele: kosmeetika, autohooldus, kodukeemia, mänguasjad, beebikosmeetika ja siseviimistlus.
Teabematerjalid on kättesaadavad eesti-, vene-, inglise-, läti- ja leedukeelsetena e-aadressil www.thinkbefore.eu.

S

ellelt aadressilt leiab uudised,
vastused korduma kippuvatele
küsimustele (KKK), videoklipid
ja infomaterjali. Videote seas on
kolm kolmeminutilist lühifilmi ning
20 pooleminutilist animatsiooni,
kõik meeldejääva käekirjaga ja
Läti filmistuudio poolt tehtud.
Infomaterjalide seast leiab nimekirjad
eri tootegruppides sagedamini
kasutatavatest ohtlikest ühenditest,
kokkuvõtlikud infovoldikud tarbijatele
(hea poodi minnes kaasa võtta),
ülevaate eestlaste ja lätlaste
vere, tolmu ning toaõhu testimise
tulemustest, raamatukese “Miljon
põhjust, miks teada ohtlike ainete
kohta”, õpetaja käsiraamatu jm.
Peatume käsiraamatul.
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Käsiraamat „Mõtle, mida tarbid: Vali
vähem ohtlikke aineid sisaldavaid
tooteid“ on mõeldud kasutamiseks
praktilise vahendina, mis aitab tõsta
laste ja noorte teadlikkust ohtlikest
ühenditest ning annab teadmisi meie
poolt tehtud valikute mõjust meie,
meie lähedaste ja elukeskkonna
tervisele. Eesmärgiks on parandada
inimeste keskkonnakäitumist ning
muuta ostmisharjumusi nii, et
eelistataks tooteid, mis sisaldavad
vähem ohtlikke kemikaale.
Õpetaja käsiraamatu peatükkides
1-6 sisaldub taustainformatsioon
kemikaalide kohta, millega puutume
kokku igapäevaelus. On antud
ülevaade kemikaaliohutuse kontrollmehhanismidest, käsitletakse
alternatiive ohtlikele ühenditele.
Selgitatakse, millised ohtlikud
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ühendid võivad leiduda kodukeemia
toodetes, elektroonikaseadmetes,
kosmeetikas ja ehitusmaterjalides.
Põhisõnum vähem ohtlike toodete
valimiseks on koondatud 6. peatüki
ühele leheküljele.
Õpetajaraamatu 7. peatükis on
vaatluse all erinevad meetodid,
mis on kasutatavad algklassides,
põhikoolis ja gümnaasiumis teema
läbivõtmisel. Tähelepanu on
pööratud õpilaste väärtushinnangute
selgitamise võimalustele ning
hoiakute kujundamisele.
8. peatükis on toodud praktilised
harjutused ohtlike ühendite teemal II
ja III kooliastmele ning gümnaasiumile
- toote elutsükli analüüs, Venn´i
diagrammid, diskussioonivõrk,
siksak jt. 9. peatükis leiab praktilised
harjutused algklassidele.
Raamatu lisade materjali on
põhjalikult üle kontrollinud Tallinna
Ülikooli keemia õppejõud Marju
Robal, lubades trükki vaid need
andmed, mille kohta on teada
teaduslikult tõendatud faktid.
Lisas 1 on esitatud infolehed laialt
levinud üliohtlike kemikaalide
kohta (triklosaan, bisfenool A,
aniliin, parabeenid, ftalaadid,
tinaorgaanilised ühendid, elavhõbe,
kaadmium, plii jt).
Teave on korrastatud järgmiste
küsimuste kaupa:
1. Kus leidub?
2. Milleks kasutatakse?

3. Kuidas satub inimese organismi?
4. Kuidas mõjutab inimese
organismi?
5. Kuidas mõjutab teisi elusolendeid?
6. Mida saad sina ohtude vältimiseks
teha?
Raamatu lõpust, lisast 2, leiab tabeli
igapäevatoodetes kasutatavatest
koostisainetest.
Toodud on:
1. Koostisaine nimetus inglise keeles
(ained on tähestikulises järjekorras);
2. Koostisaine nimetus eesti keeles;
3. Põhjus, miks on ainet lisatud
tootele;
4. Mõju inimesele;
5. Mõju keskkonnale ja/või teistele
elusolenditele.
Erisugused värvid näitavad juba enne
lugema asumist, kas tegemist on
ohtliku ainega, mille kahjulik mõju on
tõendatud (punane), potentsiaalselt
ohtliku ainega, mille puhul on
vajalikud täiendavad uuringud (oranþ)
või ainega, mis on ohutu (roheline).
Õpetajaraamatus on toodud kaks
töölehte koos arutlusküsimustega
teemal „Milliseid koostisaineid
leidub sinu hambapastas,
kätekreemis, šampoonis, vannitoa
puhastusvahendis …?“.
Kui soovite näha ülisüvenenult
töötavat klassitäit õpilasi, proovige
neid töölehti!
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Siksak meetod kutsub koostööd
tegema

K

äsiraamat tutvustab algklassile,
põhikoolile ja gümnaasiumile
sobivaid meetodeid, mis
kutsuvad õpilasi vaatlema, mõtlema
ja üksteisega koostööd tegema. Üks
neist on siksak meetod. Raamatus
tuuakse näide selle kohta, kuidas
siksak meetodit saab kasutada ohtlike
ainete käsitlemisel, samast leiab kõik
selleks vajalikud teabematerjalid.
Siksak (mosaiik) meetod toimib
järgnevalt:
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3. Materjali jaotamine.
Tekst jaotatakse osadeks. Kõik
number ühed vastutavad esimese
osa eest, kahed teise osa eest jne.
Nende ülesanne on endale hästi
selgeks teha oma osa materjal.
Selleks loetakse materjal läbi,
arutatakse seda oma kaaslastega
ja veendutakse, et kõike on õigesti
mõistetud.

1. Kodurühmade moodustamine.
Klass jagatakse kolmest, neljast
või viiest õpilasest koosnevateks
rühmadeks. Mõttekas on jagada
õpilased rühmadeks nii, et nad
omandaksid kogemusi erinevate
klassikaaslastega töötamiseks.
Kui rühmad on moodustatud, saab
iga liige oma kodurühmas numbrilise
tähistuse 1, 2, 3, 4.

4. Töö ekspertrühmades.
Õpilastel tuleb lisaks materjali
mõistmisele otsustada, kuidas seda
materjali (teksti, tekstiosa) kõige
paremini edasi anda oma kodurühma
liikmetele. Igal ekspertrühma liikmel
on kohustus õpetada seda
osa oma kodurühmas. Ekspertrühm
peaks ühiselt otsustama, milliseid
õppemeetodeid kasutada. Õpetaja
võib ette valmistada küsimused,
millele otsitakse vastust.

2. Ekspertrühmade moodustamine.
Selleks palutakse koguneda kõigil
number ühtedel, kahtedel, kolmedel
ja neljadel eraldi rühmadesse.
Olenevalt klassi suurusest võib
moodustuda nt kaks rühma ühtesid,
kahtesid, kolmesid, neljasid.

5. Ekspertide tegevus kodurühmas.
Kui ekspertrühmad on oma tööga
lõpule jõudnud, pöörduvad nad
tagasi oma kodurühmadesse ja
õpetavad materjali vastavat osa
teistele kodurühma liikmetele. Iga
kodurühma liige peab saama
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täieliku ülevaate tervikust. Kui ka
ekspertrühma liige ei oska kaaslaste
küsimustele vastata ning midagi jääb
selgusetuks, pannakse küsimus kirja.
Eksperdid võivad esitada küsimusi
oma kodurühmale, et veenduda
arusaamises. Õpetaja liigub ekspertrühmade vahel ning juhendab
vajaduse korral.
6. Vajaduse korral kogunevad ekspertrühmad uuesti, et otsida vastuseid
tekkinud küsimustele.
Abivahendid selle meetodi
jaoks leiate käsiraamatu LISA I
„Kemikaalide infolehed“ – ühendite
ja ühendirühmade kaardid (aniliin,
ftalaadid, naatriumlaurüüleetersulfaat,
PAH-ühendid, parabeenid,
triklosaan).
Näiteid siksak meetodi kasutamisvõimaluste kohta
1. Ohtlike orgaaniliste ühendite
rühmad:
klooritud parafiinid, tinaorgaanilised

ühendid, alküülfenoolid, ftalaadid
• leiduvus kodusisustuses;
• sattumisteed inimorganismi;
• mõjud inimorganismile;
• meetmed ohtude vältimiseks.
2. Ohtlikud metallid: plii, kaadmium,
nikkel, elavhõbe
• leiduvus looduses;
• leiduvus elektroonikaseadmetes;
• sattumisteed inimorganismi;
• sattumisteed teistesse
elusorganismidesse.
Teema käsitlemiseks vajalikke tekste
leiab käsiraamatu lisas 1, lk 92-96
Allikas:
◊ Steele, J.L., Meredith, K.S.,
Temple, C. (1999). Lugemine
ja kirjutamine iseseisva mõtleja
kujunemiseks. Käsiraamat V.
RWCT projekt. Omanäolise Kooli
Arenduskeskus;
◊ Mõtle, mida tarbid. Vali vähem
ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid.
Käsiraamat õpetajale. Aadressil
http://www.thinkbefore.eu/wpcontent/uploads/2015/02/infohazopetajad-a4-2015.
pdf.

Autor Dorel Vassila
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Puude tund kooliaias
Ave Loigu, Eve Reisalu
Tallinna Ristiku põhikool
Eestis kasvab looduslikult umbes 20 puuliiki. Meie tutvume tänases
tunnis väikese osaga nendest. Kõiki olulisi puid meie kooliaias ei kasva.
Seetõttu viime läbi tähtede leidmise mängu nende puude abil, kes meie
aias kasvavad. Võtmesõnaks on ÕUEPUU.
ÕUETUNNI KORRALDUS
1. Leia õuest tabelis nimetatud puu küljes olev täht (tähed on põletatud
puuketastele)
2. Iga leitud tähe juures on kilekaante vahel tekst Eesti puuliikidest.
3. Loe tekst läbi. Vasta küsimustele.
4. Abiks kasuta kile sees olevat teksti.
5. Kui oled vastuse leidnud, pane see kirja.
6. Mine otsi järgmise puu täht ja toimi samuti.
7. Vastused vii õpetaja kätte.
KASTAN
PAPPEL
PIHLAKAS
PÄRN
LEHIS
VAHER

Õ
U
E
P
U
U

KÜSIMUSED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Miks on kuusemetsad pimedad?
Miks kasvab mänd kõikjal Eestis?
Mis on männi rahvapärane nimi?
Miks on rabamännid kasvult kidurad?
Millises riigis kasvab maailma kõrgeim harilik mänd? Täpsusta asukoht!
Kui kõrge on maailma kõrgeim harilik mänd?
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7. Milline okaspuu on Eestis
looduskaitse alla võetud?
8. Millised kahjustused tekivad
loomadel ja inimestel jugapuu
marikäbide söömisel?
9. Milline Eestis kasvav puu on kõige
eakam?
10. Miks on kadakal raviomadused?
Milliseid haigusi saab kadaka abil
ravida?
11. Miks on kadakatel kahte värvi marju
(marikäbisid)?
12. Millise riigi sümbol on lisatud vahtra
kirjelduse juurde?
13. Miks armastavad mesilased kevadel
vahtrapuu ümber sumiseda?
14. Miks vajab mööblitööstus
vahtrapuitu? Mida sellest toota saab?
15. Kus on hobukastani kodumaa?
16. Mis ajast alates kasvatatakse Eestis
hobukastanit?
Iga leitud tähe juures on kilekaante
17. Miks on hobukastani suured
vahel tekst Eesti puuliikidest.
Foto Eve Reisalu
lõhnavad õied olulised?
18. Miks ei tohi närida hobukastani
seemne ogalist kesta?
ÕPPIMISEL KASUTATUD PUUDE KIRJELDUSED
Hobukastan
Kes ei tunneks kastanipuud! Puu õige nimi on hoopis hobukastan. Tema
liitlehed meenutavad veidi inimese laialiaetud sõrmedega kätt. Tal on valged
õisikud. Nii paistab hobukastan eemalt vaadates kevade lõpuks küünaldega
ehitud jõulupuuna. Kevadel võib hobukastani ümber näha sumisemas
sadu mesilasi. Arstid hindavad hobukastanit kõrgelt. Temast valmistatakse
rohtusid reuma, köha ja veresoonte laienemise puhul. Õitest tehtud teed on
kasutatud kinnistina, koort aga seedetegevuse ergutamiseks ning köhavastase
vahendina. Kastanimune otsides ja kogudes peab teadma, et neid ümbritsev
roheline ogaline kest on mürgine. See võib tekitada põletikku maos ja sooles
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ning nägemishäireid. Seega: hobukastani
pruune seemneid oma rohelisest kestast
vabastades ei tohi hambaid appi võtta.
Hobukastani päris kodumaa on hoopis
Vahemeremaades. Eestisse on ta ilupuuna
sisse toodud XVIII sajandil.
Kuusk
Kuusk on tuntud pimedate laante puuna. See
on tingitud mitmest asjaolust.
• Puul on väga tihe võra, mis teeb kogu
metsaaluse hämaraks.
• Kuused on sageli aukartustäratavalt
suured ja võimsad.
Pinnapealse juurestiku tõttu võib metsast
sageli leida tuule poolt juurtega mullast
rebitud puid.
Kuusk võib kasvada 30 m kõrguseks, vahel
isegi kuni 50–60 meetrini. Kuusk on igihaljas
okaspuu.
Kuused elavad kuni 250 aasta vanuseks, kuid
on teada ka 500-aastaseid puid.

Tekst tuli läbi lugeda ja seejärel vastata
küsimustele. Foto Eve Reisalu
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Mänd
Mänd on Eesti kõige tavalisem
metsapuu. Teda võib kohata kõikjal,
ka seal, kus enamik teisi puid
kasvada ei suuda. Mänd kasvab
kuivades nõmme- ja palumetsades
ning rabades. Tema kasvuks on
oluline valgus. Hämaras metsas ta
kasvama ei hakka. Mänd suudab
taluda mitmesuguseid tingimusi,
sest tema juurestik ulatub sügavale
maa sisse ja ka laiuti tüvest väga
kaugele.
Männipuit on laialt kasutatav
ehitusmaterjali, mööbli, parketi,
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vineeri vms tootmiseks. Huvitavad
on rabamännid, mis on tihti vaevalt
käsivarrejämedused, kuid samas
mitusada aastat vanad.
Männi rahvapärased nimed on hong,
pedakas, pedajas, pettai. Põlvamaal
Ootsipalus kasvab maailma kõige kõrgem
harilik mänd, mille kõrgus on 46,6 m.
Vaher
Vaher on Eestis laialt levinud puu.
Kevadel on tema võra täis kauneid õisi.
Sügisel võib teda pidada kõige ilusamaks
puuks. Siis on meie harilik vaher üleni
ehitud kirjude punakates, kollakates ja
oranþides toonides lehtedega. Peale
selle võib sügisel näha lendamas vahvaid
vahtravilju. Nad langevad keereldes puult
alla nagu väikesed helikopterid. Osa neist
hakkab peagi idanema, et kasvada uueks
puuhiiglaseks.
Vahtraõied on heaks meeallikaks
mesilastele, ühelt puult võib saada kuni kümme kilo mett. Vahtrapuit on
kollakas või punakas ja väga sitke, painduv ning vastupidav. Seda kasutatakse
vineeri, parketi, muusikariistade ja
mööbli tootmiseks. Kevadel enne puu
õitsemist ja lehtimist võib koguda
suhkrurikast vahtramahla. Selleks
tehakse puu lõunapoolsele küljele väike
auk. Augu külge kinnitatakse tila, mida
mööda voolab mahl purki. Kui mahla
kogumine on lõppenud, siis suletakse
auk puupunniga. Kanada on pannud
suhkruvahtra lehe oma riigi lippu
kaunistama.
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Jugapuu
Jugapuud leidub Eestis harva ja ta on looduskaitse alla võetud. Seda
hävimisohus liiki kasvab meil Saaremaal ja Hiiumaal. Meie okaspuudest
on ta ainuke vaiguta liik. Puu on väga dekoratiivne, laseb end hästi kärpida
ning talub hästi heitgaase ja tahma. Seetõttu kasutatakse teda linnade ja
koduaedade haljastamisel. Kahjuks on jugapuu külmaõrn liik.
Sügiseti kaunistavad jugapuud punased marikäbid. Eredavärvilised viljad
kutsuvad end sööma, kuid jugapuu marikäbid on MÜRGISED JA NEID
EI TOHI SÜÜA! Kui mõni metsloom sööb jugapuumarju, siis ta enamasti
hukkub. Inimesel algavad mürgistusnähud oksendamise ja väljakannatamatu
kõhuvaluga, järgnevad kõhulahtisus, peapööritus. Lõpuks kaotab inimene
teadvuse ning võib abi saamata surra. Esmaabiks tuleb kiiresti anda purustatud sütt veega ja viia inimene arsti juurde. Tuleb teada, et ka puu võrsed,
okkad ja koor on väga mürgised, puit on vähem mürgine. Jugapuupuit on
pruunikaspunane nagu lõunamaa
väärispuudel, läikiv, tihe ja hästi
töödeldav ning mädanemisele väga
vastupidav. Jugapuu eluiga on 4000
aastat, seega on ta Eesti kõige pikema
elueaga puu.
Kadakas
Kadaka raviomadused on pärit temas
sisalduvatest eeterlikest õlidest ja
suhkrutest. Nii okastest, okstest kui
marikäbidest saab valmistada väga
mitmesuguste raviomadustega õli.
Kadaka okkad on kolmekaupa
männases ja nende eluiga on neli
aastat. Okkad vahetuvad märkamatult.
Teine huvitav asi on see, et ühel puul
võime korraga näha nii rohelisi kui ka
siniseid marju. See tuleb sellest, et
kadakakäbid valmivad kaks aastat:
esimesel aastal on rohelised, teisel
sinised. Kadakas on kahekojaline
taim. Seetõttu on marikäbid ainult osal
puudest (emastaimel), teistel pole neid
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Tunni teises osas toimus kuldvillaku
mäng, kus õues õpitut korrati ja kinnistati.
Mängu juhib õpetaja Eve Reisalu. Foto
Ave Loigu
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kunagi. Kadakas on tänuväärne kodupaik ka paljudele lindudele, kes toituvad
kadakamarjadest. Kahjureid on sel sitkel puul vähe.
KINNISTAV KORDAMINE
Õuepuu tunni teises osas toimus õpilastele kuldvillaku mäng, kus
võistkondadena sai üle korratud ja kinnistatud õuest hangitud teadmised.
Kuldvillakus olid teemadeks lehtpuud, okaspuud, mõistatused, tervis ja varia.
Varia sisaldas ka selliseid küsimusi, mille kohta said õpilased infot õuetunnist.
Mäng on leitav järgmiselt aadressilt: https://jeopardylabs.com/play/uepuu2
Selles kuldvillakus esitati lastele küsimusi ning vastuste ette ei pidanud
lisama „Kes on ...” või „Mis on ...”. Mängu alguses määrati ära võistkondade
vastamise järjekord, st et vastuste andmine ei olnud kiiruse peale. Kui
küsimuse saanud meeskond ei osanud vastust anda või vastas valesti, siis
said vastamise korra need, kes kiiremini käega märku andsid. Õpilastele
meeldis väga selline kinnistav kordamine.

Autor E. Poola
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Õpiveeb muudab õpetaja töö
lihtsamaks, õpilase õppimise
huvitavamaks
Liina Lindpere, Õpiveebi koolisuhete juht
Kuidas koolis paberit kokku hoida?
Kui kaugele me virtuaalmaailmas reisida suudame?
Kas loodusainete õpetajad võiksid olla nutiavatud?
Õpiveeb annab vastused kõigile nendele küsimustele.

H

ariduses on viimase
mõnekümne aasta jooksul
muutunud rohkem kui
tarvitseme teadvustada. Uued
tehnoloogiad annavad võimaluse
kasutada lugematuid viise, kuidas
õpetamist ja õppimist avaramaks
teha: rakendada oma loomingulisust
ja avatud meelt muutmiseks ja
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muutustega kohanemiseks. Looduses
muutub kõik pidevalt ja liigid kohanevad, ka meie nende seas. Me
ei mõtle enam tehnoloogiast ainult
selles kategoorias, et kas ja kui
suur osa võiks olla nutiseadmetel ja
veebikeskkondadel koolis ning kas
meie õpilased selletõttu milleski
muus kaotavad. Pigem vaatame,
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kuidas e-lahendusi enda hüvanguks–
õppimises ja muutuste esiletoomiseks
– kasutada.
Umbes aasta tagasi leidsid üle 200
Eesti õpetaja, et Õpiveeb (http://
www.opiveeb.ee/) on sobiv keskkond, kus nad tahaksid oma tunde
ette valmistada või läbi viia. Õpetajad
katsetasid Õpiveebi, andsid tagasisidet ja soovitusi ning selle põhjal
kujunes välja lihtne eestikeelne
keskkond, kus õpetajal on kõik
need võimalused ja funktsioonid,
millest ta seni igapäevases töös
puudust tundis. Õpiveeb ei ole
lõplikult valmis, seda arendatakse
edasi vastavalt õpetajate ja koolide
tegelikele vajadustele. Näiteks äsja
valmis kodutööfunktsioon.
Õpiveebis saab:
• materjale lisada, hoida ja jagada
• teste ja kontrolltöid koostada ja
läbi viia
• õpilastele kodutöid ja ülesandeid
saata ning õpilastele tagasisidet anda
• materjalipangast teiste õpetajate
loodut otsida ja salvestada
Õpetajana tuleb töötada eri
õpistiile kasutavate õpilastega
ja õppematerjale vastavalt
mitmekesistada. Õpiveebis saab
lisada oma materjalide hulka mis
tahes faili oma arvutist: pildi,
video, teksti või slaidiesitluse, lingi
jne. Lisatud materjali saab mõne

nupuvajutusega õpilastele edasi
saata. Õpilased saavad Õpiveebis
õppeprojektide, kodutööde vms jaoks
gruppe luua ning seal omavahel
materjale jagada. Pärast on lihtne
valminud tööd ka õpetajaga jagada.
Nüüd viime kogu keskkonna
järgmisele tasandile, kus õpetaja ei
pea enam kulutama aega testi või
kontrolltöö vastuste kontrollimisele,
kuna selle teeb ära arvuti. Selle
asemel saab õpetaja keskenduda
näiteks tulemuste analüüsimisele,
et teha kindlaks teemad või õppesisu, millele tuleks edaspidi veel
tähelepanu pöörata, või õpilased,
keda tuleks toetada, ja need, kes
saaksid oma teadmiste pinnalt hoopis
ise teisi aidata.
Mõnikord teed oma töö ära, aga
jääb tunne, et miskit on puudu,
et tahaks uusi ideid ja lahendusi.
Teinekord on aga tarvis aega
kokku hoida ja leida kiiresti sobivat
materjali, mida oma tunnis kasutada.
Mõlemal juhul saab käia Õpiveebi
kogukonna materjalipangas, kust
võib leida uusi ideid ja inspiratsiooni.
Kogu materjalipank on loodud
Eesti õpetajate poolt. Kõike ei
pea ise nullist looma hakkama –
koos on lihtsam. Praeguseks on
materjalipanka salvestatud ligi 10 500
materjali ning see number suureneb
päev-päevalt. Tänud Teile, aktiivsed
Eesti õpetajad!
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Kui hologrammõpetajaks meie koolid
veel valmis pole, siis ühe omanäolise
Õpiveebi keskkonna jaoks kindlasti.
Õpiveebis saab kõik õpetaja jaoks

PORGANDIPÕLD
Autor Romeo Peesmann
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oluline lihtsalt ja kiiresti tehtud!
Kui tekkis huvi, siis kirjutage meile
tere@opiveeb.ee!
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Lugu sellest, kuidas Vanamees
lõket tegi
Signe Abel, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Anne Kivinukk, Ilona Lille
Vanamees sammus keskendunult aianurga poole. Seal asus lõkkeplats,
kus pere suveõhtuti vorsti grillis. See oli mõnus koht. Kuid täna olid
Vanamehel peas märksa asisemad mõtted. Teda ja tema tublit naist oli
vallanud suurpuhastuse tuhin. Vana kolu oli toast ja kappidest välja tiritud,
üle vaadatud ja hunnikusse loobitud. Tarbetu kraam visati lõkkesse ning
paari tunniga said toad õhku ja ruumi juurde. Aianurgast kerkis tasapisi
suitsu. Mida pidanuks Vanamees teisiti tegema?
Jäätmete põletamine nii lõkkes kui
koduahjus on keelatud
Puhtama südametunnistuse ja
mõnusa elukeskkonna nimel oleksid
Vanamees ja tema kaasa võinud
kaaluda, mida põletatud asjadest
oleks saanud veel kasutada, teisiti
kasutada, parandada, taaskasutuskeskusse viia või… olmejäätmete
konteinerisse panna. Lõkkesse, ahju,
kaminasse või pliidi alla võib panna
vaid töötlemata puitu, kiletamata
paberit või pappi, muude jäätmete
põletamine kodus on KEELATUD.
Isegi suures koguses paberi
põletamine koduses küttekoldes
pole arukas tegu, sest söestunud ja
lendavad paberitükid ummistavad
ahjulõõre. Ka vanapaber tuleks viia
konteinerisse.

On tõsi, et osa elanikkonnalt kogutud
jäätmetest siiski põletatakse. Neid
kasutatakse tööstusliku kütusena
mõnes tehases või energiajaamas.
Koduse ja tööstusliku põletamise
erinevus on põlemistemperatuuris:
lõkkes või koduahjus ei ole temperatuur plastide täielikuks põlemiseks
piisavalt kõrge.
Kodus on keelatud põletada
selliseid jäätmeid, mis on mingil
moel kemikaalidega töödeldud:
plastmaterjali, vanu riideid, vana
mööblit, immutatud või värvitud puitu,
vanadest rehvidest rääkimata. Ka
papist pakendid võivad sisaldada
plasti, kemikaale ja värve, mille
põlemisel tekivad mürgised ühendid.
Tark ei ole põletada mistahes
tundmatust materjalist esemeid.
Jäätmete põletamine ahjus rikub
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korstnat, sest põletusjäägid ladestuvad korstna seinale, kuni see lõpuks
ummistub või kogumi kinni „kasvab”.
Mida suits sisaldab
Nii lõkke kui ka elumaja korstnast ei
haju saaste kuigi kaugele, vaid langeb
maha sealsamas läheduses, kus see
tekkis. Sageli langeb see koduaia
peenramaale, kust kemikaalid lõpuks
väikestes kogustes toidulauale
satuvad.
Olenevalt põletatavast materjalist
ja põlemistemperatuurist võib
suits sisaldada dioksiine, furaane,
arseeni, elavhõbedat, PCBühendeid, pliid, vingugaasi,
lämmastiku- ja väävliühendeid jpm.
Tuhk võib sisaldada raskmetalle,
nagu kaadmiumi, arseeni, elavhõbeda ja kroomi ühendeid.
Õhku paiskuv süsihappegaas on
tuntud ühe kasvuhoonegaasina,
lämmastikoksiidid ja vääveldioksiid
põhjustavad õhus veeauruga
reageerides happesademeid. Plastide
põletamisel eralduva tereftaalhappe
abil hinnatakse Eestis kütteperioodil
õhu puhtust eramute rajoonis.
Väga tõsist ohtu keskkonnale
tekitavad aromaatsed polütsüklilised
halogeeniühendid, sealhulgas PCB
ühendid ja dioksiinid (Joonis 1).
Dioksiinide grupp on üks kõige
mürgisematest ühenditest, mida
inimene on võimeline tekitama. Need
ühendid satuvad keskkonda kloori

38

sisaldavate, eriti polüvinüülkloriidist
(PVC) esemete põletamisel (Joonis
2). See on ka üks põhjustest, miks
tuleks vältida klooriga valgendatud
toodete, sh paberi, tualettpaberi,
mähkmete jms ostmist.
Dioksiinide grupist omakorda
kõige mürgisem on TCDD
(2,3,7,8-tetraklorodibensodioksiin),
mis on kantserogeenne ja võib
põhjustada vähki.
Dioksiinid on looduses äärmiselt
püsivad saasteained ja nende
tervisemõju ei avaldu kohe. Need
ühendid lahustuvad vees halvasti,
kuid rasvades hästi, seega on
rasvlahustuvad. Seetõttu kuhjuvad dioksiinid organismide lipiidirikkamatesse kudedesse maksas,
neerudes, närvisüsteemis, rasvkoes
ning sisalduvad ka vereseerumis ja
rinnapiimas. Kuna nad on püsivad,
siis kasvavad ohtlike ainete kontsentratsioonid toiduahelas sadu kordi
ja võivad toiduahela tipus olevates
organismides jõuda ohtlike kogusteni.
Suurem osa saadavast dioksiini
kogusest tulebki toidu, eriti liha ja
piimasaaduste, vähem kala kaudu.
Suits võib tekitada tervisehäireid
Prügipõletamisel tekkiv suits paneb
pea valutama ja silmad kipitama. Eriti
mõjutab see inimesi, kellel on tundlik
hingamissüsteem, samuti lapsi ja
vanainimesi.
Põletamisel lenduvate kemikaalide
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mõju on pikaajaline ja ajapikku
kuhjuv, mistõttu võib vaid oletada,
kas ja kuidas kodune prahipõletus
tervist mõjutab. Teadlased on leidnud
seoseid tekkinud saasteainete ja
teatud terviseprobleemide vahel.
Kindlat seost on siiski raske määrata,
sest elu jooksul puutub organism
kokku paljude erisuguste kemikaalidega. Sageli võib minna aastaid,
enne kui haigusnähud ilmnevad,
või avaldub saasteainete koostoime
alles järgmistel põlvkondadel. Seega
järgigem rahvatarkust, mis ütleb, et
parem karta, kui kahetseda.
Mida teha koguneva prügiga
Eestis tekib aastas iga elaniku
kohta umbes 300 kg jäätmeid,
millest umbes 35% võetakse uuesti
kasutusse. Eesmärgiks on, et 2020.
aastal võetaks ringlusse vähemalt
pooled (50%) tekkinud jäätmetest.
Kõige parem oleks, kui jäätmeid üldse
ei tekiks. Mida vähem neid tekib, seda
kasulikum on see ka pere rahakotile.
Keskkonnasõbralik käitumine on
noorte seas üha populaarsem. On
tekkinud taaskasutatud materjalist
moekaubad, tööstuses saab üha
tuntumaks nn jäätmeteta tootmine,
materjali taaskasutamine, paberivaba
raamatupidamine jms.
Prügi põletamise asemel tuleb
tekkinud jäätmed sorteerida ja viia
need vastavatesse konteineritesse
või kogumispunktidesse.

Täpsemat teavet prügi äraandmise
võimalustest saab küsida kohalikust
omavalitsusest. Internetis on lähima
jäätmejaama leidmiseks sinu
kodukohas tore abimees aadressil
www.kuhuviia.ee.
Rohkem Vanamehe toimetamisest loe
ja vaata videosid aadressil www.loke.
ee.

1
2
3
4

10
Cln

Cln

9
8
7

6
5
Joonis 1. Dioksiinid on halogeenühendite grupp. Ühendi omadused on
määratud kloori aatomite arvu (n) ja
asukohaga vesiniku asemel.
Joonis 2. Seda märki
kannavad PVC-tooted:
mõningad karastusjookide pudelid, olmekemikaalide kanistrid,
karbid jms. Number 3 kujutisel näitab,
et toode sisaldab polüvinüülkloriidi,
nooltest kolmnurk ümber numbri
viitab sellele, et materjali saab uuesti
kasutada. Keemilise koostise tõttu ei
tohi seda toodet põletada, vaid tuleb
viia pakendikonteinerisse. Kogutud
PVC-materjalist saab taastoota mittetoiduainete pudeleid, torusid, teatud
ehitusmaterjale, kingataldu jm.
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Vanast uus! Häid mõtteid Keskkonnaameti taaskasutusideede võistluselt. Allikas
www.keskkonnaamet.ee
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ÜLESANDED
LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPEKS
Ülesanne 1. Sissejuhatus
Vaata videoklippi www.loke.ee. Arutlege koos:
• mida tehakse videoklipis õigesti;
• mida tehakse videoklipis valesti;
• soovitage, kuidas peaks õigesti toimima ja miks;
• kas sellised olukorrad on elus tavalised või ebatavalised ja miks;
• kuidas võiks tõsta inimeste teadlikkust ohtude ja ohutuse kohta.
Õpetajale
Esimene ülesanne juhatab sisse kogu teema ja seega võiks eelneda teksti
lugemisele.
Minge internetis veebilehele www.loke.ee. Valige sealt esimene või teine
videoklipp („Säästad või saastad?: Jäätmete lõkkes põletamise kampaania
2014 EST” või „Säästad või saastad?: Jäätmete lõkkes põletamise kampaania
2014 EST2”).
Samad klipid on ka youtube´i keskkonnas https://www.youtube.com/
watch?v=p6k2etdD4iQ ja https://www.youtube.com/watch?v=tOMafpxC0gU.
Ülesande eesmärk on ärgitada õpilasi mõtlema teema olulisuse üle ning
siduda nähtu päriseluga. Laske õpilastel julgelt arvamust avaldada. Kindlasti
leidub õpilasi, kes nähtut normaalseks peavad. Juhtige õpilaste arvamusi
selliselt, et nähtut õigeks pidanud õpilaste arvamuse järel jääks kindlasti
kõlama nende seisukoht, kes seda hukka mõistavad. Laske õpilastel oma
sõnadega lihtsalt seisukohti põhjendada. Sekkuge juhul, kui peate seda
vajalikuks.
Ülejäänud teemakäsitluse käigus avatakse sisu juba täpsemalt.
Järgnevalt paluge õpilastel lugeda teksti „Lugu sellest, kuidas Vanamees lõket
tegi”
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Ülesanne 2. Tõlgi sõnad ja fraasid
südametunnistus
elukeskkond
olmejäätmed
elanikkonnalt koguma
põletama
tööstuslik kütus
plastmaterjalid
on keelatud
immutatud ja värvitud
puit

rehvid
mürgised ühendid
saaste
toidulaud
suits
vingugaas
raskmetallid
kasvuhoonegaas
happesademed
kütteperiood

tõsine oht
klooriga valgendatud
püsivad saasteained
rasvlahustuvad
lipiidid
tervisehäired
haigusnähud
ringlus
jäätmejaam

Ülesanne 3. Selgita, mida teha kodus tekkivate jäätmetega? Milliseid kahjusid
võib jäätmete põletamine kaasa tuua? Kasuta igas lauses üht või kaht sõna
ülesandest 2.
Õpetajale
Ülesannet on mõistlik teha klassis üheskoos või rühmades. Õpilased võiksid
lauseid moodustada kordamööda. Laske õpilastel kindlasti kasutada ülesande
sõnavara, millega suuname õpilast teksti üle vaatama.
Ülesanne 4. Kirjuta nimetuste kõrvale keemilised sümbolid ja valemid.
Nimetus
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Sümbol või
valem

Nimetus

Arseen

Vingugaas

Elavhõbe

Süsihappegaas

Plii

Kaadmium

Lämmastikoksiid

Kroom

Vääveldioksiid

Kloor

Sümbol või
valem
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Ülesanne 5. Vali õiged lauselõpud. Kommenteeri lauseid.
1) Taaskasutusse saab viia
a. klaaspudeleid
b. vanu ajalehti
c. kasutatud riideid
d. olmejäätmeid.
2) Lõkkes või pliidi all võib põletada
a. töötlemata puitu
b. mööblitükke
c. vanu rehve
d. plastmaterjali.
3) Tööstuslikul põlemisel on koduse lõkkega võrreldes
a. madalam temperatuur
b. samasugune temperatuur
c. kõrgem temperatuur.
4) Papist pakendid
a. võivad sisaldada kemikaale
b. võivad sisaldada plasti
c. ei sisalda muid materjale
5) Põlemisel eraldub õhku
a. suitsu
b. hapnikku
c. süsihappegaasi
d. tuhka.
6) Dioksiinid lahustuvad hästi
a. vees
b. rasvas
d. veres.
7) Lipiidirikkaid kudesid leidub
a. maksas
b. närvisüsteemis
c. luustikus
d. neerudes.
8) Mähkmete ja tualettpaberi ostmist tuleks vältida, kui need on
a. joodiga töödeldud
b. klooriga töödeldud
c. keemiliste ainetega töötlemata.
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9) Prügi põletamine põhjustab terviseprobleeme
a. lastele
b. täiskasvanutele
c. vanuritele
d. haigetele inimestele.
10) Prügi põletamisest tingitud haigusnähud avalduvad kõige tõenäolisemalt
a. kohe
b. mitme aasta pärast
c. paljude aastate pärast
d. alles järgmistel põlvkondadel.
11) Eestis tekib inimese kohta aastas umbes
a. 300 kg
b. 600 kg
c. 140 kg olmeprügi.
12) Tänapäeval valmistatakse taaskasutatud materjalidest
a. moetooteid
b. pakendeid
c. toitu.
13) Keskkonnasõbralikku käitumist iseloomustab see, kui prügi
a. ei teki üldse
b. sorteeritakse ja viiakse õigesse konteinerisse
c. põletatakse sorteerimisjaamas
d. põletatakse lõkkes või pliidi all
e. ei käidelda üldse.
Õpetajale
Suunake õpilasi valikuid põhjendama. Mõne lause juures on õigeid vastuseid
rohkem kui üks. Valikvastus „midagi muud” ja „ei käidelda üldse” on
mõeldud õpilaste mõtlemise avardamiseks. Laske õpilastel nende valikute
korral vastust põhjendada. Ülesannete vastused võivadki olla intrigeerivad ja
vaidlema ärgitavad. Lubage õpilastel avaldada arvamust. Kui mõni õpilane
liigub mõttetegevusega vales suunas, siis paluge mõnel teisel õpilasel oma
arvamust avaldada. Tore, kui keegi suudab ka vastu vaielda. Mida rohkem
tekib vaidlusmomente ning mida rohkem õpilased oma arvamust põhjendada
suudavad, seda paremini on eesmärk täidetud. Mõelge nö kastist välja. Ärge
liiga palju piirake ega suunake. Sageli pakuvad õpilased välja väga kavalaid
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lahendusi. Kooli eesmärk pole mitte õigeid lahendusi pakkuda, vaid õpilast
mõtlema ärgitada ja oma arvamust põhjendama julgustada.
Ülesanne 6. Mine internetis aadressile www.kuhuviia.ee.
• Tutvu, millist liiki prügi tuleks eraldi sorteerida.
• Tutvu oma kodukandi ja selle ümbruse jäätmepunktide ning ühe teise Eesti
piirkonna jäätmepunktidega. Võrdle, kuidas on prügi äraandmine korraldatud.
Ülesanne 7. Kontrolli oma teadmisi prügi sorteerimise kohta. Mine internetis
aadressile https://www.energia.ee/et/prugimang. Anna oma teadmiste kohta
tagasisidet.
Ülesanne 8. Mida teha jäätmetega?
Õpetajale
Andke igale õpilasele üks lipik, kuhu on kirjutatud kasutuks muutunud
esemete nimetused, näiteks tühjad klaaspurgid, pandimärgistusega pudel,
vanad patareid, kasutatud riided jms.
Õpilased liiguvad mööda ruumi, lipikul olev nimetus kaaslase poole. Õpilased
suhtlevad kõikide klassikaaslastega, küsides neilt nõu, mida nende lipikul
kirjas olevate jäätmetega teha.
Näiteks:
Õpilane, kelle lipikul on kirjas „Kasutatud riided”, esitab küsimuse: „Mida sa
teeksid kasutatud riietega?” Klassikaaslane vastab: ”Ma viiksin kasutatud
riided kasutatud riiete poodi või annaksin mõnele tuttavale.”
Töötage, kuni kõik õpilased on omavahel suhelnud. Tore, kui küsimus-vastus
areneb pikemaks vestluseks. Jälgige, et vestlus oleks eestikeelne. Õpetaja on
selles ülesandes toeks, õpilased pakuvad välja oma lahendusi. Pärast mängu
lõppu tehakse kokkuvõte. Igaüks tutvustab saadud vastuseid. Kokkuvõtte
võib teha ka pabertahvlilehele või tahvlile, kuhu pannakse kirja kõik erinevad
vastused. Mõned vastused võivad olla ka humoorikad. Sellisel juhul võite
koos arutada, kas välja on pakutud keskkonnasõbralikke vastuseid. Võib ka
juhtuda, et mõne lahenduse juures pole keskkonnasõbralikust põhimõttest
kinni peetud. Siis juhtige sellele tähelepanu, laske mõnel agaramal õpilasel
eesti keeles selgitada või selgitage ise.
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kasutatud riided

pandimärgistusega
pudelid

kodukeemia
plastpudelid

vanad rehvid

kasutud elektripirnid

vanad ajalehed

plastpakendid
(näiteks salatikarbid)

vanad ravimid

kokkuriisutud sügisesed
lehed

ehitusjäätmed

vanametall

mittevajalikud raamatud

vanad patareid

mööbel

klaaspudelid ja -purgid

värvide jäägid

vanad ravimid

kasutatud kassiliiv

teepakid, kohvipaks

toidujäätmed

katkine mobiiltelefon

Ülesanne 9. Vasta küsimustele.
Õpetajale
Ülesandeks võib valmistuda kodus teksti põhjal. Juhtige õpilaste tähelepanu
sellele, et kõik eelnevad ülesanded aitavad küsimustele vastamisel. Ülesannet
võib teha ka klassis, jagades küsimused õpilaste vahel ära. Õpilased liiguvad
klassis ringi, esitades üksteisele küsimusi ja vastates neile. Enne ringiliikumist
peaks küsimuse omanik veenduma oma küsimuse vastuse õigsuses. Kui
vastaja ei oska küsimusele vastata, aitab küsija vastata. Vastaja peab kindlasti
vastuse üle kordama. Küsimuse omaniku tähelepanu tuleb juhtida ka sellele,
et vastus võib olla oodatavast loomingulisem ja humoorikam. Sellisel juhul
tuleb paluda vastajal vastuseid selgitada. Kui küsija ja vastaja vahel tekib
diskussioon, on ülesanne täidetud väga hästi. Õpetaja roll on õpilaste suhtlust
jälgida, pealt kuulata, vajadusel suunata.
• Mida tohib põletada koduahjus või lõkkes?
• Mida ei tohi põletada koduahjus või lõkkes?
• Mille poolest erineb kodustes tingimustes põletamine tööstuslikust
põletamisest?
• Mida sisaldab põlemisel eralduv suits?
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• Miks ei soovitata kasutada klooriga valgendatud tualettpaberit või
mähkmeid?
• Mille poolest on dioksiinid ohtlikud?
• Milliseid vaevusi võib prügipõletamine inimesele põhjustada?
• Kelle tervist prügi põletamine mõjutab kõige rohkem?
• Millise aja jooksul võivad jäätmete põletamisest tekkivad haigusnähud
inimesel avalduda?
• Kui palju taaskasutatakse jäätmeid praegu?
• Kui palju soovitakse jäätmete taaskasutamist suurendada aastaks 2020?
Kas see on sinu arvates võimalik? Põhjenda.
• Mida on tehtud selleks, et toota ja tarbida keskkonnasõbralikult? Mida võiks
veel ette võtta?
• Kuhu ja milliseid jäätmeid saab ära anda tasuta/ raha eest?
• Mida peaks tegema kodus tekkiva prügiga?

Autor Oskar Vels
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Ristsõna
Aine- ja energiavahetus
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Paremale:
1

Hästi arenenud hambad kiskjatel

3

Kalad, kes toituvad peamiselt selgrootutest ja taimedest

6

Organismi osa, mis täidab kindlaid ülesandeid

9

Suur lihatoiduline roomaja

10 Hädavajalik iga organismi elutegevuseks
11 Loomade klass, kes toidavad oma poegi piimaga
13 Linnu söögitoru osa
14 Soolestiku lõpuosa imetajatel
15 Eraldub fotosünteesil
16 Roomaja
Alla:
2

Kalade hingamiselundid

4

Loom, kes toitub teistest loomadest

5

Vere pidev ringlemine veresoontes

7

Osa aine- ja energiavahetusest

8

Organismide mõtteline järjestus, kus ühed on toiduks teistele

12 Mägra viis üle talve elada
Samal teemal võid lahendada ristsõna ka digitaalselt:
http://LearningApps.org/view2605562
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VASTUSED
Paremale:
1

Hästi arenenud hambad kiskjatel - silmahambad

3

Kalad, kes toituvad peamiselt selgrootutest ja taimedest - lepiskalad

6

Organismi osa, mis täidab kindlaid ülesandeid - elund

9

Suur lihatoiduline roomaja - krokodill

10 Hädavajalik iga organismi elutegevuseks - energia
11 Loomade klass, kes toidavad oma poegi piimaga - imetajad
13 Linnu söögitoru osa – pugu
14 Soolestiku lõpuosa imetajatel - kloaak
15 Eraldub fotosünteesil - hapnik
16 Roomaja - madu
Alla:
2

Kalade hingamiselundid - lõpused

4

Loom, kes toitub teistest loomadest - röövloom

5

Vere pidev ringlemine veresoontes - vereringe

7

Osa aine- ja energiavahetusest - eritamine

8

Organismide mõtteline järjestus, kus ühed on toiduks teistele - toiduahel

12 Mägra viis üle talve elada - taliuinak

Ristsõna koostas Anne Kivinukk, Eesti Loodusainete Õpetajate Liit
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