
Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu toimetised
Tallinn 2015

Kägu NR 22



Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit on 1993. aastal loodud Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate 
Liidu õigusjärglane. 
Liidu eesmärk on

•	 edendada keskkonnaharidust;
•	 ühendada huvigruppe koostööks ning selleks, et arendada Eestis bioloogia, geograafia ja 
loodusõpetuse õpetamist;
•	 kaitsta liikmete ühiskondlikke ja kutsealaseid huve.

Ühenduse töö on projektipõhine. Olulisemad projektid on olnud „Loodus ühendab”, õuesõppe 
koolitus looduskeskuste juhendajatele, „Case Forest – pedagogics towards sustainable 
development”, õuesõppe juhendite konkursi korraldamine,  „GMO-d – poolt ja vastu”, Euroopa 
Liidu keskkonnapoliitika tutvustamine õpetajatele, õpilaste ettevalmistamine rahvusvaheliseks 
geograafiaolümpiaadiks jm.
Aastast 1994 kuni praeguseni annab liit välja keskkonnahariduslikku ajakirja Kägu.
Liitu on toetanud Euroopa Sotsiaalfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Sihtasutus INNOVE, 
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Tallinna Linnakantselei, Vabaühenduste Fond, Euroopa 
Liidu Eesti esindus, Euroopa Liidu Teabetalitus, Avatud Eesti Fond, Integratsiooni ja Migratsiooni 
Sihtasutus Meie Inimesed, Riigimetsa Majandamise Keskus, SA REC Estonia, Hasartmängumaksu 
Nõukogu, Harju Maavalitsus, kirjastus Avita.

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit, Tallinn 2015

Koostaja: Anne Kivinukk, Eesti Loodusainete Õpetajate Liit
Keeletoimetaja:  Kesklinna Tõlkekeskus
Kujundaja: Nele Araste, Digimap OÜ
Trükikoda: Digimap OÜ
Kaanepilt: Rainar Kurbel

ISSN 1406-2704



Sisukord
Hea lugeja!

Naftatransport ja merelinnud   
Agni Kaldma

Paduvihmad ja kliimavaatlused    
Birthe Zimmermann, Michael Lentfer Jensen

Viimsi Kooli koostööprojekt Silma Õpikeskusega   
Kersti Ojassalu

Avameelselt lindude ja imetajate pereelust    
Signe Abel, Sirje Aher, Anne Kivinukk

Õpetajate Meetodimess 2015 
Anne Kivinukk 

Noorte deklaratsioon Soome Lahe kaitseks  

Pressikonverents 

Ristsõna. Sahhariidid     

Elust enesest    

     

4

6

12

20

24

35

40

47

48

51



4

KÄGU

Hea Lugeja!

Ilmunud on Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu toimetiste 22. number, 
keskkonnahariduslik ajakiri „Kägu”. Seekordse „Kägu” sisu on suuresti 
seotud eelmise numbri teemadega. 2014. aasta toimetistes tutvustasime 

Soome lahe aasta eesmärke ja tegevusi, tänavusest numbrist saame lugeda 
mõningatest  koostöö  tulemustest: Soome, Eesti ja Vene noored töötasid 
ühiselt välja ettepanekud, mida tuleks oma kodumere parema tervise heaks 
ette võtta. 
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2015. aastal ühines Eesti Loodusainete Õpetajate Liit Läänemere Väljakutse 
võrgustikuga (The Baltic Sea Challenge). Läänemere Väljakutse missioon 
on Läänemere elukeskkonna parendamine vabatahtlikult ühinenud 
organisatsioonide abiga. Tänaseks on liikumisega ühinenud juba üle 200 
organisatsiooni, sealhulgas mitmeid koole.  Liikumisega ühinedes lubab Liit 
tegutseda tõhusama keskkonnahariduse nimel, avaldades mereteemalist 
teavet nii „Kägus” kui kodulehel, kogudes huvitavaid õpetamisnippe, 
arendades koostööd teiste Läänemeremaade õpetajatega jpm.

  Ka tänavusest numbrist leiab midagi uut ja midagi traditsioonilist. Seekordseks 
uudiseks on ühe õppekava järgiva ristsõna ilmumine. Loodame selliseid 
avaldada ka järgmiste numbrite sabas. Juba kolmandat aastat ilmub ajakirjas 
mõni tõlkeartikkel, rubriik vene õppekeelega koolide õpetajatele jms. „Kägu“ 
tähtis roll on läbi aastate olnud õpetajate heade kogemuste avaldamine – 
õpetajate keskkonnahariduslikud kaastööd on „Kägu” lehekülgedele alati 
oodatud!

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit
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Naftatransport ja merelinnud
Agni Kaldma, Eestimaa Looduse Fond

Läänemeri on terves maailmas 
ainulaadne ökosüsteem 
oma aeglase veevahetuse, 

madala veetaseme ning vähese 
soolsuse tõttu. Rahvusvaheline 
Mere organisatsioon (International 
Maritime Organisation – IMO) 
tunnistas Läänemere 2005. aastal 
eriti tundlikuks merealaks. Selline 
staatus antakse piirkondadele, mis 
vajavad IMO regulatsioonidega erilist 
kaitset märkimisväärse ökoloogilise 
või sotsiaalmajandusliku väärtuse 
tõttu, mis on tundlik rahvusvahelise 
merendus tegevuse suhtes. Selle 
staatuse kohaselt on Läänemeri 
unikaalne ja haruldane ökosüsteem, 
mille looduslikku mitmekesisust 
ohustab inimtegevus.

Tihe laevaliiklus Läänemerel

Läänemere merekeskkonna kaitse 
komisjoni (HELCOMi) koostatud 
analüüsi kohaselt on laevaliiklus 
Lääne merel üks maailma tihedamaid. 
Iga päev liigub siin ligikaudu 2000 
laeva, millest 200 on naftatankerid. 
Laevade, eriti just naftatankerite arv ja 
suurus on viimastel aastatel kasvanud 
ning näitab pidevat kasvutrendi. 

Selline tihe liiklus leiab aset kitsastes 
väinades ja madalikel, mis on 
pikka aega jääga kaetud. Arvukad 
laevateede ristumiskohad muudavad 
Läänemerel navigeerimise keeruliseks 
ning suurendavad laevaõnnetuste 
riski.
Läänemere tihe laevaliiklus ja 
naftasaaduste ning muude kemi kaa-
lide veo osa tähtsuse kasv suuren-
davad ulatusliku mere reostuse tekke 
tõenäosust. Erinevate ametkondade 
koostatud tegevuskavad, strateegiad 
ja riskianalüüsid kinnitavad nafta-
reostuste äärmiselt kõrget riski, mis 
võivad põhjustada keskkonnale 
katastroofilist kahju.
Lisaks majanduslikule kahjule 
kaasneb naftareostusega alati ka 
kesk konna kahju. Rannad reostuvad, 
elu paigad kahjustuvad või hävinevad 
sootuks, lindude sulestik ja hüljeste 
karvkate määrdub naftaga. Üha 
tihenevad reostusjuhtumid on juba 
avaldanud mõju Läänemerel talvitu-
vate merelindude populatsioonidele.
Gotlandil läbiviidud uuringus 
on võrreldud talvituvate aulide 
(Clangula hyemalis) arvu piirkonnas 
toimunud naftareostuste arvuga 
alates 1996./1997. aasta talvest 
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kuni 2003./2004. aasta talveni ning 
jõutud järeldusele, et Gotlandi lähistel 
talvituvatest aulidest (koguarv 1993. 
ja 1994. aastate arvutuste kohaselt 

umbes 1,2 miljonit) hukkub igal 
aastal nafta tõttu umbes 120 000 
isendit. See ei ole isegi arvuka aulide 
populatsiooni jaoks väike arv.

Naftareostuse mõju elusloodusele

Naftareostuse mõju elusloodusele 
on ulatuslikult uuritud. Enim tuntud 
on Hollandi Mere instituudis (Royal 
Netherlands Institute for Sea 
Research) läbi viidud uuringud 
nafta mõjust merelinnustikule, mis 
sisaldavad andmeid randa uhutud 
naftaga määrdunud lindudest alates 
aastast 1915, ning Gotlandi ülikooli 
teadurite poolt Rootsis läbiviidud 
pikaajalised uuringud nafta mõjust 
Läänemerel talvituvate lindude 
populatsioonidele. Reostusjuhtumite 
järel on mõjusid uuritud kõikjal 
maailmas. Eestis tegeleb vastavate 
uuringutega peamiselt Tartu Üli-
kooli Mereinstituut. Uuringud 
hõlmavad väikeorganisme, linde ja 
imetajaid ning tulemused tõendavad 
nafta reostuste negatiivset mõju 
eluskooslustele. Naftareostuse 
esmane mõju võib olla märkamatu, 
kuid hiljem osutuda eluskooslustele 

surmavaks. Koosluste ja liikide 
taastumine võib võtta aega 
ühest aastast kuni 30 aastani. 
Elustiku kahjustuse olemus ja 

taastumisprotsesside 
aeg sõltub nafta liigist.
Kergõlide peamine 
mõju on toksilisus. 

Nad ei püsi keskkonnas kaua, vaid 
aurustuvad kiiresti ning on väga 
tuleohtlikud. 
Raskõlide peamine mõju on elustiku 
mehhaaniline lämmatamine, õli 
bakteriaalse lagunemise tõttu halve-
nev gaasirežiim ning bakte riaalsel 
lagunemisel vabanevad mürgi sed 
kõrvalsaadused. Raskõli on tava-
liselt vähetoksiline, väga kleepuv kuni 
tahke ning püsib looduses väga kaua 
aega.
Bioloogilise kahjustuse ulatus 
võib varieeruda minimaalsest kuni 
praktiliselt elustiku hävimiseni mõnes 
koosluses. Taastumiseks võib kuluda 
mitu kümmend aastat. Naftareostuse 
mõju elusloodusele sõltub paljuski 
valitsevatest keskkonnatingimustest: 
aastaajast, vee temperatuurist ja 
liikumisest, tuulest, piirkonna geo-
graafiast, põhjasetete laadist, jne. 
Näiteks on talvel tekkiva reostuse 
korral nafta aurustumine ja lahustu-
mine aeglasem ning suurem hulk 
naftat vajub põhja, mis omakorda 
mõjutab põhjakooslusi.

Iga päev liigub Läänemerel ligikaudu 2000 
laeva, millest 200 on naftatankerid. 
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Kui toimub naftareostus...

Naftareostuse korral on kõige 
enam ohustatud merelinnud. 
Olulisim välispidine mõju on see, 
et nafta kleepub sulgedele ning 
rikub nende vettpidava struktuuri. 
Läbi kahjustunud sulestiku 
pääseb külm vesi nahani, mille 
järel hakkab lind kehasoojuse 
säilitamiseks intensiivselt kasutama 
oma sisemist energiavaru, esmalt 
rasvkudet ning seejärel lihaseid. 
Külmatunne sunnib lindu nokaga 

oma sulestikku kohendama, et selle 
veekindlust taastada, nõnda satub 
nafta seedetrakti. Mürgitus tekitab 
kõigepealt kõhulahtisuse ning lind 
kaotab palju energiat ja vedelikku. 
Sellest areneb välja aneemia ehk 
kehvveresus, mistõttu merelinnud 
ei suuda enam sukelduda ega toitu 
hankida: hapnikku transportivate 
punavereliblede hulk veres on selleks 
liiga väike. Seetõttu tulevad naftaga 
määrdunud linnud, kes tavapärastes 
tingimustes veedavad kogu oma 
aja merel, mõne päeva möödudes 

Vabatahtlike tegevus  ja  õnnetuste korral päästetööde läbiviimiseks kogutud 
annetused näitavad ühiskondlikku toetust naftaga reostunud eluslooduse 
päästele. Foto: Agni Kaldma
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randa, kus nad külmuvad surnuks 
või langevad kiskjate saagiks, neid 
omakorda mürgitades.

Naftaga määrdunud lindude 
rehabilitatsioonikeskused

Naftaga määrdunud lindude 
rehabilitatsiooniga on maailmas juba 
mõnda aega tegeletud. Esimene 
rehabilitatsioonimudel tekkis hilistel 
1960-ndatel, mil asutati sellised 
maailmas tuntud eluslooduse 
päästeorganisatsioonid nagu 
International Bird Rescue Research 
Center (IBRRC), Tri-State Bird 
Rescue and Research, The Royal 
Society for Prevention of Cruelty to 
Animals (RSPCA) ja South African 
Foundation for the Conservation of 
Coastal Birds (SANNCOB). Kõik 
need organisatsioonid tegutsesid 
mittetulundusühingutena ning 
sõltusid vaid annetustest. Aastatega 
on mitmed neist organisatsioonidest 
sõlminud lepinguid nafta- või 
laevandusettevõtetega või saanud 
riikliku rahastuse.
Reostustõrjemeetodite arenedes on 
esimesest rehabilitatsioonimudelist 
välja kujunenud tänapäeva 
teaduslikel uuringutel põhinevad 
päästmismeetodid. Edasi 
arenenud ja täiustunud on üldised 
standardid, kriteeriumid ja eeskirjad, 
mida järgides ning parandades 
saavutatakse naftaga määrdunud 
lindude rehabilitatsioonis aasta-

aastalt üha paremaid tulemusi. 
Naftareostuse kirjeldatud negatiivseid 
mõjusid on võimalik professionaalse 
taastamistegevusega ennetada, 
vähendada ning likvideerida. 

Naftaga määrdunud lindude 
rehabilitatsioon — poolt- ja 
vastuargumendid

Naftaga määrdunud eluslooduse 
rehabilitatsioon eeldab suurt 
investeeringut sellega tegelevate 
inimeste aja ja energia näol, samuti 
kulutatakse palju muid ressursse: 
vett, elektrienergiat ja muidugi raha. 
Seetõttu on loomulik, et päevakorrale 
on kerkinud küsimus, kas naftaga 
määrdunud elusloodus üldse vajab 
päästmist ja kas rehabilitatsioon on 
mõttekas tegevus. Omavahel on 
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põrkunud kaks erinevat arusaama 
—üldsuse ja meedia arvamus 
selles, mis on oluline, ning paljude 
looduskaitse bioloogide arvamus 
selles, mis on oluline pika ajalisest 
liigikaitse seisukohast vaadelduna. 
Debattides vaieldakse ühelt poolt 
majanduslike põhjenduste ja 
liigikaitse seisukohtade ning teiselt 
poolt loomade heaolu üldiste 
põhimõtete, loomakaitse ning 
eetika ja moraalsete kohustuste üle. 
Küsimus „miks rehabiliteerida või 
miks mitte rehabiliteerida” on aidanud 
sõnastada poolt- ja vastuargumente. 
Kaasaegsed arengud teadmiste, 
teaduslike uuringute, varasemate 

naftareostusjuhtumite tulemuste 
analüüsimise ning teema 
rahvusvaheliseks muutumise näol 
on toonud meid punkti, kus küsimus 
„miks rehabiliteerida?” on kaotamas 
oma tähtsust ning selle asemel on 
esile kerkimas küsimus „keda, millal 
ja kuidas rehabiliteerida?”.
Demokraatlikus ühiskonnas, kus 
kodanikud saavad vabalt oma 
arvamust avaldada, on normaalne, et 
naftareostusjuhtumi tõttu kannatada 
saanud elusloodus tekitab kaastunnet 
ning põhjustab rahulolematust. 
Sellega kaasneb õiguspärane ootus, 
et keskkonnakahju likvideeritakse 
ning taastatakse endisega 

Naftareostuse korral on kõige enam ohustatud merelinnud. Fotomeenutus 
aastast 2008: puhastatud aulid kosuvad Sõrvele rajatud rehabilitatsiooni-
punktis. Foto: Agni Kaldma
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ligilähedane olukord. Üldine arvamus 
on, et inimtegevuse põhjustatud 
katastroof ning selle mõju 
elusloodusele tuleb inimestel endil 
ka heastada. Ühiskondlikku toetust 
naftaga reostunud eluslooduse 
päästele näitavad oma abi pakkuvad 
vabatahtlikud ning õnnetuste korral 

päästetööde läbiviimiseks kogutud 
annetused. Ka riskiallikad ise, 
nagu laevatranspordifirmad ning 
naftatööstuse ettevõtted, on mitmel 
pool maailmas asunud oma toetust 
rehabilitatsioonile üles näitama.
Kuigi naftaga määrdunud lindude 
pääste ei oma liigikaitse seisu kohalt 
olulist tähtsust suure populatsiooniga 
liikide puhul, on see siiski oluline 
väikesearvuliste või ohustatud liikide 
korral. Selleks, et vajaduse korral 
oldaks valmis mõnd ohustatud 
liiki päästma, tuleb kasutada kõiki 
võimalusi õppimiseks ning teadmiste 
kogumiseks. Selle võimaluse annab 
igakordne päästeoperatsioon. 
Lisaks kasulikele teadmistele annab 
see tegevus teadlastele võimaluse 
koguda andmeid eri liikide kohta 
ning vajalikku informatsiooni mitme-
sugusteks uuringuteks.
Naftaga määrdunud eluslooduse 
rehabilitatsioonile kuluvad summad 

on imetillukesed võrreldes nafta-
transpordi rahakäibega. Lisaks on 
rahvusvaheliste kokkulepetega 
loodud mitmesuguseid fonde, mis 
üha enam hüvitavad ka lindude 
rehabilitatsiooni kulu. Korralikult 
planeeritud ja ettevalmistatud 
pääste operatsioon on kordi 

odavam kui ilma vastava 
valmisolekuta läbi viidud 
rehabilitatsioonikatsed. 
Pealegi on inimesed, 
kes kord juba naftaga 
määrdunud linde aidanud, 

tõenäoliselt edaspidi ühed suuremad 
looduskaitsjad üldse. Lisaks on nad 
aktiivsed kodanikud, kes tulevad 
appi ka teistes hädaolukordades 
ning omavad kogemust, kuidas 
keerulistes situatsioonides hakkama 
saada. Siinkohal ei tohiks kahe silma 
vahele jätta asjaolu, et enamik riike, 
sealhulgas ka Eesti, on seadusega 
reguleerinud vastutuse hättasattunud 
eluslooduse abistamiseks.
Loodetavasti ei jää see tulevikus 
enam nii, et ühed reostavad merd 
ning teenivad selle arvelt kasumit, 
samas kui teistel tuleb hukule 
määratud linde päästa. Sellise 
stsenaariumi korral oleme ka ise 
hukule määratud, sest nafta ei tapa ju 
ainult merelinde. Kannatada saavad 
ka vähemnähtavad organismid ning 
mere ökosüsteemi järk-järguline 
hävimine naftareostuse tõttu 
seab lõppkokkuvõttes ohtu kogu 
inimkonna.

Üldine arvamus on, et inimtegevuse 
põhjustatud katastroof ning selle mõju 
elusloodusele tuleb inimestel endil ka 

heastada. 
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Paduvihmad ja kliimavaatlused
Birthe Zimmermann, Michael Lentfer Jensen

Artiklis tutvustame Taani õpetajate Birthe Zimmermanni ja 
Michael Lentfer Jenseni välja töötatud juhendit kliima prob-
leemide käsitlemiseks koolis. Juhendi abil uuritakse, kas ja 
kuidas aitavad murukatused vähendada paduvihma poolt 
põhjustatud liigvett. Tegevusi näitlikustatakse infotehnoloogia 
võimalusi kasutades, peamine abivahend on programm 
Scratch1. Suurt tähelepanu pööratakse õppijate omavahelisele 
suhtlemisele ja oskusele oma töö tulemusi teistele edasi anda. 
Loodetavasti pakub see juhend lugejale inspiratsiooni ning häid 
ideid uurimusliku õppe rakendamiseks. Juhend „Monster Rain 
– Monitoring the Climate” on avaldatud kogumikus Teaching 
Science in Europe 4. IStage. Developing Teaching Materials 
for ICT (Information and Communications Technologies) in 
Natural Sciences.

1    Autorid viitavad korduvalt Scratch programmi tutvustavale kodulehele www.
scratch.mit.edu/projects/agsmj/2352259, mis on osaliselt tõlgitud ka eesti keelde.

SISSEJUHATUSEKS
Kliimavaatlusi soovitatakse 14–18 
aasta vanustele õpilastele loodus-
ainete käsitlemisel, siinjuures on 
võimalik lõimida erinevaid õppeaineid 
nagu bioloogia ja füüsika.
Kliimamuutuste üle arutlemine aren-
dab õppijate kriitilist mõtlemist ja 
nad saavad proovida mitmesuguseid 
koha likke probleeme käsitlevaid 
meeto  deid ning katseid. Teema 
pakub õpilastele võimalust omavahel 
suhelda ja seeläbi kujundada aru-
saa mist säästvat arengut toetavast 
haridusest.

Juhendi alusel on töö käigus võimalik 
käsitleda nii bioloogia kui füüsika 
PÕHIMÕISTEID:
Bioloogia: taimede kasv, taimede 
ehitus ja füsioloogia, toitained, ima-
mine, süsiniku- ja lämmas tiku ringe, 
fotosüntees, hingamine, aine vahetus, 
elupaigad, suktsessioon, evolutsioon.
Füüsika: modelleerimine; simulat-
sioon, veehulga mõõtmine.
Eesti kooli õppekava järgija leiab 
siin rohkesti seoseid geograafiaga, 
lisandub IKT võimaluste kasutamine 
kliimaprobleemide käsitlemisel jpm.
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Aastaid pakkusid mõned Tallinna tänavad pärast paduvihma linlastele nii 
meelehärmi kui nalja. Nüüd  on probleemi asutud lahendama moekate sade-
veesüsteemide abil, mille näiteid võib näha Kadriorus, Tallinna Botaanikaaias 
jm.

TAUSTATEAVE
Tegevuste läbiviimiseks vajalikku 
teavet leiab peamiselt internetist. 
Modelleerimine on õpilastele huvitav, 
kuid samal ajal on töötava mudeli üles 
ehitamine neile ka paras väljakutse. 
Paduvihma simulatsiooni leiab aad-
ressilt www.scratch.mit.edu/projects/
agsmj/2352259, juhised selle konstru-
eerimiseks võib leida lehe küljelt 
www.science-on-stage.de. Autorid 
rõhutavad kaasõpilastega suhtlemise 
ja meeldejääva esitluse olulisust.
Katse näitlikustamiseks võib 
kasutada Scratch programmi, 
graafikute visandamisel leiab tuge 
mitmesugustelt internetilehekülgedelt.

SISU
Kliimaprobleemide käsitlemine 
on seotud reaalse tegelikkusega 
ja siin saab igapäevaelust tuua 
rohkesti näiteid: meedia vahendusel 
jõuab meile sageli uudiseid 
selliste ilmastikunähtuste kohta 
nagu põud, tormid, paduvihmad 
jm. Käesolev artikkel keskendub 
eelkõige paduvihmale ja selle 
mõju leevendamise võimalustele. 
Üks niisugustest võimalustest 
on mätaskatus, mida käesolevas 
juhendis uuritakse vastava mudeli ja 
arvutiprogrammi abil.
Paduvihmaga kaasneb suur hulk 
vett, mis sajab maha väga lühikese 
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aja jooksul. Niisugune vihm võib 
avaldada suurt mõju hoonetele, 
raudteedele ning sõiduteedele, 
põhjustades üleujutusi või neid isegi 
minema uhtuda.

Milleks meile mätaskatus?

Mätaskatused on kasutusel Skandi-
naaviamaades, Saksamaal, Põhja-
Ameerikas jm. Norras on need 
sajan deid praktilistel kaalutlustel 
kasu tusel olnud, sest mägede 
ja fjordide kallaste tugevatele 
tuulte le ei pidanud teised katuse-
materjalid vastu. Saksamaa linnades 
hinnati haljaskatuseid eel kõige 
tuleohutuse seisukohalt. Soomes 
on mätaskatused moodi läinud 
keskkonnakaalutlustel 
linna mikrokliimat 
parandavate ehitus-
elementidena.
Mätaskatuse ehitamiseks 
sobivad taimed, mis on 
madalakasvulised, lihakate 
lehtedega ja vastupidavad 
nii põuale kui ka tugevatele sadudele. 
Mätast moodustavate taimede 
juurestik levib kiiresti ja vormib mõne 
aastaga tiheda juuremati. Juured 
hoiavad pinnast paigal ja takistavad 
sel moel erosiooni. Sellistest taimest 
on meile kõige enam tuntud kuke-
harjalised.
Looduslikke hüdroloogilisi prot-
sesse imiteerides aeglustab rohe-
katuste süsteem vihmaperioodil 

veevoolu katuse pinnalt. Seega 
on neil täita oluline osa sadevee 
käitlus süsteemis ja haljaskatused 
võivad majaomanikule anda ka 
majanduslikku kokkuhoidu: kanalisat-
siooniteenuste kallinemisel tuleb 
üha rohkem maksta ka sadevee ära-
juhtimise eest.
Mätaskatusel on rida majanduslikke ja 
ökoloogilisi eeliseid, sest see 
•	 vähendab linnades kasvuhoone-
gaaside emissiooni,
•	 filtreerib ja seob õhust tolmu ning 
toksilisi aineid,
•	 täiendab hoone soojusisolatsiooni 
ja toimib müratõkkena, parandades 
hoone sise kliimat,
•	 pakub silmailu,
•	 jpm.

AINET UURIMISEKS
Töö käigus uuritakse, kas ja kuidas 
mõjutab mätaskatus sademevee 
äravoolu paduvihma korral.

Enne vaatluste või katsete juurde 
asumist tuleks teha eeltööd.
Internetti kasutades võivad õpilased 
välja selgitada ja teistega jagada 
järgmist:

Looduslikke hüdroloogilisi prot sesse 
imiteerides aeglustab rohe katuste 

süsteem vihmaperioodil veevoolu katuse 
pinnalt. Seega on neil täita oluline osa 

sadevee käitlus süsteemis.
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•	 Kui palju langeb aasta jooksul 
kodu/kooli piirkonnas sademeid? Kas 
sademete hulk on viimase nt 50 aasta 
jooksul muutunud?
•	 Kas teatud perioodidel tabavad 
vaadeldavat piirkonda tugevad tormid 
või paduvihm? Kui nii, siis millal ja kui 
tihti on seda viimaste aastate jooksul 
juhtunud?
•	 Mis juhtub vihmaga, mis sajab 
kooli- või kodumaja katusele? Kuhu 
see liigub?
•	 Kas kliimamuutuste tagajärjel 
tekkinud kahjustuste (nagu näiteks 
üleujutuste) ennetamiseks on midagi 
ette võetud? Kui nii, siis milliseid?
•	 Kas kukeharjalised kasvavad sinu 
kohalikus piirkonnas? Millised on 
nende elupaigad?

Katse: Vee imendumine ja äravool
Ideaaljuhul võiksid õpilased uurida 
oma kooli katust. Uuritaval hoonel 
peab olema suhteliselt lame katus, 
millel on veerenn ning vihmaveetoru, 
mille abil saab mõõta vihmavee hulka. 
Katust peab saama kasutada pikema 
vaatlusperioodi jooksul. Andmeid 
märgitakse üles veebipõhiselt.
Tõenäoliselt tuleb paduvihma mõju 
ja sademete äravoolu uurida siiski 
mudeli abil, võrreldes mätaskatust 
nn tavakatusega. Parimate tulemuste 
saavutamiseks tuleb mõõtmisi läbi 
viia pikema aja jooksul — kuude, või 
võimalusel isegi aastate jooksul.

Töö murukatuse mudeliga
Õpilased võivad ehitada väikese-
mõõdulise mudeli, kus mätaskatust 
võrreldakse nn tavakatusega. Selleks 
võetakse kasutusele kaks alust, 
millest üks on taimedega kaetud 
(katus A) ja teine katmata (katus B). 
Mõlemale katusele on kinnitatud 
kogumisrenn ja vihmaveetoru 
vt joonist). Murukatuse mudeli 
valmistamiseks leiab lisamaterjali 
aadressilt www.science-on-stage.de 
artiklist „Monster Rain – Monitoring 
the Climate”.
On huvitav teada, et Norras 
ehitati traditsiooniline mätaskatus 
kahekordsest mättakihist. Üks kiht 
asetati kasetohule (see peab vett!) 
juured ülespidi, sellele paigutati teine 
kiht „õiget pidi”.

Paduvihma mõju ja sademete ära-
voolu saab uurida mudeli abil, kus ta-
vakatust võrreldakse mätaskatusega. 
Foto: Birthe Zimmermann
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Juhend vaatluste läbiviimiseks:
•	 Mõõtke ära oma katuste pikkus 
ja laius ning arvutage kogupindala 
ruutmeetrites. Märkige tulemused 
üles.
•	 Kaaluge kumbki katus, märkige 
tulemused üles.
•	 Kasutage liitrist mõõtenõud 
ja valage aeglaselt vett esimese 
katuse peale nii kaua kuni see enam 
ei suuda vett imada ning hakkab 
tilkuma. Märkige üles, kui palju vett 
lisati esimesele katusele.
•	 Valage sama palju vett teise 
katuse peale.
•	 Koguge mõlemalt katuselt maha-
voolanud vesi. Märkige üles vee 
kogus, mis voolas ära kummaltki 
katuselt. Tehke mõõtmisi kord 

nädalas kindlal päeval ja kui 
võimalik, siis ka mitu nädalat 
järjest.

Programmeerimine
Katse tulemusi saab ennustada 
mudeli abil, mille koostamiseks 
sobib lihtne tasuta programm 
Scratch: www.scratch.mit.
edu/projects/agsmj/2352259. 
Õpetajale mõeldud juhendi leiab 
aadressilt www.science-on-
stage.de.
Scratch on mõeldud eelkõige 
8–16 aasta vanustele õpilastele, 
kuid seda kasutavad igas 

eas inimesed, kes loovad Scratchi 
projekte kodus, koolis, muuseumides, 
raamatukogudes ja mujalgi.
Scratchiga saab programmeerida 
interaktiivseid lugusid, mänge ja 
animatsioone ning oma loomingut 
teistega jagada. Õpilased võivad 
kokku panna väikese animatsiooni, 
samas saab programmeerimist 
kasutada lihtsa süsteemi 
kirjeldamiseks. Lähtekoodi leiab 
aadressilt: www.science-on-stage.de.
Süvaõppega õpilased võivad mudelit 
täiustada ning laiendada keerukamate 
parameetritega. Mudel, kus on 
võimalik muuta vee imendumist 
ja aurustumist, on välja töötatud 
aadressil www.scratch.mit.edu/
projects/agsmj/2352259.

Vesi Vesi

Mätaskatus

VihmaveetoruVihmaveetoru

Anum veehulga 
mõõtmiseks A

Anum veehulga 
mõõtmiseks B

Joonis: Mudeli skeem. Mudelil on 
nii tavaline (B) kui ka mätaskatus (A). 
Katuse kalle on 30 kraadi.
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Arutelu
Kogutud andmete alusel saavad 
õpilased ettekujutuse, kui palju vett 
võib mätaskatus kinni pidada. Võib 
arutleda, milliseid erinevusi kaetud ja 
katmata katuste vahel saab mõõta, 
arvestades kukeharjaliste võimet vett 
kinni pidada või äravoolu aeglustada. 
Programmeeritud simulatsiooni 
abil saavad õpilased võrrelda 
elustaimedelt kogutud andmeid 
vee aurumise ja imavuse kohta (vt 
joonist). Seejärel analüüsitakse, kas 
programmeeritud mudelid vastavad 
tegelikkusele või tuleks teha mingeid 
muudatusi. Vastavalt õpilaste 
teadmistele võib lisada teisi tingimusi, 
mis taimi ja mudelit mõjutavad.

VEEL TEEMAGA SEOTUD 
VAATLUSI JA KATSEID

Kasutades ehitatud mudelit võib teha 
veel rida vaatlusi ja katseid: 

Kukeharjaliste fotosüntees
Kukeharjalisi uurides võib saada 
kasulikku teavet. Taimi uuritakse 
kasvukambrites, mis on ühendatud 
hapniku ja süsinikdioksiidi anduritega. 
Samal ajal mõõdetakse temperatuuri 
ja niiskust jälgimaks, kuidas 
mätaskatuse efekt sõltub aastaajast 
ning kliimast.
Taimed asetatakse kasvukambrisse 
24 tundi enne mõõtmisi, et teha 
kindlaks, kas need kohanevad 
sealsete tingimustega. Vähemalt 24 
tunni jooksul kogutakse andmeid 
hapniku ja süsihappegaasi hulga 
kohta nn tavaolukorras ja lisa-
valgustuse korral. Kogutud andmete 
põhjal võivad õpilased arutleda, 
kas ja kuidas mõjutab mätaskatuse 
kaudu toimunud aurumine sadevee 
hulka või aeglustab selle liikumist 
mööda äravoolutoru. Niimoodi leia-
vad nad suhteliselt lihtsaid võimalusi 
kliimamuutuste ja globaalse 
sooje nemise poolt põhjustatud 
probleemide leevendamiseks. Süva-
õppega õpilased võivad kasutada 
kogutud andmeid ja graafikuid 
kukeharjaliste fotosünteesi (CAM 
fotosünteesi) uurimiseks.

Vee kvaliteedi uurimine
Õpilased võivad määrata nii katmata 
kui ka kaetud katustelt kogutud 
vihma vee happesust, nitraatide 
ja fosfori sisaldust ning võrrelda 
andmeid. Millised on erinevused 
happe suses ja vee kvaliteedis? 

Joonis: Katse tulemused võib kokku 
võtta graafiku abil: 
QmA – vooluhulk mätas katuselt; 
QmB – vooluhulk tavakatuselt; 
t – aeg minutites.
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Kuidas tutvustada kaaslastele saadud 
tulemusi?

Taimerakud ja -koed
Õpilased vaatlevad valgus mikros-
koobi abil kukeharja lehti, valmistades 
preparaadid kukeharja a) kuivast ja b) 
veega täitunud lehest. Vaadeldakse 
rakkude kuju ja värvust, mõõdetakse 
rakkude diameetreid, võrreldakse 
kuiva ja veega täitunud rakku. 
Vaadeldakse kukeharja lehe katte-
kude. Õpilased leiavad õhulõhed, 
loetlevad avatud/suletud õhulõhede 
arvu ühes ruutmillimeetris.
Õpilased arutlevad, kas ja kuidas 
erineb rakus suurus (diameeter) 
kuival/märjal taimel. Kas avatud või 
suletud õhulõhede arv lehtedel annab 
olulist informatsiooni selle kohta, 
millist kasvukohta kukeharjalised 
eelistavad?

Taimede kasv ja soojusisolatsioon
Kas mätaskatused peavad sooja 
talvel ja omavad jahutavat efekti 
suvel? Seda on kõige parem uurida 
soojal ja päikeselisel suvepäeval. 
Katseks on vaja kahte külma kraani-
veega täidetud plastiknõud mahuga 
10 – 25 liitrit. Mõlema nõu vette 
pannakse termomeeter. Üks nõu 
kaetakse taimematiga, teine jääb 
katmata. Mõlemad nõud asetatakse 
vähemalt üheks tunniks päikese 
kätte. Enne ja pärast õue viimist 
mõõdetakse mõlemas nõus vee 
temperatuuri. Temperatuuri võib 

mõõta ka iga tunni järel. Taimematt 
peab pidevalt purki katma, selle 
võib eemaldada vaid temperatuuri 
mõõtmise ajaks. Temperatuur ja 
aeg märgitakse üles. Tulemusi 
esitletakse kaaslastele ja arutletakse 
mätaskatuste omaduste üle. 

TÖÖDE ESITLEMINE
Taani õpetajad pööravad suurt 
tähelepanu kaasõpilastega 
suhtlemisele ja oma töö tulemuste 
esitlemisele. Õpilased võivad oma 
töö tulemusi esitleda mitmel viisil: 
artiklina, suulise ettekandena, video 
abil, postrina jne. Poster peaks olema 
meeldiva kujundusega, liigseid 
selgitusi mittevajav, faktipõhine jms. 
Üksnes postri abil ei ole aga kerge 
teistele oma saavutusi ja oman-
datud teadmisi edasi anda. Visuali-
seerimiseks tuleb kindlasti kasutada 
fotosid, graafikuid jms. Graafikute 
joonistamiseks võib internetist 
leida tasuta programme. Katsete 
näitlikustamiseks võib kasutada juba 
eelpoolviidatud Scratch´i programmi. 
Kõik eelpool mainitud meetodid 
pakuvad taustateavet QR-koodi 
jaoks. Kõik see on vaid ühe kliki ja 
nutitelefoni rakenduse kaugusel, 
sest QR-koodi võib interneti abil 
kiiresti luua (nt siin: qrcode.kaywa.
com). Teksti jaoks tuleb vajutada 
„tekst“ ja „genereeri“, mispeale ilmub 
vöötkood. Kood tuleb salvestada. 
Võib ka klikkida URL-lingile ja saada 
lihtsama ligipääsu veebilehele, mis 
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pakub lugejale soovitud teavet. 

LÕPETUSEKS
Pärast programmeerimist ja elus-
taimede jälgimist mõistavad õpilased 
mätaskatuse efekti, taimede võimet 
imada vett ning aeglustada vee ära-
voolu. Animatsiooni on õpilastel 
huvitav koostada ning omandatud 
teadmised programmeerimiskoodist 
pakuvad neile edaspidiseks 
inspiratsiooni.

ROHKEM TEAVET
Birthe Zimmermann · Michael Lentfer 
Jensen. Monster Rain – Monitoring 
the Climate in Teaching Science 
in Europe 4. IStage. Developing 

Teaching Materials for ICT 
(Information and Communications 
Technologies) in Natural Sciences. 
Science on Stage Deutschland e.V. 
(SonSD), 2012
www.science-on-stage.de

Kasutatud kirjandust:
Pille Koorberg. Rohelised katused. 
Murukatus, mätaskatus, kukehari ja 
kõik katusehaljastusest. Ettekanne 
ehitusala seminaril, 6.05.2009
http://www.ehitusala.ee/wp-content/
uploads/2009/01/katusehaljastus_
koorberg_060509.pdf

Murukatused
http://www.murumari.ee/
murukatused.html

Õpilased miniatuurset mätaskatust ehitamas. Foto Birthe Zimmermann
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Viimsi Kooli visioon on olla 
õpilas tele mitmekülgseks 
arenguks võrd seid võima lusi 

pak kuv avatud õpikesk kond.
Kooli gümnaasiumiastme loodus-
suund aitab oma tegevustega kaasa 
jätkusuutliku mõtteviisi kujundamisele. 
Et paremini täita riikliku õppekava 
loodusvaldkonna valdkonna- ja 
aine alaseid pädevusi ning tagada 
õpi tulemuste saavutamine, kirjutati 
Keskkonnainvesteeringute Keskusele 
projektitaotlus eesmärgiga popu lari-

seerida loodusteadusi ja arendada 
õpilaste loodusteaduslike eksperi-
mentide ja uurimusliku õppe läbi-
viimise oskust. Ühtlasi haakus 
projekt ka meie gümnaasiumi 
jätku suutliku arengu põhimõtteid 
jälgiva kooli kontseptsiooniga. 
Projekti taotlus leidis toetust täies 
ulatuses, koostööpartneriks oli Silma 
Õpikeskus Läänemaal.
Projekti käigus toimus kaks 
kahepäevast looduslaagrit 10. 
ja 11. klassi loodussuunas 

Viimsi Kooli koostööprojekt 
Silma Õpikeskusega

Kersti Ojassalu, Viimsi Kool
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õppivatele õpilastele. Õpe toimus 
looduskeskuses ja selle lähi ümbru-
ses, tegevusi viidi läbi nii loodu ses kui 
õppe klassis.

Prog ramm tutvustas Loode-Eesti 
kaitsealade näitel Eesti loodus kaitse-
süsteemi korraldust, erinevaid loodus-
kaitsetöid (rannaniitude taastamine) 
ning kaitsealuseid objekte ja liike. 
Praktilise uurimistöö käigus uurisid 
õpilased rannaniidu hooldamise 
mõju selle elupaiga bioloogilisele 
mitmekesisusele.
Silma Õpikoja ümbruses läbi 
viidud praktilised tööd olid väga 
huvitavad. Esimese uurimustöö 
käigus kaardistati roostiku levikut. 
Läbi rannaniidu kulgeval marsruudil 
mõõdeti ära pinnase niiskus, pilliroo 
katvus protsentides, kõrgus ja 
tihedus. Võrreldi ka karjatatava ja 
karjata mata alade roostiku kõrgust. 
Töö tulemusena õpiti seostama 
pilli roo levikut ja roostiku tihedust 
pinnase niiskuse ja rannaniidu 
hoolda misega.
Teise praktilise töö käigus tutvusid 
õpilased rannaniidu hooldamisega 
ning andsid hinnangu selle 
kvaliteedile. Töö käigus kasutati 
hiljuti valminud rannaniidukohvri 
töölehti ja juhendmaterjale. Õpilased 
õppisid tundma rannaniidu erinevate 

vööndite tunnustaimi ning määrasid 
prooviruutudes niidu liigirikkuse. 
Rannaniidu taimestiku järgi (võsastu-
mine, puude ja põõsaste esinemine, 

pilliroo levik jne) hinnati 
rannaniidu seisundit.  
Praktika lõppedes 
koostasid õpilased eri-
teemadel esitlused ning 

tegid kaaslastele 5–7 minuti pikkuse 
ettekande.
Õppereisi käigus tutvuti eri tüüpi 
kaitsealade, kaitsealuste liikide ja 
üksikobjektidega.
Silma looduskaitsealal külastati 
Saare matkaraja algust (sügisel sai 
veel kasutada laudrada, mis aga 
kevadel oli renoveerimisel) ning 
Kudani rannaniitu. Kevadel tutvuti 
looduskaitsealuste käpalistega nagu 

Projekti käigus toimus kaks kahepäevast 
looduslaagrit 10. ja 11. klassi 

loodussuunas õppivatele õpilastele.

Looduslaagris õpiti seostama pilliroo 
levikut ja roostiku tihedust pinnase 
niiskuse ja rannaniidu hooldamisega.
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hall käpp, suur käopõll, kärbesõis, 
kahkjaspunane ja täpiline sõrmkäpp. 
Sügisel keskenduti rändlindude 
loendamisele. Kudanis tutvuti ka 
soolakute kujunemise ja taimestikuga.
Külastati Nõva maastikukaitseala, 
kus tutvuti Põõsaspea neeme ja 
Uuejõe suudme maastike ja teiste 
loodusväärtustega. Põõsaspeal õpiti 
tundma gneissbretšasid ning liivasele 
ja kliburannikule iseloomulikke liike.
Uuejõel tutvuti rändava jõesuudmega 
ning õpiti teadvustama külastus-
koormusest tingitud ohtusid metsale 
ja luidetele nagu metsapõlengud, 
liigsest tallamisest tingitud taimestiku 
hävimine jms. Kaitsealustest taime-

liikidest õpiti tundma aas-karukella.
Kolmanda kaitsealana külastati Sala-
jõe maastikukaitseala. Õppekäigul 
tutvuti Salajõe neeldumisalaga ning 
vaadeldi karstilehtreid. Kaitsealade 
külastamise käigus kaardistasid 
õpilased erinevaid kaitsealuseid 
objekte ning jäädvustasid neid 
fotodele.
Silma Õpikoja õppepäevad sisal-
dasid mitmesuguseid tegevusi ja 
vaheldusrikast õpet, mis põhines 
aktiiv õppe meetodil. Õpilased 
said ettekujutuse välitööde tege-
misest ja andmete kogumisest 
välitingimustes. Õppeklassis 
toimuvas aktiivõppetunnis arutati läbi 

Milline neist küll  gneissbretša on?
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õppekäigul nähtu, uuringutest tehti 
kokkuvõtteid.
Kokkuvõtteks võib öelda, et õppe-
päevad olid väga hästi ette valmista-
tud ja läbi viidud.
Kokkuvõtet looduslaagrist koos 
piltidega võib lugeda aadressilt
http://www.viimsi.edu.ee/index.
php?id=74784.  Samast, Isabel 
Kärtner´i ettekandest „Loodussuuna 
looduslaagrid”, pärinevad ka artiklile 
lisatud fotod. 

Õppepäevade korraldamine oli 
seotud ka rahvusvahelise projektiga 
ESTIC – Sustainable School Policy, 
mille keskmes on keskkond ja jätku-
suutlik areng. Projekti partner oli 
Fjölbrautaskolinnvid Armula kool 
Islandilt.
Projekti käigus loodi keskkonna-
sõbraliku ja säästva arengu põhi-
mõtteid järgiva kooli kontseptsioon 
ning korraldati kogu aasta jooksul 
teemakohaseid üritusi. Loodi Eesti-
Islandi õppematerjalid ning arendati 
matemaatika ja loodusainete 
õppesuunda. Kõigi projektiga seotud 
tegevuste kohta saab lugeda ja 
valminud õppematerjalidega tutvuda 
projekti koduleheküljel  https://sites.
google.com/site/esticproject/.

Järgmisel korral üllatab Uuejõe rändav jõesuue rändajat juba uues kohas.

Õppeklassis arutati läbi õppekäigul 
nähtu, uuringutest tehti kokkuvõtted.
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Avameelselt lindude ja imetajate 
pereelust

Signe Abel, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 
Sirje Aher, MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED

Anne Kivinukk, Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

Lindude ja imetajate paljunemisest

Poegade arenemiseks peavad kokku 
saama munarakk ja seemnerakk. Nii 
lindudel kui imetajatel toimub see 
kokkusaamine emaslooma keha sees. 
Kõikide imetajaliikide isasloomadel on 
peenis, millega viiakse seemnerakud 
emaslooma suguorganitesse. 
Enamikul linnuliikidel puuduvad 
välised suguelundid. Paaritumisel 
surutakse kloaagiavad vastamisi. 
Erandiks on pardid, haned ja mõned 
lennuvõimetud linnuliigid. Nende 
isastel on peenisetaoline elund, mis 
sopistub kloaagist paaritumise ajal 
välja.  Niisugust viljastumist, kus 
sugu rakkude ühinemine toimub 
emas looma sees, nimetatakse 
kehasiseseks viljastumiseks. 
Tänu kehasisesele viljastumisele 
on nii imetajate looted kui lindude 
munad kaitstud ebasoodsate välis-
mõjude eest. Looteid hukkub vähe 
ning järglaste arv võib olla suhte-
liselt väike. Meie faunas jääb ka 
arvukamate järglaste arvuga imetajate 

poegade arv enamasti kümne 
piiresse. Sama võime täheldada ka 
meie lindude puhul. Vähem poegi 
on ka neil imetajatel ja lindudel, kes 
oma poegade eest hoolitsevad – 
suudavad neid kaitsta ebasoodsate 
ilmastikunähtuste, kiskjate ja para-
sii tide eest ning neid piisavalt toita. 
Kui poegi on liiga palju või ilmastiku-
tingimused halvad, siis ei suuda 
vanemad neile toitu leida.
Vanemate hoolitsus on järglaste 
edukaks kasvatamiseks väga 
tähtis. Enamik linde ja suur hulk 
imeta jaid teeb poegadele pesa. 
Linnupoegadele tuuakse valgu-
rikast toitu, mis aitab neil kiiresti 
kasvada. Näiteks 2015. aasta suvel 
eba õnnestus paljude väikeste laulu-
lindude ja nahkhiirte paljune mine, 
sest suve algus oli külm ja vihmane 
ning poegade toitmiseks oli liiga vähe 
putukaid.
Imetajad toidavad oma poegi alguses 
emapiimaga. Paljud neist, näiteks 
kiskjad, toovad poegadele hiljem 
lisaks ka muud toitu, kuni pojad 
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õpivad ise endale toitu hankima. 
Rohusööjate pojad hakkavad varakult 
lisaks emapiimale ka rohtu sööma.
Õppimine pole inimesele ega teistele 
imetajatele ainuomane oskus. Õpivad 
ka linnud ja teisedki loomad. Paljude 
liikide vanemad õpetavad oma 
poegadele eluks vajalikku. Peamiselt 
õpivad loomad siiski ise, ilma kellegi 
õpetuseta.

Kuidas käituda loodusest leitud 
linnu- või loomapojaga?

Linnud ja loomad hoolitsevad oma 
järglaste eest ning poegade kaitseks 
astutakse vapralt välja. Pesitsemise ja 
poegade eest hoolitsemise perioodil 
võivad linnud ja loomad agressiivseks 
muutuda nii konkurentidest liigi kaas-
laste kui inimese suhtes. Sellest ka 
luikede rünnakud pargitiigi ääres, 
tigedad varesed mõnes surnuaias, 
ründavad kajakad merre ulatuval 
neemel... 
Leidnud loodusest mahajäetud 
linnu- või loomapoja, tuleks temast 
kiiresti eemale minna. Peaaegu 
kindlasti on ema kuskil läheduses ja 
ootab hetke, et poeg jälle hoole alla 
võtta. Pikem peatumine leitud pesa 
või loomalapse juures võib halvasti 
lõppeda ja ema pojad maha jätta. 
Teisalt ei pea paika levinud arvamus, 
et linnud hülga vad pesa, kui inimene 
on sellele peale hinganud — lindude 
lõhnataju on selleks liialt nõrgalt 
arenenud.

Mingil juhul ei tohi leitud looma 
või lindu koju viia. See on loodus-
kaitse seadusega keelatud ja toob 
ena masti kaasa probleeme. Oma 
maitse kohaselt linnupoega toites 
või putukaid püüdes jääb inimene 
tava liselt hätta. On juhtumeid, kus 
kodus üles kasvatatud loom muutub 
täiskasvanuna inimesele koguni 
ohtlikuks. Loodusesse tagasi lastud 
lind või loom ei oska seal liigiomaselt 
käituda ega saa tavaliselt iseseisvalt 
hakkama. 

Loodusest leitud abituna näivad 
linnu- ja loomapojad ei vaja 
inimese abi ja sageli toob inime-
se sekkumine kasu ase mel hoopis 
kahju. Vigastatud linnust või 
loomast tuleb teatada Kesk konna-
inspektsiooni valvetelefonile 1313.

Ema on oluline nii inimese kui looma-
lapsele - see on siililegi selge. 
Foto: Georg Aher
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Ülesanded
Enne lugemist

1. Mõistatused
Mõista, mõista, kes see on?

a. Ärkab vara, koidu ajal, lauluga sind üles ajab?
b. Mitmesuguseid ameteid pean, karja hoian ja kelku vean, vahel olen tubli 
jahimees, mõnikord valvuriks maja ees?
c. Harva kui näed linnas mind, nüüd viib auto koju sind. Maal mul tööd ka vähe 
vaja, traktor vagusid seal ajab?
d. Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaitsjat, üks parmupiits?
Kas mõistatustel käib reeglina küsimärk lõpus?

2. Arutage koos

1. Kuidas on lindude ja loomade järglaste arv seotud välismõjudega?
2. Kuidas linnud ja loomad oma poegi toidavad?
3. Mis mõjutab lindudel ja loomadel järglaste saamist ja nende kasvatamist?
4. Kuidas käituksid, kui leiad pesast välja kukkunud linnupoja või ilma 
emasloomata loomapoja?

3. Töötage paarides
a. Liigitage loomade nimetusi

Nimetused
jäär/ tall/ tibu/ kits/ lehm/ kana/ põrsas/ täkk/ sokk/ emis/ pull/ varss
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Üldnimetus Emasloom Isasloom Järglane

veis vasikas

hobune mära

siga kult

lammas utt

kits tall

levinud kodulind kukk

b. Moodustage uued paarid, võrrelge vastuseid.
c. Minge tagasi eelmise paarilise juurde ja võrrelge uuesti vastuseid. 
d. Kontrollige vastuseid kogu klassiga.

4. Kontrolli oma keeleoskust mänguga aadressil 
http://opetaja.edu.ee/tiiasalm/loomalapsed/loomalapsed.html

Lugemise ajal

5. Vasta teksti põhjal ülesande nr 2 küsimustele.
a. Arutage pinginaabriga ja täitke tabel lindude ja imetajate paljunemise 
kohta.

Soodsad välismõjud Ebasoodsad välismõjud

b. Arutage, kas inimene saaks vähendada keskkonna ebasoodsaid välis-
tingimusi lindude ja loomade  
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Pärast lugemist
6. Vali õige  vaste.

1. Arvukam järglaste arv A   Palju järglasi
B   Vähe järglasi

2. Suudavad piisavas koguses toitu 
leida 

A   Leiavad piisavas koguses toitu
B   Ei leia piisavas koguses toitu

3. Lennuvõimetud linnud A  Linnud, kes suudavad lennata 
B  Linnud, kes ei suuda lennata

4.  Selle looma elu on kaitstud 
ebasoodsate välismõjude eest 

A   Halvad tingimused mõjutavad 
selle looma elu
B   Halvad tingimused ei mõjuta selle 
looma elu

5. Õppimine pole üksnes inimesele 
ainuomane oskus

A   Nii imetajad kui ka teised loomad 
oskavad õppida
B   Ainult imetajad oskavad õppida

6. Järglaste arv on suhteliselt väike A   Järglasi on üsna palju
B   Järglasi on üsna vähe

7. Jätab pojad maha A   Hoolitseb oma poegade eest
B   Ei hoolitse oma poegade eest 

8. Tuleb kiiresti eemale minna A   On vaja kaugemale minna
B   On vaja lähemale tulla

9. Ei pea paika arvamus A   On õige arvamus
B   On vale arvamus

10. Lõhnataju on nõrgalt arenenud A   Tunnevad lõhna hästi
B   Ei tunne lõhna hästi 

11.Llinnupoega toites A   Linnupojale süüa andes
B   Koos linnupojaga süües

12. Kodus üles kasvatatud loom A   Loom, kes kasvab inimeste juures 
B   Loom, kes kasvab looduses

13. Ei oska liigiomaselt käituda A   Käitub samamoodi kui tema 
liigikaaslased 
B   Käitub teistmoodi kui tema 
liigikaaslased 
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7. Koosta lause
a. Ühenda lausepooled

1. Seemnerakk ja munarakk 
ühinevad...

a. ei oska liigiomaselt käituda.

2. Paaritumise ajal hõõruvad emas- ja 
isaslinnud...

b. siis nimetatakse seda 
kehasiseseks viljastumiseks.

3. Kui sugurakud ühinevad 
emaslooma keha sees,...

c. nii linnud kui loomad käituda 
ettearvamatult.

4. Mida arvukamalt järglasi,... d. emaslooma keha sees.

5. Järglaste kaitsmiseks võivad... e.  seda keerulisem on vanematel 
nendele toitu hankida.

6. Looduses üksi olevad linnu- ja 
loomalapsed...

f. kloaagiavasid vastamisi.

7. Inimese üles kasvatatud metsloom 
või lind...

g. ei vaja inimese sekkumist.

b. Töötage paarides. Üks paariline loeb lause alguse, teine paariline loeb 
lause lõpu.
Proovi lauseid lõpetada ka peast.

8. Rollimäng

Paariline A – Vanema kooliastme  õpilane

Osaled üleriigilisel koolinoorte bioloogiaalasel konverentsil.
Kuulad ühe õpilase ettekannet teemal „Avameelselt lindude ja loomade 
pereelust”. Ettekanne keskendub järgmistele punktidele:
•	viljastumine;
•	välismõjud;
•	hüljatud järglased.

Esita ettekande järel kõnelejale iga punkti kohta vähemalt üks asjakohane 
küsimus. 
•	Kõigepealt tutvusta ennast ja oma kooli. 
•	Küsimusele eelneb lühike selgitus, näiteks lühikokkuvõtte kuuldust. 
•	Pärast küsimuste esitamist tänad esinejat.
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Paariline B – Vanema kooliastme  õpilane 

Osaled üleriigilisel koolinoorte bioloogiaalasel konverentsil ettekandega 
teemal „Avameelselt lindude ja loomade pereelust”.

Käsitle ettekandes järgmisi punkte:
•	viljastumine;
•	välismõjud;
•	hüljatud järglased.

Ettekannet üles ehitades lähtu kindlast kavast, näiteks: 
•	Ettekannet alustades  tutvustad ennast ja oma kooli. 
•	Seejärel annad ettekandest lühiülevaate. 
•	Pärast seda räägid kõigest põhjalikumalt. 
•	Ettekande lõpus tänad kuulajaid.
•	Pärast esinemist vastad küsimustele.
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9. Kirjutage teema kohta kokkuvõtlik teemantluuletus.

Teemantluuletusel on viis rida:

Esimene rida :
Üks sõna – nimisõna, termin 
Tähistab seda, kellest või millest luuletuse kirjutad.

Teine rida – kaks sõna, omadussõnad
Kirjeldab valitud mõistet.

Kolmas rida – kolm sõna
Tegevuse kirjeldus. Need sõnad võivad olla ka näiteks –mine vormis.

Neljas rida – neljast sõnast koosnev lause
Annab edasi luuletuse sisu.

Viies rida - üks sõna 
Valitud mõiste sünonüüm, kordab luuletuse esimest rida.

Seega ehitatakse teemantluuletus üles skeemi põhjal:

_______________________________
 

    __________________________     ____________________________

_______________________   _______________________   ___________________

________________  _________________   ________________  _________________

_______________________________
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Allpool on paar näidet, Krootuse Põhikooli õpilaste luuletused:

Gert Air Allas:

ROHI  
tumeroheline, heleroheline  

tärkamine, kasvamine, niitmine  
kevad kutsub murule istuma  

KEVADVÄRSKUS

Cätlyn Haak
 

KEVADKOGRITS  
tumepruun, kääruline  

ilmumine, sirgumine, korjamine  
Vaata ettevaatlikult jalgade ette!  

KEVADÜLLATUS 
 

Patrick Laansalu
VÕILILL  

kuldkollane, erkroheline  
kasvamine, õitsemine, punumine  
mesilased korjavad talt nektarit  

PÄIKESERATAS

Allikas: http://tere.kevad.edu.ee/?aasta=2008&leht=loehaiku&kool_id=12&lk=4
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Vastused
1. Mõistatused
http://de.slideshare.net/Jaaare/koduloomad-1174211

a. Kukk
b. Koer
c. Hobune
d. Lehm

3. Loomade ja lindude nimetused
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/kes-on-oinas-ja-kes-
jaar?id=28520837

Üldnimetus Emasloom Isasloom Järglane

Veis Lehm Pull Vasikas

Hobune Mära Täkk Varss

Siga Emis Kult Põrsas

Lammas Utt Jäär Tall

Kits Kits Sokk Tall

Levinud kodulind Kana Kukk Tibu

6. Vali õige vastus.
1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9b, 10a, 11b, 12a, 13a, 14a, 15b, 16b

7.a. Ühenda lausepooled.
1d, 2f, 3b, 4e, 5c, 6g, 7a
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Möödunud õppeaasta kevadisel 
koolivaheajal kogunes 
Tallinnas grupp õpetajaid 

ja teisi keskkonnahariduse huvilisi 
õpetajate meetodimessile. Osavõtjad 
arutlesid, kuidas keskkonnaharidust 
huvitavamaks ja mitmekesisemaks 
muuta. On ju õpetaja (keskkonna)
sõnumi viijaks. Mida oskuslikumalt ja 
huvitavamalt ta oma sõnumit edasi 
annab, seda paremini võetakse see 
vastu. Päeva juhtisid Piret Jeedas ja 
Kristi Leps ühingust Ruumiloojad. 

Päev möödus kuulates, arutledes ja 
mõeldes

Meetodimessi külalised said osa 
töö tubadest teemadel „Globaalsed 
kesk konnateemad” (läbiviijaks MTÜ 
Mondo), „Silmaringi videomaailm” 
(MTÜ Silmaring) ja „Puhta vee teema-
park” (MTÜ Ökokratt). 
Koguni kolme uudisega tulid välja 
Keskkonnaameti keskkonnahariduse 
spetsia listid, kes tutvustasid nii juba 
populaarsust kogunud kesk konna-
bussi kui eurotoel valminud kesk-
konnamänge ja õppevahendeid.
Paljud osavõtjad avaldasid arvamust, 
et selliseid töötubasid tuleks korral-

dada edaspidigi. Loodame, et 
järgmisele meetodimessile toovad 
oma head töövõtted kaasa ka 
uuenduslikud tegevõpetajad. 

Rühmatöödena valmisid uued 
juhendid 

Saanud headest mõtetest inspirat-
siooni, arendasid osavõtjad pärast-
lõunal rühmatöö käigus ideid, kuidas 
huvitavamalt käsitleda looduse- ja 
keskkonnateemasid nagu meri, ge-
nee tika, müra ja looduslik elu rikkus. 
Enne tööle asumist võeti ette 
mõned nn soojendavad tegevused. 
Üks mängudest  sobib teemale 

Õpetajate meetodimess 2015
Anne Kivinukk, Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

Keskkonnaameti keskkonnahariduse 
spetsialistid tutvustasid vastvalminud 
keskkonnamänge ja õppevahendeid. 
Foto: Anne Kivinukk
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häälestumiseks ja ka õpilaste 
teadmiste väljaselgitamiseks. Iga-
üks sai lehe paberit ja kirjutas sinna 
teemakohase sõna. Paberid anti 
kõrval olijale edasi. Kõrvalolija joonis-
tas sõna juurde sobiva pildi ja andis 
edasi naabrile. Nii täiendati joonist ja 
anti edasi, kuni see jõudis esimese 
sõna autorini. Saadud poster andis 
ootamatu tulemuse: paberile said kirja 
ootamatud seosed, mille peale üksi 
töötades ehk ei tulegi. 
Uute võimalike juhendite üle 
arutleti skeemi—vajadus, eesmärk, 
sihtgrupp, tegevused—järgides. 
Rühmatöös lasti fantaasial lennata, 
arutlemata õpetaja ja kooli reaalsete 
võimaluste (raha, aeg jms) üle. On 
ilmne, et allpooltoodud juhendite 
visandid ei sobi otseseks järgimiseks, 
kuid usume, et esitatud kirjeldused 
panevad liikuma huvitatud ja ärksa 

õpetajamõtte, et neid oma igapäeva-
töö mitmekesistamise huvides edasi 
arendada.

Rühmatööde tulemusel valmisid 
kõikide osavõtjate koostöös uued 
juhendite kavandid teemadel 
meri, geneetika, müra ja looduslik 
elurikkus.

Juhend: Meelteõpe
Teema „Meri”

VAJADUS
Juhendi väljatöötamise tingis vajadus 
tutvustada õpilastele mereelustikku, 
tõsta esile merekoosluse elurikkust 
ning selle mitmekesisuse säilitamise 
tähtsust. Samas keskendus töö-
rühm erilisele sihtrühmale —vaeg-
nägemisega õpilastele. Teemat 
asuvad käsitlema vaegnägijad koos 
eakaaslastega, kel nägemisega 
probleeme ei ole. Looduse ja kesk-
konnateemat käsitledes omandavad 
õpilased muudki olulist — nad 
arendavad erisuguseid meeli ning 
loodetavasti mõistavad erivajadustega 
inimesi edaspidi paremini. Juhend 
sisaldab muuhulgas õuesõppe 
elemente — looduse tunnetamist ja 
tajumist erinevate meelte kaudu.

EESMÄRK 
Selle tegevuse järel on õpilased
•	tundma õppinud merele omaseid 

liike,

Pärast heade kogemustega tutvumist 
pandi tööle näpud ja fantaasia. 
Kõigepealt volditi kokku märkmik 
heade ideede üles tähendamiseks. 
Foto: Anne Kivinukk
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•	mõistavad paremini vaegnägijate 
probleeme ja

•	on arendanud erinevaid meeli.

SIHTGRUPP
Põhikooli nn tavalapsed ja vaeg-
nägijad.

TEGEVUSED
1. Õpilased lähevad meresõidule, 

tavaõpilased saavad silmaklapid.
2. Merehäälte kuulamine. Õpilased 

kirjeldavad, mida nad kuulevad.
3. Kompimismängud. Kombitakse ja 

kirjeldatakse erinevaid esemeid: 
suled, kalasoomused, erineva 
suurusega kivikesed, kruus, liiv, savi 
jms. Õpilased kirjeldavad, mida nad 
tunnevad.

4. Lõuna. Lõunaks pakutakse kala-
suppi.

5. Haistmine. Pööratakse tähelepanu 
mere lõhnale.

6. Kokkuvõte. Arutelu. Klapid võetakse 
peast ja arutletakse kogetu üle.

Juhend: Kõrvaklappidest vabaks!
Teema „Müra”

VAJADUS
Juhendi väljatöötamist tingis vajadus 
vähendada koolis mürataset, õppida 
hoidma enda tervist ja kaaslastega 
arvestama. 

EESMÄRK (tulemus)
Õpilane loobub vabatahtlikult kõrva-
klappide kasutamisest tunnis.

SIHTGRUPP
15-aastased õpilased.

TEGEVUSED
Teemat käsitletakse uurimusliku õppe 
põhimõtteid järgides.
1. Hüpoteesi püstitamine: Müra 

kahjus tab kuulmist ja võib tappa! 
Võib tuua näiteid, kus noor inimene 
ei ole kõrvaklappide tõttu kuulnud 
läheneva rongi vm liiklusvahendi 
müra. Samuti võib arutleda rock-
muusikute kuulmiskahjustuste üle. 
Tuleb tõdeda, et võimas helitehnika 
on mõjutanud eelkõige nooremat 
põlvkonda ja selle tagajärjed täies 
ulatuses ei ole veel teada.

2. Tausta uurimine, faktide, tausta-
teabe kogumine.

3. Vaatlused, katsed, mürataseme 
mõõt  mised klassis jm. NB! müra-
taset saab mõõta ka nuti raken du-
sega. Teatud ülesannete lahenda-
mine müraga ja ilma selgitamaks, 



38

KÄGU

kas müra segab keskendumist ja 
töötamist. Õpilastel palutakse la-
hen dada keskendumist vajavaid 
üles andeid (nt mõnd lihtsat arvuti-
mängu) kõrvaklappidest muusikat 
kuulates ja ilma. Tehakse võrdlevaid 
katseid ja arutletakse tulemuste üle: 
kas müra mõjutab keskendumist? 
Kas taustamuusika mõjutab kõiki 
ühtviisi? Kui mitte, siis mis võiks olla 
põhjuseks jne. Selliseid katseid võib 
korrata kodus, tänaval, kinos, teatris 
jm.

4. Kokkuvõte ja järeldused. Üks 
võima lus kokkuvõtet teha on lasta 
igal õpilasel teha koomiks müra 
teemal. Koomiksi sõnumi mõtes-
tamine ja visualiseerimine paneb 
inimesi teema üle mõtlema. Kokku-
võtte võib teha ning teistele esitleda 
ka rühmatööna.

Juhend: Krimigeneetika
Teema „Geneetika”

VAJADUS
Töörühma inspireeris vajadus ümber 
lükata arvamus, et geneetika on igav 
ja arusaamatu. 

EESMÄRK
Tegevuste tulemusena on õpilased 
kogenud geneetika praktilisi külgi ja 
selle teaduse seoseid igapäevaeluga.

SIHTGRUPP
Tegevused on mõeldud 11. klassi 
õpilastele.

TEGEVUSED
Tegevused on üles ehitatud mängule, 
millest võtavad osa õppijad, õpetajad 
ja kooli personal. Kooli personali tuleb 
teavitada käimasolevast mängust, et 
nad ei satuks segadusse ja teaksid 
vastavalt käituda. Ka koolikaaslased 
aimavad, et miski on teoksil. Ja tõesti 
— koolis on toimunud mõrv!
1. Juhtumi kirjeldus. Õpilased jaga-

takse rühmadesse, neile selgi-
tatakse lähemalt asja olusid. 
Ees märgiks on mõrvari välja-
selgitamine. Mõrvari tabamiseks 
saavad õpilased vihjeid.

2. Töö QR koodiga. Rühmad saavad 
vihjeks QR koodiga sugupuu, mis 
on abiks mõrvari tunnuste leidmisel. 
Tuleb leida oluline info ja sellest aru 
saada.

3. Katsed. Õpilased saavad kuriteo-
paigalt proovi, kus neil tuleb sülje-
proovist eraldada DNA. Õpilastel 
tuleb otsustada, kas see on oluline 
info, kuidas edasi tegutseda?

4. Vereanalüüsi tulemuste analüüs.
5. Tõenäosuste arvutamine. Uurijatel 
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on nüüd infot, mille põhjal tuleb 
välja arvutada tõenäosus. Profiili 
loomine.

6. Tulemused, kokkuvõte. Kes on 
süüdi? Õpilased teevad kokkuvõtte 
ja esitavad kahtlusaluse. Lõpuks 
toimub kohus, kus õpilased peavad 
oma seisukohti kaitsma. 

Avastusretk
Teema „Looduslik elurikkus”

VAJADUS
Juhendi väljatöötamine on vajalik 
selleks, et aidata õpilastel mõista 
looduse mitmekesisust. Tegevuste 
läbiviimisel kasutatakse osalusõppe ja 
õuesõppe põhimõtteid. 

EESMÄRK
Tegevuste tulemusel mõistavad 
õppijad liigirikkuse olemust ja 
olulisust.

SIHTGRUPP
Põhikool, 2. kooliaste.

TEGEVUSED
Tegevuste puhul on oluline, et õpetaja 
(juhendaja) mõtleks kogu protsessi 
algusest lõpuni väga põhjalikult läbi, 
sest viimane nn rollimäng on kõige 
eelneva kokkuvõte. Kuidas ja millises 
mahus eeltöö toimub, tuleb õpetajal 
lapsi tundes otsustada. 

1. Matk. Vastavalt võimalustele korral-
datakse kas virtuaalne või päris 

matk loodusesse, eelistatud on 
viimane. Soovitavalt tuleks see 
korraldada harjumuspärasesse 
ümbrusesse, kus uudsuse puudu-
mine võimaldab ehk paremini 
süüvida. Kooslused ei ole piiratud. 
Koosluste keerukuse puhul muutub 
määravaks laste võime pakutavat 
omandada. 

2. Vaatlus, võrdlus, uurimine— tava-
pärane loodusvaatlus õpetaja 
selgitustega.

3. Materjali kogumine hilisemaks 
kasutamiseks: fotod, rühmatööd.

4. Erinevad lood. Lugude jutustamine, 
lugemine jms. Et järgnev sisuka-
maks, mitmekesisemaks muuta, 
võib lisada koduloolist materjali ja 
ka vanemaid loodusloo klassikasse 
kuuluvaid raamatuid nagu A. Viires 
„Puud ja inimesed“, Mart Mäger 
“Linnud rahva keeles ja meeles”jms.

5. Rollimäng. Mängijad valivad 
koosluse, iga õpilane kehastab 
mõnd liiki. Tulemusena saavad 
õpilased teada, miks on iga liik 
oluline. Eelneva põhjal mängitakse 
õpitu läbi, kus selguvad erinevate 
liikide omavahelised suhted. 
Tulemusena saavad õpilased teada, 
miks on looduses iga liik oluline, 
miks on multikultuur rikkam kui 
monokultuur jms.
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Oleme noored, kes elavad Soome lahe kaldal Eestis, Soomes ja 
Venemaal.
Meil on ühine eesmärk – anda oma panus ja kaasata inimesi Soome lahe 
kaitsmisesse ja puhtuse säilitamisse, saavutamaks tasakaalu looduse, 
ühiskonna ja majandustegevuse vahel.
Soome lahe aastal uurisime Soome lahe looduslikku eripära, arutlesime 
Soome lahe keskkonnaprobleemide ja nende võimalike lahenduste üle, et 
paremini mõista, kuidas inimtegevus mõjutab mere elukeskkonda. Arvame, et 
inimtegevus mõjutab oluliselt Soome lahe elukeskkonda ja et me peame 
ühendama oma jõud keskkonnale langeva koormuse vähendamiseks.

Kuulutame välja deklaratsiooni
ja kutsume üles noori, poliitikuid, otsusetegijaid, ettevõtjaid, teadlasi, 
õpetajaid, ühiskondlikke organisatsioone, põllumehi, kalureid, turiste, 
ajakirjanikke ja kõiki piirkonna elanikke järgima meie põhimõtteid ning 
kaasa aitama meie ettepanekute elluviimisele.

Meie põhimõtted on:
•	Isiklik ja ühine vastutus keskkonda mõjutavate tegevuste eest;
•	Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt;
•	Suhtu loodusesse nii, nagu see oleks sinu kodu;
•	Edenda kõikide maade noorte hulgas hoolivat suhtumist kesk konda.

Noorte deklaratsioon 
Soome lahe kaitseks

Vastu võetud Soomes Helsingis 27. juulil 2014. aastal

Deklaratsiooni koostamisest võtsid osa: Venemaa, Soome ja Eesti õpila-
sed, ettevõtte Sankt - Peterburgi Vesi keskkonnaorganisatsiooni noored, 
ühendus Läänemere Sõbrad, Läänemere Looduse Fond, keskus Krestovski 
Saar, ühendus Luonto-Liitto ja Tallinna Keskkonnaamet.
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Oleme valmis omast kogemusest näitama, kui tähtis on:
1. Hoiduda tegevustest, mis kahjustavad keskkonda Läänemere piirkonnas: 

- Mitte jätta prügi rannikule;
- Mitte ohustada (välja kaevata) haruldasi taimeliike;
- Mitte lasta veekogudesse saastavaid aineid;
- Kasutada minimaalselt olmekeemiat, eelistades võimalusel orgaanilisi 

alternatiive.

2. Anda oma panus Soome lahe keskkonnaseisundi parandamiseks:
- Kasutada igapäevaelus keskkonnasõbralikke lahendusi, tarbida säästlikult 

vett, energiat ja teisi ressursse;
- Saada hea haridus. Tegutseda eri valdkondades professionaalselt, et 

Läänemere kaitseks leida ja ellu viia uusi tegutsemisviise;
- Veeta rohkem aega Soome lahe ääres ja paremini tundma õppida 

kohalikku loodust;
- Algatada ja aktiivselt osa võtta Soome lahe probleemidega seotud 

projektidest jt tegevustest;
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- Anda sõpradele ja eakaaslastele edasi teadmisi ja kogemusi Soome lahe 
kohta interneti ja massimeedia vahendusel;

- Jagada Soome lahe kaitsmisel saadud kogemusi naaberriikide noortega.
 
Kutsume üles ühendama kõikide huvigruppide, sh noorte jõud tege vuste 
koordi neerimiseks, et piirkonna elukeskkonna kaitseks vastu võtta tasa kaalus-
tatud ja sobivamaid otsuseid. Pöördume nende poole, kellest sõltub nende 
otsuste elluviimine – poliitikud, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja elanikud.

MEIE ETTEPANEKUD:
 
ÜHISKOND
- Kogukonnas hästituntud inimesed ja arvamusliidrid võiksid oma eluviisiga 

näidata hoolivat ja mõistlikku suhtumist keskkonda ja olla kasvavale põlv-
konnale eeskujuks;

- Kutsume meediakanaleid julgustama inimesi andma oma panus Soome lahe 
heaks;

- Kutsume üles kohalikel ja riigiasutuste kodulehekülgedel avaldama noortele 
kättesaadavat ja kasulikku keskkonnateavet;
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- Kaasama noori Soome lahe probleemidega seotud aruteludesse ja 
arvestama nende seisukohtadega otsuste tegemisel erinevates aspektides;

- Kutsume inimesi üles peatama liigtarbimine, kasutama kaupu ja tooteid 
säästlikult, eelistades ökomärgiga tooteid ning nende ettevõtete tooteid, kus 
kasutatakse võimalikult vähe pakendeid;

- Kutsume kõiki inimesi üles kasutama mõistlikult vett, energiat ja teisi ressursse;
- Kutsume inimesi üles peatama mürgiste kemikaalide kasutamist, tarbima 

säästlikult olmekeemiat ja eelistama fosfaadivabu puhastusvahendeid;
- Kustume inimesi üles eramajades ja suvekodudes kasutama reovee bioloo-

gilist puhastamist, ajakohaseid kuivkäimlaid ja kompostima biojäätmeid;
- Kutsume inimesi üles kodus, kaupluses, tööl ja transpordis valima 

igapäevaselt neid lahendusi, mis tekitavad keskkonnale minimaalset kahju.

TÖÖSTUS 
Peame vajalikuks:
- Ettevõtetes võtta kasutusele keskkonnajuhtimissüsteeme;
- Püüelda kinnise tootmistsükliga ja jäätmeteta tootmise poole; 
- Pöörata senisest rohkem tähelepanu reovee puhastamise tehnoloogiate 

arendamisele nii tööstuses kui majapidamistes; 



44

KÄGU

- Arendada keskkonnasõbralike kaupade tootmist, mis peavad kauem vastu, 
on kergesti parandatavad ning taaskasutatavad;

- Tõsta töötajate teadlikkust nende ettevõtte keskkonnamõjust;
- Tutvustada noortele keskkonnasõbraliku tootmise ning juhtimise häid 

näiteid;
- Toetada ettevõtteid, mis on avatud koostööle noortega ja arendavad 

keskkonnahariduslikke projekte: noorte ja laste looduskeskuste, 
teabekeskuste, muuseumide jms rajamine, näituste ja programmide 
koostamine, parimate praktikate tutvustamine jms.

HARIDUS 
Me peame tähtsaks, et kõikides haridusasutustes ja -organi satsioo nides 
püüeldaks keskkonnasõbraliku majandamise poole ning toetataks koolipere 
vastutustundlikku käitumist.  
-  Toetatakse õpetajate ja noorte keskkonnahariduslikke algatusi;
- Korraldatakse õppetunde looduses, kus õpitakse tundma kohalikku loodust;
- Toetatakse keskkonnaühenduste keskkonnahariduslikke ettevõtmisi ja 

projekte;
- Korraldatakse keskkonnateemalisi arutelusid noorte, keskkonnaekspertide ja 

teadlaste vahel. 

TEADUS 
Me teame, et teadlased viivad kesk konnaseisundi selgitamiseks läbi rohkesti 
uuringuid bioloogilise elu rikkuse, kliimamuutuste, veekvaliteedi jms alal ning 
uurivad võimalusi täna päevaste loodussõbralike lahen duste väljatöötamiseks. 
Kutsume teadlasi üles interneti ja populaarteadusliku kirjanduse kaudu 
avalikkusele tutvustama Soome lahe uuringute tulemusi ning ökoloogiliste 
tehnoloogiate võimalusi noortele ja laiemale üldsusele lihtsasti mõistetavas 
keeles.

RANNIKUD 
Peame oluliseks tasakaalu säilitamist rannikuala tööstuse ja looduskaitse 
vahel. 
Kutsume üles:
- Arendama olemasolevaid kaitse alasid ja rajama uusi;
- Looma rannikul soodsad tingimu sed rändlindudele ja pesitsejatele, 

haruldastele taime- ja loomaliikidele, looduse elurikkusele üldiselt;
- Rajama puhkepiirkondadesse kõige vajalikuga varustatud puhkealad.
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PÕLLUMAJANDUS
Soovime, et põllumajandus oleks ökoloogiliselt puhtam, ei tekitaks 
Läänemerele kahju ega süvendaks edasist eutrofeerumist. 
Pakume välja:
- Piirata nitraate ja fosfaate sisaldavate väetiste kasutamist;
- Soodustada orgaaniliste väetiste kasutamist põllumajanduses;
- Utiliseerida loomakasvatusjäätmeid, kasutades ökoloogilisi tehnoloogiaid: 

ümbertöötlemine biogaasiks, küttebriketid, kuivväetis.

KALAPÜÜK 
Kutsume üles: 
-  Keelama röövpüüki, ülepüüki ning loobuma süvatraalimisest;
- Kasutama vaid seadusega lubatud võrke ja püügiviise;
- Toetama keskkonnasõbralikumat rannakalurite väikeettevõtlust.

TRANSPORT JA VEOD 
Peame oluliseks arendada eelkõige ühistransporti, eriti linnades, eelistada 
keskkonnasõbralikke kütuseid, iseäranis biogaasi. Kasutada nafta 
transportimiseks meres ainult topeltpõhjaga tankereid. 
Kutsume üles inimesi:
-  Kasutama ühistransporti ja jalg ratast eraautode asemel, et vähen dada 

heitgaaside eraldumist;
- Võimalusel eelistama aerupaate ja purjepaate mootoriga alustele;
- Lühemate vahemaade läbimisel eelistama rongi lennukile.

Me tahame olla kuuldavad, nähtavad ja kasulikud!!!

Noorte deklaratsiooni ettevalmistustöid korraldati kolmes riigis Soome 
lahe aasta koordinatsioonikeskuse, Soome Keskkonnakaitse Instituudi 
(SYKE), Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Tallinna Keskkonnaameti, Helsingi 
Keskkonnakeskuse, Soome Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liidu (BMOL) ja 
paljude Venemaa, Soome ja Eesti haridusorganisatsioonide toetusel. 
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Iga õpetaja soovib oma tunde mitme kesistada ja leida uudseid ning seni-
sest erinevaid töövõtteid.  Mõne teema käsitlemiseks sobib korraldada 
pressi konverents. Meetod pakub pinget eelkõige põhikooli õpilastele. Ühe 
näitena võiks soovitada teemat „Kalade osa looduses ja inim tegevuses” 
põhikooli bioloogia kursusest. Õpikus toetab seda pea tükk „Miks on 
kalad tähtsad” —Bioloogia 7. klassile. Avita, 2011, lk 38.

Eesmärk on tutvustada õpilastele kalade osa looduses ning inim tegevuses. 
Samal ajal oman davad õpilased esinemis- ja suhtlemis oskusi. Lisaks saame 
siin bioloogiat otseselt seostada eesti keele õppega. Pressikonverents nõuab 
nii õpetajalt kui õpilastelt ettevalmistust ja tavapärasest rohkem tööd, kuid see-
eest toob lõpptulemusena sära silma kõikidele asjaosalistele.
Pressikonverentsi ette valmistades jagatakse õpilastele vähemalt nädal enne 
sündmust nende rollid. Ekspertide ülesanne on pressi  konverent sil tutvustada 
teemat – kalade tähtsus loodu ses ja inim tegevuses – ning vastata kaaslaste 
küsimustele. Pressi konverentsil esinevad kalur, bio loog, loodus kaitse-
inspektor, põllu majandus minister jt.Seega peavad eksperdid tegema eeltööd 
ja õpiku vastava peatüki eelnevalt läbi lugema. Kindlasti jääb õpiku materjalist 
väheseks ja eksperdid peavad otsima lisa raamatutest, internetist jm. Enamik 
klassist on ajakirjanikud, üks õpilane on pressikonverentsi juhataja. Õpetajal 
tuleb õpilastele selgitada, mis on pressikonverents, kuidas seda läbi viiakse ja 
juhata takse, mis on artikkel, kuidas esinetakse, esitatakse küsimusi jpm.
Pressikonverents toimub mõnes aine tunnis, kokku võtab see aega umbes 30 
minutit.
Konverentsi juhataja juhatab kohtu mise sisse: tutvustab probleemi (miks on 
pressikonverents kokku kutsutud), eksperte ja pressikonverentsi läbi viimise 
korda. Seejärel saavad sõna eksperdid, kes teevad teemast lühi kese ülevaate, 
igaüks oma vaate punktist lähtudes.
Pärast ülevaadet esitavad küsimusi ajakirjanikud, kellele annab sõna juhataja. 
Küsimust esitades tutvus tavad ajakirjanikud kõigepealt iseennast, öeldes oma 
nime ja väljaande vm meediakanali, mida nad esindavad.
Kõik ajakirjanikud kirjutavad pressi konverentsil kuuldu põhjal artikli. Õpetaja 
võib soovi korral hinnata nii artikleid kui esinejaid.

Pressikonverents
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Ristsõna



KÄGU

49

Paremale:

1 – kahest või enamast lihtsuhkrust koosnevad süsivesikud
3 – rakuseina ehitusmaterjal
6 – suhkru vorm, mida organism ei suuda seedida
7 – kõige tuntum lihtsuhkur
9 – kõige lihtsama ehitusega süsivesikud
10 – vabaneb glükoosi oksüdeerumisel
11 – liitsuhkur, mis moodustab mardikate kaitserüü

Alla:

2 – protsess, mille käigus vabaneb elutegevuseks vajalik energia
4 – hüdroksüülrühmad
5 – taimne varuaine
8 – ladestub varuainena maksas
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VASTUSED

Paremale:

1 – kahest või enamast lihtsuhkrust koosnevad süsivesikud - polüsahhariidid
3 – rakuseina ehitusmaterjal - tselluloos
6 – suhkru vorm, mida organism ei suuda seedida – L-suhkrud
7 – kõige tuntum lihtsuhkur - glükoos
9 – kõige lihtsama ehitusega süsivesikud - lihtsuhkrud
10 – vabaneb glükoosi oksüdeerumisel - energia
11 – liitsuhkur, miis moodustab mardikate kaitserüü - kitiin

Alla:

2 – protsess, mille käigus vabaneb elutegevuseks vajalik energia - 
oksüdeerumine
4 – hüdroksüülrühmad - OH rühmad
5 – taimne varuaine - tärklis
8 – ladestub varuainena maksas – glükogeen

Allikas: Metoodiline käsiraamat bioloogia õpetamiseks gümnaasiumis. Tln., 
2013;



Elust enesest

•	Lasteaia	söökla	kõrval	võib	tihti	näha	äravisatud	leivakoorukesi	ja	väikesi	
lapsi. 

•	Kodus	püüan	olla	korralik-	kannan	vett,	lõhun	puid	ja	teisi	asju. 

•	Vanaema	elas	minu	juures	kuni	kolmeteistkümnenda	eluaastani,	suuremaks	
saades varustas ta mind rahaga.

•	Kõige	parema	meelega	söön	ma	riisipudingit	õunakompostiga.

•	Märtsis	saabuvad	meile	esimesed	kevadekuulutajad	—	kuldnokad	ja	
keevitajad. 

•	Loomaaias	ehk	soopargis	oli	palju	loomi.	Kõige	rohkem	meeldisid	mulle	
hüljes, karu ja käpard.

•	Rooma	on	ehitatud	suur	kolossem,	mida	nimetatakse	ka	ahviteatriks. 

•	Kaks	kõige	suuremat	on	Ameerika	mannerg	ja	Aasia	mannerg. 

•	Psühholoogia	kontrollib,	kas	inimene	pole	haige,	näiteks	need	neli:	koleerik,	
viinik, mehaanik ja flegmaatik.

•	Koidula	esimese	luulekogu	pealkiri	on	”	Ema	ja	ööbik.”

Allikas: Internet

AASIA

AMEERIKA
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Eesti Loodusainete Õpetajate Liit
Reg.nr. 80100098

Endla 59, 10615 Tallinn
Konto nr. EE922200001120061999 Swedpangas

http://loodusaineteliit.wordpress.com/

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit
Reg.nr. 80100098

Endla 59, 10615 Tallinn
Konto nr. EE922200001120061999 Swedpangas

http://loodusaineteliit.wordpress.com/




