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Lotte loodusmäng on mõõtmetelt suur ja sisult mahukas Eestimaa looduse teemaline 
interaktiivne lauamäng, mis sobib uute ja huvitavate teadmiste kogumiseks nii väikes-
tele kui ka suurtele. See mäng on uue põlvkonna õppevahend, milles on ühendatud pa-
berkandjal õppematerjal kõrgtehnoloogilise digitaalse mängupliiatsiga, mis muudab 
staatilise õppevahendi kuulatavaks. 

Põnevate küsimuste ja vastustega Lotte loodusmäng on kavandatud kompaktse ja kaasaskan-
tava mängukohvrina, milles leiduvad kõik mänguks vajalikud esemed: mängulaud, täringud, 
nupud, interaktiivsed mängukaardid ja digitaalsed mängupliiatsid. Mängukohvrit saab igale 
poole kaasa võtta – piknikule, matkale, kooli jne –, et see sobivas kohas avada ning mängu 
alustada. Digitaalsed mängupliiatsid võimaldavadki interaktiivsetelt mängukaartidelt kuulata 
Lotte häälega põnevaid küsimusi ning onu Klausi lahedaid vastuseid. 

Mängu küsimused  ja vastused aitavadki tutvuda Eesti elurikkuse, maastike ja keskkonnasõb-
raliku eluviisiga, samuti inimese tööde ja tegevustega looduses. Huvi mängu vastu hoiab üleval 
kaartide rohkus, mängukaarte on palju ja nad hõlmavad mitmeid suuri teemasid: "Veekogud", 
"Märgalad", "Metsad", "Niidud" ja "Põllud ja aiad" ning eraldi teemana "Inimene ja loodus". Iga 
suur valdkond jaguneb  omakorda teemakaartideks. Valides mängimiseks näiteks valdkonna 
„Põllud ja aiad”, kuuleb mängija, milliseid põllukultuure ja aedvilju meil kasvatatakse, mis osi 
me neist sööme ning milliseid loomi võib kohata põldudel ja aedades. 

Esimest korda mängides saab onu Klausilt teada näiteks seda, mis vahe on samblal ja sambli-
kul, miks ei tohi leitud loomapoegi koju viia, milleks kasutatakse saialille, kuidas tehakse kom-
posti, mille jaoks kasutatakse turvast, kuhu helistada, kui on saadud mürgistus, mille poolest 
on eriline Tallinnas asuv Kelchi pärn ja väga palju muudki huvitavat. Järgmistel mängukorda-
del oskavad lapsed kindlasti ise juba õigesti vastata, kuid saavad mängupliiatsi abil ka pakutu 
õigsust kontrollida.  

Õpetaja rolliks on eelkõige näidata üles huvi selle vastu, mida lapsed teada said. Siirast huvi 
tundes väärtustab ta mängijate tegevust ja innustab otsima üha uusi teadmisi. Pärast mängu 
on tähtis reflekteerida – anda lastele võimalus rääkida, mida õpiti ning kuidas see seondus 
varasemate kogemuste, elamuste ja teadmistega. Selleks tuleb võtta aega, sest rääkimine ja 
kuulamine aitab õpitut kinnistada. 

Soovime mängijatele ja õpetajatele huvitavaid mänguhetki! 

Andrus Kurvits 

Sirje Aher 

EESSÕNA
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VANUSEASTE  
• Lasteaia vanem vanuserühm, 5–7-aastased
• I kooliaste ja kõik vanemad huvilised

VASTAVUS ÕPPEKAVALE 
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kohaselt aitab Lotte loodusmäng luua tingimusi, et aren-
dada lapse suutlikkust kavandada oma tegevust, teha valikuid, seostada uusi teadmisi varasemate 
kogemustega, kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes, arutleda oman-
datud teadmiste ja oskuste üle, hinnata oma tegevuse tulemuslikkust, tunda rõõmu enda ja teiste 
õnnestumiste üle ning tulla toime ebaõnnestumistega (§5 p 4). 

Mängu abil arendatakse nii üldoskusi – mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalseid-, enesekohaseid os-
kusi (§ 11 p 1) – kui ka teadmisi eri valdkondadest, nagu mina ja keskkond (§ 17) ning keel ja kõne 
(§18). 

Põhikooli riikliku õppekava järgi arendab Lotte loodusmäng mitmeid üldpädevusi, nagu õpi-, suht-
lus-, enesemääratlus-, sotsiaalseid, kodaniku-, kultuuri-, väärtus- ja digipädevusi (2. jagu § 4), aga 
ka erinevaid valdkonnapädevusi nii loodusainetes (Lisa 4) kui ka läbivates teemades, nagu keskkon-
nad ja jätkusuutlik areng (Lisa 13 p2), tervis ja ohutus (Lisa 13 p7), väärtused ja kõlblus (Lisa 13 p8).

Lõiming teiste ainetega

 Keel ja kõne  aitab kaasa kuulamisoskuse ja sõnavara arendamisele, 

  õpetab tähelepanu  pööramist detailidele. 

	 Matemaatika   vastuse leidmine pildi kaudu eeldab kriitilist mõtlemist, analüüsioskust. 

	 Kunstiained   piltide kaudu looduse ilu väärtustamine.

 Tehnoloogia   õppes kasutatakse uut tehnoloogilist digipliiatsit.

 Ühiskonnaõpetus   kujundatakse tarbimisharjumusi ja vastutustunnet jätkusuutliku elu ees.

MÄNGU EESMÄRGID 
1. Õppida tundma ja austama Eestimaa elurikkust ja looduse eripära.

2. Tutvustada lisaks loodusele kultuuriloolisi aspekte, andes vajaliku tausta loodussõbralikuks   
käitumiseks nii kodus kui ka looduses. 

3. Kujundada mõistlikke tarbimisharjumusi koos arusaamaga jätkusuutlikust eluviisist.

4. Omandada teadmisi tegelikus looduskeskkonnas käitumiseks.

5. Arendada kuulamisoskust ja piltidel oleva info võrdlemist.

6. Täiendada oma sõnavara koos Lotte ja onu Klausiga rõõmsalt mängides.

MÄNGU KESTUS
Täispika mängu läbimängimiseks võib kuluda 2 tundi.  
Mängujuhil on võimalus valida, kas mängida täispikk mäng, poole lühem (kestab kuni 1 tund) või 
hästi lühike mäng (kestab kuni pool tundi).  
Variandid on selgitatud mängujuhendis.  

METOODILINE JUHEND 
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 MÄNGU KOOSTISOSAD

 • Kaasaskantav kohver – mängu on mugav igale poole kaasa võtt a. 

	 •	1	suur	mängulaud.	

	 •	72	interakti	ivset	mängukaarti	 , mis kuue värvitooni abil tähistavad 
  erinevaid teemavaldkondi:

punane – inimene ja loodus
sinine – veekogud
pruun – märgalad
roheline – metsad
lilla –  niidud 
kollane – põllud ja aiad 
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ROHELINE – METSAD LILLA – NIIDUD KOLLANE – PÕLLUD JA AIAD

Iga	teema	kohta	on	12	mängukaarti	,	millest	igaühel	on	12	küsimust	
(kuus	kergemat	ja	kuus	raskemat).	Kokku on mängus seega 864 küsimust!

•	2	täringut. Üks täring on numbritega ja teine teema-värvidega. 
• 6 nuppu mängulaual liikumiseks (iga nupp sümboliseerib ühte teemavaldkonda).
•	2	digitaalset	mängupliiatsit (üks on varupliiats). 

MÄNGU KÄIK 
Mängu juhib mängujuht, kelle ülesandeks on kõigepealt mäng ett e valmistada. Selleks tuleb asetada paika 
mängulaud, valida sobivad mängukaardid, asetada need mängulauale, loosida välja mängunupud ning 
vajadusel moodustada võistkonnad. Täpsemalt vaata mängujuhendist.

Enne mängima hakkamist on soovitatav lugeda kõigepealt mängujuhendit ning digitaalse mängupliiatsi 
kasutusjuhendit, seejärel tutvuda õpetajaraamatuga. 

Õpetajaraamatus on mängukaardid teemade kaupa reastatud numbrilises järjekorras 1 kuni 72. Igal män-
gukaardil on number – otsides üles õpetajaraamatust konkreetse numbriga mängukaardi, saate kontrolli-
da, missugune pilt vastab küsimusele. 
Õpetajaraamatu abil saab kontrollida, kas Lott e esitatud küsimusele kõlas õige vastus. 
Lisaks on õpetajaraamatu abil hea tundi ett e valmistada. 
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Mängujuht	võib	otsustada,	kas	mängida	kõigi	72	mängukaardiga	või	valida	igast	teemast	mõned	män-
gukaardid.	 
 
Näiteks võib vastavalt õppekavale ning tunni teemale valida mängukaartide seast kindlad alateemad, mis 
puudutavad ainult loomi, roomajaid ja linde. Sel juhul valib mängujuht järgnevad kaardid: 

❶	INIMENE JA LOODUS:  
        vaba aeg (mängukaart nr 9), metsas matkates (nr 6), looduskaitse (nr 5), esmaabi (nr 2);   

❷	VEEKOGUD:  
       veega seotud imetajad (nr 20), veelinnud (nr 18, nr 19), vees elavad lülijalgsed (nr 16),  
       veeselgrootud (nr 15); 

❸ MÄRGALAD:  
       rabaga seotud linnud (nr 30), märgalade linnud (nr 28), selgrootud loomad (nr 27),  
       loomanimelised taimed (nr 26);

❹	PÕLLUD JA AIAD:  
       aias kohatavad linnud (nr 44), loomad kes tekitavad inimesele tüli (nr 42), aiapidaja loodusli-  
       kud abilised (nr 41), põlluga seotud linnud (nr 39), koduloomad (nr 38);  

❺	METSAD:  
       imetajad (nr 60), metsalinnud (nr 54), metsaputukad (nr 53);

❻	NIIDUD:  
       loomanimelised taimed (nr 69), roomajad ja kahepaiksed (nr 72), imetajad (nr 66),  
       selgrootute loomade rohkuse põhjused niidul (nr 65). 

Mängujuhil on võimalus ette valmistada erinevate teemadega tunde, valides mängukaartide seast so-
bivad alateemad. Igal	mängukaardil	 on	6	 kergemat	küsimust-vastust	 ja	6	 raskemat	küsimust-vastust.  

Olenevalt laste vanusest saab mängujuht otsustada, kas mängitakse kergemate või raskemate küsimuste-
ga. Võib ka nii, et nooremad mängijad vastavad kergematele, vanemad raskematele küsimustele. Sel juhul 
peaks mängujuht meeles pidama, et enne iga küsimuse kuulamist valitakse mängupliiatsiga mängukaardil 
õige tase (vt mängujuhendit).  

Mängu käigus on mängujuhi rolliks juhtida mängijate tähelepanu, kui täringu viskega saadud küsimusele 
kõlab vale vastus. Sel juhul tuleb mängijal järgmisel ringil võtta sama teema kaart ning visata uuesti numbri 
täringut, kuulata küsimust ning proovida seekord leida õige piltvastus. Täpsemad juhised on kirjas mängu-
juhendis. 

MÄNGU LÕPP
Mängija või võistkond, kes jõuab esimesena mängulaua keskele, on võitja ning kõik ülejäänud saavad vää-
rilise teise koha. 

Mängujuhi rolliks on näidata üles huvi selle vastu, mida lapsed mängides teada said. Siirast huvi tundes 
väärtustab ta mängijate tegevust ja innustab otsima üha uusi teadmisi. 
Pärast mängu on tähtis anda lastele võimalus rääkida, mida õpiti ning kuidas see seondus varasemate 
kogemuste, elamuste ja teadmistega. 
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INIMENE JA LOODUS Ravimtaimed mängukaart nr1

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise taime päikesesarnaseid õisikuid kasuta-
takse toidu kaunistamiseks ja kollase värvaine 
saamiseks?

Millisest taimest tehakse salvi, mis on põletiku-
vastase toimega ja aitab haavadel paraneda?

Saialille õisikuid kasutatakse toitude kaunista-
miseks ja kollase värvaine saamiseks. Nii saab 
saiataigna, juustu või koogi kollasemaks teha.

Saialille õisikutest tehtud salv aitab haavadel 
paraneda, sest see ei lase mikroobidel areneda. 
Saialille salvi on hea kasutada naha hoolduseks, 
sest see sisaldab palju kasulikke aineid.

Millise taime õisikud näevad välja, nagu keegi 
oleks joonistanud valgete kiirtega päikese?

Millise taime õisikutest valmistatud teed kasu-
tatakse põletikuvastase toime tõttu?

Teekummeli õisikud on keskelt kollased, servast 
valged. Sarnaseid õisikuid on ka teistel taime-
del, aga teekummeli tunneb nende hulgast 
lõhna järgi ära. Temast tehakse teed, mis aitab 
ravida näiteks valusat kurku.

Teekummeli õisikutest tehtud teed kasutatak-
se eelkõige tema põletikuvastase toime tõttu. 
Seda võib juua või teha sellest nahale kompres-
si.

Milline puu õitseb kesksuvel? Millise puu õitest valmistatud tee aitab külme-
tushaiguste korral?

Pärn õitseb kesksuvel. Tema õisi külastab siis 
palju mesilasi, kes koguvad sealt nektarit ja tee-
vad sellest väga maitsvat mett. Pärnaõisi kogu-
vad inimesed külmetusvastase tee jaoks.

Pärnaõitest valmistatud teed kasutatakse kül-
metuse puhul ja see sobib palaviku alandami-
seks, sest ajab inimese higistama.

Millise taime mustad marjad aitavad erinevate 
kõhuhädade korral?

Millise taime vilja võib nimetada „nägemise-
marjaks“ ?

Mustika marjad aitavad erinevate kõhuhädade 
korral. Kõhulahtisuse korral mõjuvad paremini 
kuivatatud marjad, aga kõhukinnisuse puhul ai-
tavad värsked marjad. 

Mustika marja võib nimetada nägemise mar-
jaks, sest mustikate söömine aitab silmi tervena 
hoida. Mustikas on tervisele väga kasulik, söö 
teda julgesti!

Millise taime lehte võib panna verejooksu pea-
tamiseks haavadele?

Millist suurte lehtedega taime nimetatakse va-
hel valge inimese jalajäljeks?

Teelehe lehtedega saab peatada verejooksu 
haavades ja leevendada mesilase piste valu. 
Kiiremini mõjuvad puruks muljutud lehed, siis 
pääseb taimemahl vigastatud nahale.

Teeleht on suurte lehtedega taim, keda kutsu-
takse vahel valge mehe jalajäljeks, sest tema 
kleepuvad seemned jäävad jalgade külge ja 
noored taimed hakkavad kasvama seal, kuhu 
seemned on kantud.

Milline lillade õitega taim hakkab lõkkeaseme-
tel kasvama? 

Milline lillade õitega taim on väga hea meetaim 
putukatele ja ravimtaim inimestele? 

Põdrakanepil on lillad õied. Tema seemned ida-
nevad kuumas mullas kergesti. Seepärast kas-
vab ta tihti vanadel lõkkeasemetel. Teda peeti 
vanasti 99 haiguse ravitsejaks.

Põdrakanep on oma suurte lillakas-roosade 
õitega väga hea meetaim putukatele. Põdra-
kanepi mesi on hele, peaaegu värvitu. Inimene 
kasutab põdrakanepit tugevdava, rahustava ja 
valuvaigistava toime tõttu.
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INIMENE JA LOODUS Esmaabi mängukaart nr 2

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise looma hammustusest jääb nahale näha 
kaks täpikujulist haavakest ja punetus?

Millise looma hammustus on mürgine ning 
hammustada saades tuleb kutsuda koheselt 
kiirabi?

Rästiku mürgisest hammustusest jääb nahale 
näha kaks täpikujulist haavakest, mille ümber 
on punetus. Kui rästik hammustab, tuleb kiires-
ti helistada häirekeskusesse numbril 112 ja abi 
kutsuda, öeldes kellega, mis ja kus juhtus.

Rästiku hammustus on mürgine. Kannatanu 
peab liikumatult lamama ja talle tuleb kohe 
numbril 112 kiirabi kutsuda. Rästik hammustab, 
kui tunneb ennast ohus olevat. Mürk on mõel-
dud mitte inimesele, vaid hiirtele, keda rästikud 
söövad.

Milline putukas võib enesekaitseks inimest 
nõelata?

Milline putukas ennast inimese vastu astlaga 
kaitstes ise alati sureb?

Mesilane nõelab inimest vaid enesekaitseks, kui 
ta tunnetab ohtu. Selline olukord tekib, kui ha-
kata mesilase juuresolekul kätega vehkima. Kui 
jääda ise rahulikuks ja liikumatuks, siis on väik-
sem tõenäosus nõelata saada!

Mesilane on see putukas, kes sureb, kui inimest 
nõelab, sest tema astel jääb naha sisse kinni. 
Nõelamise korral tuleb nõel nahast koheselt ee-
maldada, seejärel haav pesta.

Milline loom tuleb võimalikult ruttu pintsetti-
dega eemaldada, kui ta on end naha sisse ime-
nud?

Kes on see ämbliku sugulane, kes hammusta-
des võib kanda inimesele edasi väga ohtlikke 
haigusi?

Puuk tuleb võimalikult ruttu pintsettidega ee-
maldada ja torkekoht puhtaks pesta. Pärast 
hammustust tuleb seda kohta puhastada.

Puugid on need ämblike sugulased, kes võivad 
inimesele raskeid haigusi edasi kanda. Puukent-
sefaliidi vastu saab vaktsineerida, borrelioosi 
saab ravida. Metsast tulles peab alati vaatama, 
et riietel ega kehal poleks puuke.

Millise taime must mari on väga mürgine? Millise mürgise taime marja allaneelamise järel 
tuleb koheselt suud loputada ja arstiabi otsida?

Ussilakk on see metsataim, mille mari on väga 
mürgine. Marjade söömine on eluohtlik. Kui 
juhtub, et keegi sööb ussilaka marja, tuleb tal 
kohe loputada suu, anda väikeste lonksudega 
vett juua ja helistada abi saamiseks telefonile 
16 662.

Ussilaka marja söömise järel tuleb kohe suud 
loputada, helistada mürgistusinfoliinile 16 662 
ning järgida täpselt saadud juhiseid. Sellelt 
numbrilt saab abi ka teiste mürgistuste korral.

Milline taim võib kasvada mitme meetri kõr-
guseks ja tema mahl on nahale sattudes väga 
ohtlik? 

Millise taime mahlaga kokku puutudes peab 
nahka koheselt rohke veega pesema ja seejärel 
nahka kaitsma päikesevalguse eest? 

Sosnovski karuputk võib kasvada nelja meetri 
kõrguseks. Karuputke mahl tekitab nahale sat-
tudes tugeva põletuse. Selle taime lähedussegi 
ei tohiks minna, sest ohtlikud ained lenduvad 
päikselise ilmaga ise nahale.

Sosnovski karuputke mahl kahjustab nahka tu-
gevalt. Lisaks punetusele ja kipitusele tekivad 
nahale raskesti paranevad villid. Seetõttu tuleb 
taime mahl ruttu maha pesta ja hoida nahka 
päikese eest kaetuna 2 ööpäeva.

Milline taim kasvab järvede ja kraavide kallastel 
ja tema lehed sarnanevad peterselli lehtedega?

Milline valgete õitega taim on üleni mürgine, 
aga tema eriti mürgine maa-alune osa lõhnab 
meeldivalt ja on magusa maitsega?

Mürkputk kasvab sageli järvede ja kraavide kal-
lastel ja tema lehed meenutavad peterselli lehti. 
Mürkputk on eluohtlikult mürgine. Esmaabina 
tuleks kiiresti suud rohke veega loputada ja he-
listada abi saamiseks numbril 16 662.

Mürkputke maa-alused osad on eriti mürgised, 
kuid eksitavalt meeldiva lõhna ja magusa mait-
sega. Mürgiste ainete neelamisel tuleb loputa-
da suud rohke veega ja helistada abi saamiseks 
numbril 16 662.
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INIMENE JA LOODUS Mürgised taimed mängukaart nr 3

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline Eesti okaspuu on mürgine? Millise puu lehed ja marjataolistes käbides ole-

vad seemned on väga mürgised?

Jugapuu on ainus Eesti omamaine mürgine 
okaspuu. Looduslikult kasvab jugapuid Hiiu-
maal ja Saaremaal. Mujal kasvatatakse teda ilu-
taimena aedades.

Jugapuu  lihakad marikäbid on küpsenult pu-
nased ja sisaldavad väga mürgiseid seemneid. 
Samuti on mürgised taime lehed.

Millise valgete õitega ohtliku taime varrel on 
punased laigud ja täpid?

Mis valgete õitega taim lõhnab ebameeldivalt?

Täpilise surmaputke varrel on punased täpid ja 
laigud. Need on hoiatuseks üleni väga mürgise 
taime eest! Tema valged õisikud meenutavad 
vihmavarju.

Täpiline surmaputk lõhnab väga ebameeldivalt. 
Halb lõhn on üks viis oma mürgisusest teada 
andmiseks. Ta on üleni mürgine, kuid eriti mür-
gised on valmimata seemned.

Milline taim õitseb alles sügisel? Mis sibullillel kevadel kasvavad ainult lehed ja 
sügisel ainult õied?

Sügislill õitseb alles sügisel, nagu nimigi ütleb. 
Siis ilmuvad tema lillakad õied maapinnale. 
Taim on mürgine.

Sügislill on sibultaim, kes kevadel kasvatab 
lopsakad lehed, mis suveks kuivavad. Sügise 
saabudes septembrikuus ilmuvad maapinnale 
ainult tema õied. Taim on mürgine.

Millise taime õied meenutavad kinga? Milline siniste õitega taim arvatakse olevat Eu-
roopa looduses kõige mürgisem?

Sinise käokinga kinga meenutavad õied on ko-
baratena ja enamasti sinist või lillakat värvi. See 
aedades ilutaimena kasvatatav lill on üleni väga 
mürgine!

Sinine käoking on tõenäoliselt Euroopa loodu-
ses kõige mürgisem taim. Eestis kasvab ta pea-
miselt aedades ilutaimena, aga Lõuna-Eestis 
ka looduslikult. Eriti ohtlikud on tema lehed ja 
juured.

Millisel põõsal on punased väga mürgised mar-
jad?

Milline mürgine taim õitseb varakevadel lilla-
kasroosade õitega?

Näsiniin on üleni mürgine metsas kasvav põõ-
sas, kelle punased, põletavalt kibedad viljad val-
mivad augustis. Juba mõne vilja söömine võib 
olla väga ohtlik.

Näsiniin õitseb varakevadel aprillis roosakaslil-
lade õitega enne põõsa lehtimist. Kogu taim on 
väga mürgine ja isegi õite lõhn võib pea valuta-
ma panna.

Millise taime marjade värv sarnaneb pihlaka vil-
jade värvusega? 

Mis mürgise taime õiteks on väikesed valged 
kellukesed?

Maikellukese ehk piibelehe oranž-punased 
marjad sarnanevad kujult ja värvilt pihlaka vil-
jadega. Maikellukese marjad on väga mürgised.

Maikellukese ehk piibelehe õied on väikesed 
valged kerataolised kellukesed, mis lõhnavad 
tugevalt. Lõhna tõttu kasutatakse neid näiteks 
seepide, lõhnaõlide ja kreemide lõhnastamisel. 
Taim on üleni mürgine.
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INIMENE JA LOODUS Eesti maavarad  mängukaart nr 4

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Tänu millisele maavarale on meil toas elektri-
valgus, töötavad televiisorid, külmkapid ja pe-
sumasinad?

Millise maavara kaevandamine põhjustab Ees-
tis kõige suurema vee- ja õhureostuse?

Põlevkivi on see maavara, millest Kirde-Eestis 
toodetakse elektrienergiat, mida vajavad töö-
tamiseks kõik elektrilised seadmed. Põlevkivi 
on tekkinud ammusel ajal, 450 miljonit aastat 
tagasi, merevetikate jäänustest.  

Põlevkivi kaevandamine põhjustab Eestis kõige 
suurema vee- ja õhureostuse. Kaevandamisel 
alaneb põhjavee tase ja vesi reostub. Kui põ-
levkivi elektri saamiseks põletatakse, siis tekib 
palju tuhka ja õhk saastub.

Mis maavara on Eesti rahvuskivimiks? Mis maavara on nagu kivist ajalooraamat, sest 
teda uurides saame teada kaugete aegade elus-
tikust Maal?

Paekivi on Eesti rahvuskivimiks. Paemuuseum 
asub Porkunis. Paekivi on Eestis läbi aegade ka-
sutatud ehitusmaterjalina.

Paekivi on nagu kivist ajalooraamat, sest paeki-
visse on jäänud tema tekkimise ajal üle 400 mil-
joni aasta tagasi arvukalt kunagi Maal elanud 
mereelustiku osasid ja jäljendeid, mida nimeta-
takse ka kivististeks ehk fossiilideks.

Milline maavara on paljudele lastele toredaks 
mänguvahendiks? 

Millisest maavarast valmistatakse klaasi?

Liiv on maavara, millega on pea iga laps liiva-
kastis mänginud või millest mererannas losse 
ehitanud! Liiv on peeneteraline kivim, mis Ees-
tis võib olla kas kollakas, hallikas, rohekas või 
lausa valkjas.

Liiv on väikeseteraline maavara, millest valmis-
tatakse klaasi. Klaasi tegemisel on vaja hästi 
puhtale  liivale lisada lupja ja soodat ning kuu-
mutada kuni 1000 kraadi juures.

Millist maavara kasutatakse praeguseni peami-
selt teede ehitamiseks?

Millist maavara kasutatakse liivaga koos betoo-
ni täitematerjalina?

Kruus on maavara, mida kasutatakse teede ehi-
tamiseks. Maailmas on praegugi rohkem kruu-
sateid kui asfaltteid. Enamik kruusateid asuvad 
maapiirkondades. Kruus on jämedama teraga 
kui liiv.

Kruus on maavara, mida kasutatakse betooni 
täitematerjalina. Betoon on maailmas kõige 
laiemalt levinud tehislik ehitusmaterjal, millest 
saab teha väga keeruka kujuga detaile või ter-
veid ehitisi.

Mis maavarast on tavaliselt valmistatud enamik 
lauanõusid – taldrikud, kruusid, kausid, aga ka 
majade ehitamiseks vajalikud tellised?

Mis on Eesti kõige vanem settekivimist maa-
vara?

Savi on maavara, mida on kasutatud ammus-
test aegadest nii lauanõude valmistamiseks kui 
ka telliste, katusekivide ja tsemendi tegemiseks. 
Saviosakesed on imeväikesed ning niisket savi 
saab vormida.  

Sinisavi on Eesti vanim settekivim ja maavara, 
mis on 500 miljonit aastat vana. Eesti sinisavi on 
nime järgi sinine, kuid sageli rohekas ja lillade 
laikudega. Seda ürgset sinisavi  on näha näiteks 
Kirde-Eestis Valaste joa juures Ontika pangal.

Mis maavara kasutatakse nii kütteks kui ka mul-
la lisandina taimede kasvukeskkonnas?

Millise maavara tekkimine Eestis algas pärast 
viimase mandrijää sulamist? 

Turvas on maavara, mille pressimisel ja kuiva-
tamisel saadakse kütteaineks kasutatav brikett 
ja tükkturvas. Turvast lisatakse mullale hea  niis-
kuse imamisvõime tõttu ning saadakse nii hea 
kasvukeskkond taimedele.

Turba teke algas pärast viimase mandrijää su-
lamist, seega on vanimad turbad Eestis kuni 
10 000 aastat vanad. Turvas tekib pika aja jook-
sul taimede osalisel lagunemisel liigniiskuses ja 
hapnikupuuduses.
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INIMENE JA LOODUS Looduskaitse mängukaart nr 5

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millised taimed on oma nime saanud käpakuju-
lise juure järgi?

Millise taimerühma kõik Eestis kasvavad liigid 
on looduskaitse all?

Käpalised on oma nime saanud käpakujulise 
juure järgi. Pildil oleval sõrmkäpal on see suisa 
sõrmekujuline. Kõik käpalised ehk orhideed on 
Eestis looduskaitse all.

Käpaliste kõik Eestis kasvavad liigid on loodus-
kaitse all. Käpalised on orhideede sugulased. 
Neid ohustab ärakorjamine ja kasvukohtade 
kadumine peamiselt inimtegevuse tagajärjel. 

Milline loom teeb sellist häält? Kes on Eestis elav kõige väiksem kärnkonn?

Juttselg-kärnkonna ehk kõre laul meenutab 
mootori põrinat ning võib kosta kuni mitme ki-
lomeetri kaugusele. Kõre on meil karmilt kaits-
tud, sest teda leidub harva.  Tema elupaikade 
vähenemist on põhjustanud inimtegevus.

Kõre ehk juttselg-kärnkonn on Eestis väikseim,  
5–8 cm pikkune kärnkonn. Kõre on looduskait-
se all, sest ta on haruldane ja ohustatud. Ta elab 
rannakarjamaadel, kuid need on võsastunud ja 
ei sobi enam kudemispaigaks.

Millise eluslooduse rühma kaitseks on loodud 
Liiva-Putla kaitseala Saaremaal?

Mis Eestis kasvavat seeneliiki leidub praktiliselt 
ainult Liiva-Putla seenekaitsealal?

Seente kaitseks on loodud Saaremaal Liiva-Put-
las asuv kaitseala, mis on ühtlasi ka ainus seen-
te kaitseala Euroopas. Sellel kaitsealal kasvab 14 
väga haruldast seeneliiki.

Lillat põdramokka leidub Eestis rohkesti Saare-
maal asuval Liiva-Putla seenekaitsealal. Veel on 
seda leitud kasvamas Hiiumaal ja mõned leiud 
on Põhja-Euroopast, kuid Kesk-Euroopas on see 
seen hävinud.

Millisel hiire moodi loomal on tiivad? Milline loom püüab öösel lendavaid putukaid?

Nahkhiir ei ole hiir. Tal on pikkadest sõrme-
dest ja õhukesest nahast moodustunud tiivad. 
Nahkhiired on looduskaitse all. Nad püüavad 
öösiti õhust putukaid, päeval magavad varjuli-
ses kohas.

Nahkhiired püüavad öösel lendavaid putukaid. 
Pimedas on raske näha, seepärast kasutavad 
nad putuka leidmiseks hoopis väga peenikest 
häält. Kui putukani jõudnud heli kajana tagasi 
jõuab, teab nahkhiir putuka asukohta.

Millises pargis on Linda kuju? Millises pargis kasvab seitse väga vana pärna-
puud?

Lindamäe park on Tallinnas Toompeal. Kõik 
Toompea ümbruses olevad pargid on loodus-
kaitse all. Linda kuju ümbritseb seitse väga vana 
pärna. Selles väikeses pargis on palju erinevaid 
puu- ja põõsaliike.

Lindamäe pargis kasvab seitse pärnapuud, mis 
on vanemad kui 250 aastat. Nad on poolkaares 
August Weizenbergi loodud Linda kuju ümber. 

Mis vana puu see on? Milline vana puu kasvab Tallinnas Niguliste ki-
riku juures?

Kelchi pärn kasvab Tallinnas Niguliste kiriku 
juures juba mitu sajandit. Ta on looduskaitse 
all. Keegi ei tohi selle puu oksi saagida ega teda 
mingil moel kahjustada.

Kelchi pärn on põline pärn, mis kasvab Tallinnas 
Niguliste kiriku juures juba aastast 1680, kui  ta 
istutati Christian Kelchi hauale. Põlispuid kaits-
takse, sest nad on ilusad ja annavad putukatele 
ja lindudele toitu ja pesapaiku.
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 INIMENE JA LOODUS Metsas matkates mängukaart nr 6

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Kust on Sinu juuresoleku pärast vanalinnud ee-
male läinud, aga tahaksid kohe tagasi tulla?

Mida leides ei tohi selle lähedale minna ega 
sealt midagi ära võtta?

Pesalt põgenevad vanalinnud häirimise korral, 
kuid tahaksid ruttu tagasi tulla. Nad tulevad, 
kui ühtegi võõrast pole näha. Seega, kui näed 
munade või poegadega linnupesa, mine sealt 
kiiresti eemale!

Linnupesa märgates ära mine pesale lähedale 
ega võta ühtegi muna või poega pesast välja. 
Lind on pesalt korraks ära läinud, et ohu möö-
dumisel kiiresti tagasi tulla kas mune hauduma 
või poegi toitma.

Keda ei või metsast leides koju kaasa viia?  Keda nähes ei tohiks minna pai tegema ega 
teda sülle võtta?

Metskitse talle või ükskõik millise teise looma 
poja leidmisel metsast ei tohi teda koju kaasa 
viia. Loomakese vanemad on kindlasti tema lä-
hedal ja ootavad, et Sa kiiresti ära läheksid.

Metskitse talle või ükskõik millise teise looma 
poja leidmisel metsast ei tohi talle pai teha ega 
teda sülle võtta, sest siis jääb inimese lõhn talle-
le juurde ja ema ei julge poja juurde enam taga-
si tulla. Üksi jäänud loomapoeg võib hukkuda.

Kes on Sinust tugevam? Keda nähes ei tohi sattuda paanikasse?

Põder, aga ka teised suured metsloomad nagu 
karu ja metssiga on Sinust tugevamad. Seetõt-
tu ära mine kunagi neile väga lähedale. Põdra, 
metssea või karu ema võib Sind oma poegade 
kaitsmiseks rünnata.

Põdra või teiste suurte loomadega nagu karu 
ja metsseaga metsas kohtudes ei tohi sattuda 
paanikasse. Ära hakka jooksma ega karjuma, 
vaid tagane aeglaselt selg ees, et näeksid looma 
käitumist. Loom põgeneb tavaliselt Sind nähes.

Mis koera moodi looma peab kartma, kui ta Sul-
le väga lähedale tuleb?

Millise looma kutsikaid võib vahel näha liiva-
künka sees oleva pesa juures mängimas?

Nähes julget ja kartmatut rebast, kes inimest 
nähes ei põgene, võib arvata, et tegemist on 
haige loomaga. Haiged loomad võivad olla oht-
likud ja nendest tuleb igal juhul eemale minna.

Rebane teeb tihti pesa liivaküngaste sisse ja kui 
kõik on vaikne, siis tulevad tema kutsikad uru 
suu juurde hullama.

Mida võid metsast leides koju kaasa viia? Mis kasvavad isastel põtradel igal aastal uuesti?

Põdra, hirve või metskitse sarve leidmisel met-
sast kuuluvad need leidjale ehk Sulle. Seega 
võid leitud sarved soovi korral koju viia! Isased 
loomad kasvatavad suveks jälle uued sarved.

Sarved kasvavad isastel põtradel igal aastal 
uuesti. Talve saabudes heidavad nad sarved 
maha ja uued hakkavad kasvama aprillis. Sar-
ved on loomadele vajalikud pulmade ajal toi-
muvatel isaste omavahelistel võistlustel.

Kelle pesas võib elada niisama palju elanikke 
kui Tartu linnas ja keegi neist ei taha puuoksaga 
torkimist?

Kes asub võitlema oma vaenlase vastu hapu eri-
tisega, mida ta ise enda kehast pritsib?

Sipelgapesas elab ligi 100 tuhat sipelgat. See on 
peaaegu sama palju, kui elab inimesi Eesti suu-
ruselt teises linnas Tartus. Ükski sipelgas ei taha, 
et teda puuoksaga torgitakse, sest nii ei saa nad 
oma igapäevaseid ülesandeid täita.

Sipelgad kaitsevad end hapuka sipelghappega. 
Igal sipelgal on pesas kindlad ülesanded täita. 
Kui keegi pesa lõhub, peab sipelgas oma ener-
giat kulutama pesa kaitsmiseks, mitte oma põ-
hitööks.



13

INIMENE JA LOODUS Jäätmete sorteerimine mängukaart nr 7

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millistest jäätmetest saab taimedele väetist? Mis jäätmed tuleb alati panna prügikasti, mil-

lele on kirjutatud „biolagunevad jäätmed“, või 
kompostihunnikusse?

Kartulikoortest ja muudest toidujäätmetest 
saab taimedele väetist, kui viia need kas kom-
postihunnikusse või sellisesse prügikasti, mille 
sisu viiakse kompostimiseks.

Kartulikoored, toidujäätmed, närtsinud lilled 
ning muud looduses lagunevad jäätmed tuleb 
panna prügikasti, millele on kirjutatud „biola-
gunevad jäätmed“, või kompostihunnikusse, et 
neist saaks väetist teha.

Milliseid ohtlikuid jäätmeid ei tohi panna kodu 
juures prügikasti, vaid peab viima nende jaoks 
ette nähtud kogumispunkti?

Milliseid jäätmeid tuleb alati eraldi koguda ja 
viia selleks ettenähtud kohta – kas jäätmejaa-
ma, apteeki, kauplustes või bensiinijaamades 
olevatesse kastidesse?

Patareid ja ravimid on need ohtlikud jäätmed, 
mida ei tohi panna koos muude jäätmetega 
prügikasti, vaid tuleb viia ohtlike jäätmete ko-
gumispunkti. 

Ravimid ja patareid peab alati eraldi koguma. 
Vanad ravimid tuleb viia apteeki, patareid ko-
gumiskasti kauplustes või bensiinijaamades. 
Nad kogutakse eraldi, sest neis olevad ohtlikud 
ained ei tohi sattuda vette ega mulda.

Millistest jäätmetest saab teha uut paberit? Milliste jäätmete eraldi kogumisel kaitseme 
metsas kasvavaid puid ja hoiame kokku vett?

Paber ja papp on need jäätmed, millest saab 
teha uut paberit. Kui need teistest jäätmetest 
eraldi koguda ja paberivabrikusse viia, siis te-
hakse neist uus paber.

Vanapaberi ja papi eraldi kogumisel kaitseme 
metsas kasvavaid puid. Paberit tehakse puidust. 
Kogutud vanapaberist tehakse uut paberit ning 
tootmise käigus kulub poole vähem vett kui 
puidust uue paberi tegemisel.

Millised jäätmed tuleb panna pakendite prügi-
kasti?

Milliseid jäätmeid tekib kõige rohkem ja neid 
saab tasuta ära anda?

Šampoonipudelid, mahlapakid, konservikarbid, 
toidukarbid ja teised pakendid tuleb üle lopu-
tada ja viia pakendite jaoks ette nähtud kasti. 
Neist tehakse uued pakendid.

Pakendeid tekib kõige rohkem ja neid saab ta-
suta ära anda.  Pakendite konteinerisse pannak-
se puhtad pakendid. Need sorteeritakse ja töö-
deldakse ümber või põletatakse soojusenergia 
saamiseks.

Millised jäätmed tuleb viia taaraautomaati ja 
mille eest saab siis raha?

Millise pakendi eest oled maksnud raha, aga 
saad selle raha tagasi, kui viid kasutatud puhta 
pakendi õigesse kohta?

Pudelid ja purgid tuleb viia taaraautomaati. 
Nende ostmisel on raha makstud. Taaraauto-
maadist saab selle raha tagasi. Tagasi viidud 
pudelid ja purgid töödeldakse ümber uuteks 
plasttoodeteks.

Pandimärgiga pudeli või purgi eest on poes 
makstud. Kui viid tühjad ja puhtad pudelid taa-
raautomaati, siis saad oma raha tagasi. Tagasi-
viidud pudelitest tehakse uued ja sellega hoi-
takse kokku nii loodusvarasid kui ka energiat.

Kuhu peab panema katkise plastmassist män-
guasja, pooleldi tühja jogurtitopsi ja tühja ham-
bapastatuubi?

Mille sisse tuleb panna sellised jäätmed, mida 
ei saa panna vanapaberi hulka, kompostida, viia 
kogumispunkti või taaraautomaati?

Olmejäätmete prügikasti peab panema nii kat-
kise plastmassist mänguasja, pooleldi tühja 
jogurtitopsi ja tühja hambapastatuubi kui ka 
muud sellised jäätmed, mida ei saa panna va-
napaberi hulka, kompostida, viia kogumispunk-
ti või taaraautomaati.

Olmejäätmete prügikonteinerisse tuleb panna 
sellised jäätmed, mida ei saa panna vanapaberi 
hulka, kompostida, viia kogumispunkti või taa-
raautomaati. Sinna pandud jäätmed kas põleta-
takse või viiakse prügimäele.



14

INIMENE JA LOODUS Mõistlik tarbimine mängukaart nr 8

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mida tehakse vanapaberist? Mida tehakse kasutatud paberist, mille oled 

pannud paberi ja papi konteinerisse?

Munakarbid tehakse sellest paberist, mida ini-
mesed on kasutanud ning paberi ja papi kogu-
mise konteinerisse viinud. Räpina paberivabri-
kus tehakse vanapaberist vihikuid ja joonistus-
paberit.

Paberist, mille oled pannud paberi ja papi kon-
teinerisse, tehakse uut paberit. Näiteks teeb 
Räpina Paberivabrik kogutud vanapaberist vihi-
kuid, pakkepaberit ja ehituspappi.  Kokkukogu-
mine aitab säästa palju puid, mis muidu paberi 
valmistamiseks kuluks.

Mis kolmnurkne märk see on, millel on nooled? Missugune märk näitab, et sellest materjalist 
toodet saab ümber töödelda?

Kolmnurkne märk, millel on nooled, pannakse 
sellisele tootele, millest saab siis, kui seda enam 
ei vajata, teha uusi asju. Sellise leiad näiteks 
plastpudelilt.

Nooltest moodustatud kolmnurkne märk näi-
tab, et sellest materjalist toodet saab ümber 
töödelda. Näiteks saab plastpudelid üles sulata-
da ja nendest uusi plastist asju teha.

Mille asemel peaks kasutama pestavaid laua-
nõusid?

Mida me ei tohiks liiga tihti kasutada, kui taha-
me loodust säästa?

Ühekordse kasutamisega nõudele tuleks eelis-
tada tavalisi lauanõusid, sest neid saab puhtaks 
pesta ning ikka ja jälle uuesti kasutada. Nii ku-
lub vähem materjale ja ka prügi tekib vähem.

Ühekordseid nõusid ei tohiks liiga tihti kasu-
tada, sest nii tekib väga palju prügi ja nende 
nõude jaoks papi valmistamiseks langetatakse 
palju metsa. Tavalisi lauanõusid saab kasutada 
palju aastaid.

Mida saadakse lambavillast? Millist vastupidavat materjali saab ühelt meie 
koduloomalt?

Villast lõnga saadakse lambavillast. Lambalt 
pügatakse vill ja tehakse lõngaks, millest saab 
valmistada sokke, kampsuneid ja teisi sooje ja 
vastupidavaid riideid. Lambale kasvab uus vill, 
pügamine ei tee talle kahju.

Villast lõnga saab teha lambavillast. Lambavil-
lased tooted on soojad ja vastupidavad. Neid 
saab kanda pikka aega. Lõngast kootud riideid 
saab üles harutada ja teha lõngast uusi asju.  

Millist meie jaoks väga vajalikku vedelikku saab 
ainult loodusest?

Millist loodusvara vajavad nii taimed kui ka loo-
mad?

Vett saab ainult loodusest. Joogivett ei tehta te-
hases, vaid puhastatakse looduses olevat vett, 
viiakse see torudes majadesse ning seal mus-
taks läinud vesi suunatakse puhastusjaama, 
kust see läheb tagasi loodusesse. Vett ei tohi 
raisata!

Vesi on see loodusvara, mida vajavad nii taimed 
kui ka loomad. Inimesed raiskavad vahel vett. 
Seda ei tohi teha, sest nii ei pruugi magevett 
jätkuda kõikidele, kes seda vajavad.

Mida peaks kasutama nii vähe kui võimalik? Millest saab teha ehitusmaterjale?

Kilekotte peaks kasutama nii vähe kui võimalik, 
sest kui nad satuvad loodusesse, siis nad ei hä-
vine seal pikka aega. Eestis on võimalik kasuta-
tud kilekottidest ehitusmaterjale teha.

Kasutatud kilekottidest saab teha ehitusmater-
jale. Eestis on fi rma, mis korjab prügi hulgast 
kilekotte ja teeb neist plastlaudu, mida saab 
kasutada terrasside ehitamisel või näiteks liiva-
kasti piirdeks.
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INIMENE JA LOODUS Vaba aeg mängukaart nr 9

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Kus saab käia loomi vaatamas? Kus saavad elada haruldased loomad?

Loomaaias  saab käia loomi vaatamas. Seal elab 
loomi, kes on vabas looduses väga haruldaseks 
jäänud. Kui nad annavad palju järglasi, siis saab 
need tagasi loodusesse lasta. Loomaaias tehak-
se loomade kaitsmiseks palju tööd.

Loomaaias elab palju haruldasi loomi. Looma-
aia töötajad uurivad, mida nad vajavad, ja püüa-
vad luua neile võimalikult häid tingimusi. Külas-
tajatele meeldib loomi vaadata. Kõik inimesed 
ei teagi, et loomaaias tehakse ka teadustööd.

Kus kasvatatakse väga palju erinevaid taimi? Kus hoitakse tuhandete taimeliikide seemneid?

Botaanikaaias kasvatatakse, uuritakse ja tutvus-
tatakse erinevaid taimi. Näiteks luuakse ühes 
kasvuhoones head tingimused kuiva ja jaheda, 
teises niiske ja kuuma koha taimedele. Avamaal 
kasvatatakse taimi, kellele meie kliima sobib 
hästi.

Botaanikaaias hoitakse tuhandete taimeliikide 
seemneid. Teadlased uurivad botaanikaaias tai-
mi ja vajavad nende seemneid, et neid lähemalt 
uurida ja loodusest hävinud liikide seemneid 
vajadusel uuesti külvata.

Kus on loomade topised, kivimid ja kuivatatud 
taimed?

Kus saab vaadata mitmesuguseid näitusi taime-
de, kivimite, seente ja loomade kohta?

Loodusmuuseumis  on loomade topised, kivi-
mid, kuivatatud taimed ja palju muud, mille abil 
saab loodust tundma õppida. Tihti korraldatak-
se seal näitusi mõnel loodusega seotud teemal.

Loodusmuuseumis saab vaadata mitmesugu-
seid näitusi taimede, kivimite, seente ja looma-
de kohta. Muuseumi kogudes säilitatakse näidi-
seid meil elavatest ja kaugetelt maadelt toodud 
taimedest, kivimitest, putukatest ja teistest loo-
madest.

Kus saab vabas looduses uurida, kuidas inime-
sed vanasti elasid?

Kus kogutakse mitte ainult vanu asju, vaid ka 
maju ja teisi hooneid?

Vabaõhumuuseum  on koht, kus saab vabas 
looduses uurida, kuidas inimesed vanasti ela-
sid. Vabaõhumuuseumina kasutatakse metsa 
või mereäärt, kus näeb selle piirkonna iseloo-
mulikke maju ja teisi hooneid koos sisustusega.

Vabaõhumuuseumis kogutakse ja uuritakse 
mitte ainult asju, vaid ka maju ja teisi hooneid, 
mis näitavad, kuidas vanasti elati, millised olid 
ruumid ja õued. Need kohad aitavad meil mee-
les pidada, kuidas töid tehti ja milliseid asju va-
jati.

Kus saab lähemalt näha  Lotte  raamatutest ja 
animafi lmidest tuttavaks saanud tegelasi?

Kus saab Lotte multifi lmi- ja raamatutegelaste-
ga lähemalt tutvust teha? 

Lottemaa teemapargis saab lähemalt näha Lot-
te multifi lmidest ja raamatutest tuttavaid tege-
lasi. Ja mitte ainult näha, vaid ka mängida koos 
nendega.

Selleks kohaks on teemapark Lottemaa. 
Teemapark on niisugune koht, mis on ehitatud 
mingi kindla teema järgi. Tavaliselt on sellest 
teemast kirjutatud raamatuid või tehtud fi lme. 
Soomes on niisuguseks kohaks näiteks Muumi-
maa. Eestis, lisaks Lottemaale, veel Pokumaa, 
Kilplaste maa.

Millises kohas on suured puud, valgustatud 
teed jalutamiseks, pingid istumiseks  ja tihti ka 
mänguväljakud?

Millises kohas saavad linnud pesa teha, lapsed 
ja koerad mängida ja vanad inimesed jalgu pu-
hata?

Pargis on suured puud, valgustatud teed jalu-
tamiseks, pingid istumiseks ja tihti ka mängu-
väljakud. Pargis saab koertega jalutada. Koerad 
peavad alati rihma otsas olema, sest nad võivad 
teisi ehmatada või lindudele halba teha.

Pargis  saavad linnud pesa teha, lapsed ja koe-
rad mängida ja vanad inimesed jalgu puhata. 
Kevadel kuuleb pargis linnulaulu, sest suured 
puud on head pesapaigad.
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INIMENE JA LOODUS Minu igapäevane elu mängukaart nr 10

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis on see, mis tuleb lahtisest aknast tuppa? Mida me vajame ning mis on taimede poolt 

toodetud?

Värske õhk tuleb lahtisest aknast tuppa. Selles 
on roheliste taimede toodetud hapnik, mida 
meie keha vajab.

Hapnik on gaas, mida toodavad rohelised tai-
med ja mida vajame hingamiseks. Õhuhap-
nikku vajavad nii taimed,  loomad, seened kui 
ka suur osa bakteritest. Veri viib hapniku meie 
keha iga rakuni.

Millise ammustel aegadel tekkinud vedelikuta 
ei saa inimene elada?

Millist vedelikku on meie kehas väga palju?

Vesi on ammustel aegadel tekkinud vedelik, 
ilma milleta inimene ei saa elada. Veega saab 
ennast pesta ja teda on väga vaja inimese keha 
sees. Et olla terve, peab ennast korralikult pese-
ma, vett jooma, sööma suppi ja mahlaseid puu- 
ja juurvilju.

Vesi on vedelik, mis moodustab üle poole meie 
keha kaalust. Ilma veeta ei oleks näiteks meie 
kehas verd ja siis ei saaks viia toitaineid rakku-
desse ega jääkaineid sealt välja. Vett on Maal 
piiratud koguses, puhast vett on vaja säästa.

Millest me saame toitaineid? Millest saab keha energiat?

Toit on see, millest saame toitaineid. Inimeste 
toidus on nii taimseid kui ka loomseid saadusi, 
mis seedimisel tehakse väiksemateks ja muude-
takse uuteks, meie keha jaoks vajalikeks aine-
teks. Toitu ei tohi raisata, selle kasvatamine ja 
valmistamine on raske töö.

Toidust saab inimene energiat. Taimed seovad 
oma kehas päikeseenergiat. Kui loomad söövad 
taimi, saavad nad osa taimedes olevast ener-
giast. Kui sööme taimedest ja loomadest val-
mistatud toitu, saame nendes olevat energiat.

Mis võimaldavad meil ennast iga ilmaga muga-
valt tunda?

Mis aitavad meil keha toodetud soojust hoida?

Riided võimaldavad meil ennast iga ilmaga mu-
gavalt tunda. Kui on külm, siis pane selga mitu 
kihti riideid – nende vahele jääv õhk ei lase ke-
hasoojusel hajuda.

Riided aitavad meil keha toodetud soojust hoi-
da. Riidekanga jaoks vajalikku lõnga tehakse 
kunstkiust või linast ja puuvillast või hoopis 
lambavillast. Siidiniiti teevad siidiliblika röövi-
kud.

Mis annab pimedal ajal toas valgust? Mida saab põlevkivist?

Elekter on see, mis paneb pimedal ajal toas 
lambipirni põlema. Elektri saamiseks kaevanda-
takse meil põlevkivi, see põletatakse ja saadud 
soojus muudetakse elektriks. Elektrit saadakse 
veel ka tuule ja vee jõul.

Elektrit saadakse põlevkivist. Elekter on energia, 
mis paneb näiteks lambid põlema, radiaatorid 
soojendama, külmkapi jahutama. Elektriga 
peab ettevaatlik olema, et õnnetusi ei juhtuks.

Mis see on, ilma milleta ei saa autot sõitma pan-
na?

Mida tehakse naftast?

Autokütuseta ei saa autot sõitma panna. Selle 
tegemiseks vajalikud ained moodustusid pal-
ju miljoneid aastaid tagasi elanud taimedest. 
Pärast surma sai neist sügaval maa sees kõrge 
rõhu ja kuumuse tõttu kas nafta või maagaas.

Autokütust tehakse naftast, mida pumbatakse 
sügavalt maa seest. Toornafta jagatakse keeruli-
se meetodi abil mitmeks eri omadusega aineks. 
Üks neist ainetest on diiselkütus, teine bensiin.
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INIMENE JA LOODUS Turvaliselt looduses mängukaart nr 11

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis võib suure puu hetkega pilbasteks lüüa või 
põlema panna?

Mille ajal tuleb kõik elektrit tarbivad asjad voolu-
võrgust lahti ühendada?

Välgulöök võib suure puu hetkega pilbasteks 
lüüa või põlema panna. Seepärast ei tohi äikese 
ajal puu alla varju minna. Samuti ei tohi vette 
minna. Ohutu on olla autos või pikali mõnes 
maapinnalohus.

Äikese ajal tuleb kõik elektrit tarbivad asjad 
vooluvõrgust lahti ühendada, sest kui välk 
peaks kuhugi lähedusse sisse lööma, võivad 
elektririistad rikki minna.

Mis see on, mis annab sooja, aga mida tehes 
peab olema väga ettevaatlik?

Millel saab matka ajal süüa keeta?

Lõke  annab sooja. Matka ajal saab lõkke peal 
teed või suppi keeta. Lõket tohib teha vaikse 
ilmaga. Lõkkease peab olema korralikult kivide-
ga ümbritsetud, et tuli lõkkest välja ei pääseks 
ja metsa põlema ei paneks.

Lõkke  peal saab matka ajal süüa keeta. Lõkkele 
ei tohi minna liiga lähedale, juuksed või riided 
võivad põlema minna. Ka lõkkes olev tuhk on 
kuum – ära selle sisse kunagi astu! Kui lõke on 
ära põlenud, tuleb sellele vett peale valada.

Mis on ohtlik nii sügisel kui ka kevadel? Mis võimaldab talvel veekogu peal uisutada?

Jää on ohtlik nii sügisel kui ka kevadel, sest ta 
on siis õhuke. Vahel võib jää ka talvel õhuke olla, 
siis ei tohi sellel kõndida ega uisutada. Läbi jää 
vajunud inimest päästetakse pika köie või toki 
abil.

Jää võimaldab talvel veekogu peal uisutada. 
Peab olema väga tähelepanelik, et ei satuks 
õhukesele jääle, mis võib murduda. Jääaugust 
on raske välja saada ja külma vette kukkumine 
võib olla eluohtlik!

Mille pärast ei tohi suvel õues väga kaua katma-
ta nahaga olla?

Mis võib tekitada kuumarabanduse?

Päikesekiirguse pärast ei tohi suvel õues väga 
kaua katmata nahaga olla. Päikesepõletus võib 
põhjustada naha punetust ja isegi ville või pa-
lavikku.

Päike võib põhjustada kuumarabanduse või 
päikesepiste, kui oled suvel kuuma ilmaga lii-
ga kaua päikese käes. Siis ajab oksendama, pea 
hakkab valutama, tekib nõrkus ja tõuseb kõrge 
palavik. Kui nii juhtub, peab kohe keha maha ja-
hutama ja kiirabi kutsuma.

Mille ajal on merel suured lained? Mis võib põhjustada mere ääres üleujutusi?

Tormi  ajal on merel suured lained. Siis ei tohi 
väikese paadiga merele minna. Vahel võib torm 
tekitada mererannal üleujutusi. Tormiga peab 
ka suurtest puudest eemale hoidma.

Torm võib kanda merelt palju vett randa ja põh-
justada rannaaladel üleujutusi. Seepärast ei lu-
bata maju merele väga lähedale ehitada.  Tormi 
ajal peab olema ettevaatlik mitte ainult mere 
ääres, vaid ka asulas ja metsas, sest torm võib 
oksi või puid murda.

Mille ajal tundub väga külm? Mille ajal ei tohi jääda lumme istuma?

Lumetuisu ajal tundub väga külm, sest lumi 
teeb riided niiskeks ja tugev tuul puhub läbi 
riiete. Tuisu käes ei tohi kaua olla. Tuppa minnes 
peab märjad riided kuivade vastu vahetama ja 
kuuma jooki jooma.  

Lumetuisu ajal ei tohi jääda lumme istuma, sest 
külm tuul ja märg lumi jahutavad kiiresti keha 
ning kui inimene jääb väga kauaks paigale, võib 
tal hakata nii külm, et ta ei suudagi enam tõus-
ta.
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INIMENE JA LOODUS Loodusvarad mängukaart nr 12

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis aitab pesu kuivatada? Millega saab täita õhupalle ja autorehve?

Õhk ja päike aitavad pesu kuivatada. Päikese 
soojus aurustab riides oleva vee ning tuul pu-
hub selle riidest kaugemale.

Õhuga saab täita õhupalle ja autorehve. Õhku 
kasutatakse mitmel viisil. Näiteks kokkusurutud 
õhku kasutatakse sellistest kohtadest tolmu ee-
maldamiseks, kust seda on muidu raske teha, 
näiteks arvuti klaviatuur.

Mida inimene kasutab joogiks, söögi valmista-
misel, enda ja oma riiete ja ümbruse puhasta-
misel ja mitmete asjade valmistamisel?

Millise loodusvarata ei saaks toitu keeta ega pa-
berit valmistada?

Vett kasutab inimene joogiks, söögi valmistami-
sel, enda ja oma riiete ja ümbruse puhastamisel 
ja mitmete asjade valmistamisel. Vesi on väga 
tähtis loodusvara, seda peab hoidma.

Vesi on loodusvara, milleta ei saaks toitu keeta 
ega paberit valmistada. Vett vajatakse paljudes 
tööstusharudes – kuumaks läinud paikade ja-
hutamiseks või ainete lahustamiseks.

Millist loodusvara vajame maja voodrilaudade 
tegemiseks?

Millisest taastuvast loodusvarast saab teha pa-
berit?

Puud on loodusvara, mida vajame laudade ja 
muu puitmaterjali tegemiseks. Puud on taastuv 
loodusvara, sest maha raiutud puude asemele 
saavad kasvada uued puud.

Puud on taastuv loodusvara, millest saab teha 
paberit. Kui metsas puud maha raiuda, siis aja 
jooksul mets taastub seemnetest või istutatud 
taimedest. Paberi valmistamiseks kulub väga 
palju puitu ja vett, seepärast ei tohi paberit rai-
sata.

Milles kasvatame toidutaimi? Milline loodusvara tekib tänu bakteritele, seen-
tele ja vihmaussidele?

Mullas kasvatame toidutaimi, sest seal on neile 
piisavalt  toitaineid. Mullas olevad toitained on 
pärit surnud loomadest, seentest ja taimedest, 
mille bakterid ja teised lagundajad on mullaks 
muutnud.

Muld tekib tänu bakteritele, seentele, vihmaus-
sidele ja teistele lagundajatele. Kui mullas kas-
vatatakse palju taimi, siis jääb toitaineid väheks 
ning mulda peab väetama kas komposti, sõnni-
ku või kunstväetistega.

Milline loom tuhnib maad, et seeni ja juurikaid 
leida? 

Mis pildil on uluk?

Metssiga  tuhnib maad, et seeni ja juurikaid lei-
da. Metsseale ja paljudele teistele looduses va-
balt elavatele loomadele – ulukitele – peetakse 
jahti, et süüa nende liha ja kasutada nende nah-
ka. Inimese jaoks on ulukid loodusvara.

Metssiga on uluk. Ulukiteks nimetatakse loo-
duses vabalt elavaid imetajaid ja linde. Osade-
le ulukitele peetakse jahti kas nende liha või 
naha pärast või selleks, et neid poleks liiga palju 
ja nad ei teeks näiteks põldudele kahju, nagu 
metssead seda vahel teevad.

Millise taime seemneid söövad hea meelega nii 
inimesed kui ka oravad?

Mis see on – „padrikus pisike pajake, sees ma-
gus pudruke“?

Sarapuu on taim, mille seemneid – pähkleid – 
söövad hea meelega nii oravad kui ka inimesed. 
Sarapuupähklitest tehakse ka pähkliõli, mida 
kasutatakse toidu valmistamisel.

Sarapuupähkel  on „padrikus pisike pajake, sees 
magus pudruke“. Sarapuupõõsastel tekib kol-
me kuni viie aasta järel palju vilju – pähkleid. 
Nad on väga toitvad ja inimesed on neid am-
mustest aegadest söönud. Neid armastavad 
süüa ka oravad, hiired ja pasknäärid.
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VEEKOGUD Mere- ja rannataimestik mängukaart nr 13

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
  Kuidas nimetatakse mere ääres looduslikult 
kasvavat valgete õitega kapsa moodi taime?

Mis taim on aias kasvava kapsa sugulane? 

Merikapsas on mererannas looduslikult kasvav 
suurte lehtedega sinakas taim. Tema lehed on 
noorelt maitsvad.

Merikapsas on aias kasvava kapsa sugulane, 
mis kasvab mere ääres. Merikapsal ei teki sellist 
kapsapead nagu aias kasvaval kapsal.

Milline vetikas hoiab end põiekeste abil vees 
püsti?

Mis on Eesti kõige suurem vetikas? 

Põisadrul on gaasiga täidetud põied. Ta kasutab 
neid vees enda püsti hoidmiseks.

Põisadru on Eesti kõige suurem vetikas, mis 
võib kasvada kuni 75 cm pikkuseks. Rannarah-
vas kasutab põisadrut põlluväetiseks.

Millisest punavetikast saadakse ainet, millest 
valmistatakse marmelaadi? 

Mis on Eestis ainus toidu valmistamisel kasuta-
tav vetikas? 

Agarik on punavetikas, millest saadakse mar-
melaadi valmistamiseks vajalikku ainet.

Agarik on Eesti ainus vetikas, mida kasutatakse 
toidu valmistamisel. Agarikust saadakse ainet 
nimega agar, mida kasutatakse toiduainetes 
tarretamiseks.

Milliste vetikate pärast ei lubata vahel kuumal 
suvel supelrannas vette minna?

Mis vetikas võib vee mürgiseks muuta? 

Tillukesed sinivetikad põhjustavad niinimeta-
tud vee õitsemist, kui nad katavad veekogu pin-
da paksu kihina.  Mõned sinivetikad eraldavad 
mürke, mis on väga ohtlikud ka inimesele.

Osa sinivetikaid eritab väga tugevaid mürke. 
Kui vesi läheb supleja suhu, võib ta neist mürgi-
tuse saada ja ligi nädalaks haigestuda.

Mis taim on kõrge, hallikate teravaservaliste kit-
saste lehtedega mereranna asukas?

Mis kõrrelise maa-alused varred moodustavad 
tiheda põimiku ja hoiavad nii rannaaladel liiva-
luiteid paigal?

Liivasel pinnasel kasvav liiv-vareskaer on kõrre-
line, millel on teravaservalised hallikad lehed, 
mis võivad hooletul katsujal käe katki teha.

Liiv-vareskaer kasvab nii tihedalt, et hoiab ran-
nas liiva paigal.

Mis taim mererannas sarnaneb kõrbetaimega – 
tal on paksud lehed ja vars ning tugev juurestik?

Mis madal taim suudab kasvada mere ääres 
soolases pinnases? 

Merihumur mererannas on nagu kõrbetaim – 
tal on paksud lehed ja vars ning tugev juurestik.

Merihumur suudab mere ääres kasvada soola-
ses pinnases. Tal on selleks paksud lehed ja vars 
kaetud tugeva vahakihiga, mis ei lase soolasel 
veel taime sisse tungida.
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VEEKOGUD Mageveetaimestik mängukaart nr 14

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millisest taimest tehakse majadele katuseid? Nimeta Eesti kõige kõrgem kaldaveetaim, mis 

võib kasvada kuni 4 m kõrguseks? 

Pilliroost tehakse majadele keskkonnasõbralik-
ke katuseid. Rookatustega majad on levinud 
rohkem rannakülades. Pilliroog on kaldavee-
taim, mis võib kasvada kuni 4 m kõrguseks. 

Pilliroog on Eesti kõige kõrgem kaldaveetaim. 
Ta kasvab enamasti 2–3 m kõrguseks, kuid võib 
ka veel pikemaks sirguda. 

Millisel kollaste õitega veetaimel on suured 
ümarad veepinnal ujuvad lehed? 

Nimeta veetaim, millel on kõige pikem lehe-
roots? 

Vesikupul on kollased õied ja suured veepinnal 
ujuvad lehed. Vesikupp on väga mürgine taim. 

Vesikupul on kõige pikem leheroots. See võib 
olla kuni 2,5 m pikk. Leherootsu sees on suured 
õhuruumid, mis aitavad lehte veepinna peal 
hoida. 

Millisest pika varrega taimest saab meisterdada 
mänguparve? 

Millisel veetaimel puuduvad lehed? 

Kaisel on pika varrega taim, millest saab meis-
terdada mänguparve. Kaisla ümarad varred on 
seest valged ja pehmed, mistõttu on neid lihtne 
painutada. 

Kaislal puuduvad lehed. Kaisel on veekogude 
kallastel kasvav kuni kahe meetri kõrgune rohe-
list sibulat meenutav taim. Tal on ümarad, seest 
valged ja pehmed varred. 

Mis taimerühma nimetuses on kasutatud koera 
rahvapärast nimetust? 

Missugused veetaimed, kelle nimetuses on 
kasutatud koera rahvapärast nimetust, võivad 
kasvada nii tihedasti, et ojas või väikeses jões 
on vee liikumine takistatud? 

Penikeeled on taimed, mille nimes on kasuta-
tud koera rahvakeelset nimetust peni. 

Penikeeled võivad toitainerikkas vees nii tihe-
dasti kasvada, et veekogu kasvab kinni. 

Mis veesisene taim sarnaneb kuusepuuga? Millisel veesisesel taimel arenevad õied ja seem-
ned ainult veest väljas ehk õhus? 

Vesikuusk on veesisene taim, mis sarnaneb kuu-
sepuuga. Erinevalt kuusepuust suudab vesi-
kuusk kasvada ainult vees. 

Vesikuusk elab üleni vee sees, kuid tema õied ja 
seemned saavad areneda ainult veest väljas ehk 
õhus. Seepärast peab vesikuuse taim kasvama.

Nimeta Eesti kõige väiksem õistaim, mis võib 
vaibana katta kogu tiigi?

Mis taim vajub sügisel tervikuna veekogu põhja 
talvituma ning kevadel tõuseb uuesti pinnale? 

Lemmel on Eesti väikseim õistaim. Väikese lem-
le läbimõõt on kuni pool sentimeetrit! Ta võib 
kogu tiiki rohelise vaibana katta. 

Lemmel on väike veetaim, mis sügisel vajub 
veekogu põhja temasse kogunenud tärklise 
tõttu. Kevadeks kasutab lemmel tärklise ära, 
muutub kergeks ja kerkib uuesti veepinnale.
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VEEKOGUD Veeselgrootud mängukaart nr 15

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millist looma kutsutakse mudakukeks? Mis loom sööb veetaimi hõõrla abil? 

Mudakukk ehk suur mudatigu on üks tavalise-
maid ja suuremaid vees elavaid teoliike. Ta sööb 
veetaimi erilisel viisil. Tema suu ümber on riivi 
moodi hõõrel, millega hõõrub taimelt endale 
suhu tükikesi. 

Mudatigu sööb hõõrla abil. Tal nagu teistel-
gi tigudel on suu ümber palju väikesi teravaid 
kidasid, mida ta kasutab söömisel taimepinna 
peeneks hõõrumiseks. Tal oleks nagu riiv suu 
ümber. Seda riivi nimetataksegi hõõrlaks. 

Milline loom elab vees, on ussi moodi ja imeb 
verd? 

Mis vees elavaid loomi kasutatakse arstimiseks, 
sest nad imevad verd?

Kaanid meenutavad kujult vihmaussi. Kaanid 
toituvad vees putukatest ja ussidest, aga kui 
õnnestub, siis kinnituvad nad iminapaga pea-
miselt kalade või konnade külge, et toiduks 
verd imeda. 

Kaane on juba tuhandeid aastaid kasutatud 
haiguste ravimiseks. Vanasti arvati, et haigusi 
tekitab halb veri ja see tuleb kehast eemaldada. 
Nüüd teatakse, et apteegikaanid eritavad ime-
des verre mõnda haigust ravivaid aineid. 

Millise looma kodu koosneb kahest karbi pool-
mest? 

Millise limuse looduslikud vaenlased on saar-
mas, ondatra ja mink? 

Jõekarbil on kahest poolmest koosnev lame lu-
bikoda. Täiskasvanud looma koda on enamasti 
6–7 cm pikk. Jõekarpi leidub peamiselt selge-
tes, liivase või kruusase põhjaga voolavates 
veekogudes.

Jõekarbi koja poolmete vahel olevat lihase-
list keha söövad meelsasti saarmas, ondatra ja 
mink. Jõekarp hoiab ennast vees paigal nii, et 
kaevub karbi eesmise otsa ja jalaga veekogu 
põhja. Toiduks sõeluvad nad endale vees hõlju-
vaid pisiosakesi. 

Millisel loomal on läbipaistev keha? Millise looma keha kutsutakse kummikuks? 

Meririst ehk millimallikas on meduus, kes elab 
ka Läänemeres. Tema läätsekujulist peaaegu lä-
bipaistvat keha nimetatakse kummikuks. Keha 
all on kombitsad, millega ta püüab toiduks pisi-
kesi vees hõljuvaid loomi ja taimi. 

Meriristi ehk millimallika sültjat keha kutsutak-
se kummikuks. Seda meduusi on lihtne ära tun-
da tema roosaka värvuse järgi. Läbi kummiku 
paistavad keskel 4 hobuserauakujulist kaart. 

Milline loom meenutab oma välimuselt väikest 
krevetti? 

Milline väike veeloom on saanud oma nime 
hüpleva liikumisviisi järgi?

Kirpvähid meenutavad oma väliskujult krevette. 
Eestis elab neid ligikaudu 20 liiki. Enamik kirp-
vähilisi elab meres, kuid neid leidub ka mage-
vees ja maismaal. 

Kirpvähk liigub vees hüplevalt ning on saanud 
selle järgi oma nime. Kirpvähk on ümara lülilise 
kehaga veeloom. Pisemad kirpvähid on vaid 1 
mm pikkused, kuid suurim lausa 28 cm pikkune. 

Millise looma esimene paar jalgu on muundu-
nud sõrgadeks? 

Milline loom saab vigastuse korral endale uue 
jala kasvatada? 

Jõevähil on viis paari jalgu. Esimene jalapaar on 
teistest tunduvalt suurem ja muundunud sõr-
gadeks. Jalgade vigastusel või neist ilma jäämi-
sel kasvavad vähile uued jalad. Elu päästmiseks 
loovutavad vähid vajadusel oma sõra kiskjale. 

Jõevähk võib ründajale oma jala või sõra jätta ja 
seejärel endale uue kasvatada. 
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VEEKOGUD Vees elavad lülijalgsed mängukaart nr 16

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis looma vastseid kutsutakse puruvanadeks? Mis looma vastseid kasutatakse kalasöödana? 

Puruvanad on liblikataoliste putukate – ehmes-
tiivaliste – vastsed. Nad teevad endale kivikes-
test, kõrtest või muust materjalist varjepaigaks 
koja. Puruvana kinnitub kivide ja taimede külge 
või peitub vette kukkunud puukoore tükkide 
all. Ta liigub vees koos kojaga. 

Liblikataoliste putukate – ehmestiivaliste – 
vastsed ehk puruvanad on kalameestele tuntud 
kalasöödana. Kalade püüdmisel kasutatakse 
veel sääsevastseid, kärbsetõuke või vihmausse. 
Puruvanana elavad ehmestiivalised tavaliselt 
aasta. 

Millist looma kutsutakse ka vesijooksikuks? Milline loom jahib oma saaki veevõnkumise 
abil? 

Liuskur liigub nagu uisutades mööda vett ning 
on selle järgi saanud oma nime. Liuskurlase ja-
lad on kaetud tiheda ning mittemärguva kar-
vakeste kihiga ja see võimaldab neil vee pinnal 
liikuda. Liuskur jahib veepinnal putukaid. 

Liuskurite jalad on kaetud karvakestega, mis 
reageerivad veepinna võnkumistele ning aita-
vad sel moel kindlaks teha saaklooma asukoha. 
Nad söövad sääski ja teisi vee pinnal toimeta-
vaid putukaid. 

Mis loom on suurim veemardikas? Mis loom võtab vee all hingamiseks õhu kaasa? 

Ujur on üks suuremaid vees elavaid mardikaid. 
Tema keha on kuni 5 cm pikk. Ujuril on tugevad 
ujujalad, mis võimaldavad vees kiiresti liikuda. 

Ujurid varuvad vee alla minnes õhku tagakehal 
asetsevate tugevate kattetiibade alla. Nende 
keha on kaetud õhukese rasvakihiga, mis ei lase 
kehal märguda ning aitab õhku kattetiibade all 
kaasa võtta. 

Millist putukat kutsutakse tema väljanägemise 
järgi ka vesiskorpioniks? 

Mis loomal on keha tipul pikk õhutoru hinga-
miseks? 

Vesiharki kutsutakse ka vesiskorpioniks, sest 
tema keha tagaosas on pikk jätke, millega ta 
veepinnalt õhku hingab. Vesihargi eesmised 
jalad on tugevad ja nendega püüab ta saaki. Ve-
sihark on lutikate sugulane ning sarnaselt luti-
katega on tal iseloomulikult lamendunud keha. 
Vesihargi keha on pruun ja umbes 2 cm pikk. 

Vesihargi keha tipus on pikk õhutoru, mis või-
maldab õhku kätte saada ilma pinnale tõusma-
ta. Vesihargi keha on piklik, eesjalad on tugevad 
ja nendega püüab ta saaki. Ta toitub putukatest 
ja kalamaimudest. 

Millist looma kutsutakse tondihobuks? Millise looma vastsed elavad vees ja täiskasva-
nud maismaal? 

Tondihobu on suur kiil, kes elab voolava veega 
veekogude lähedal. Tondihobu vastsed elavad 
vees ja püüavad toiduks veeputukaid, kulleseid 
ja maime. Täiskasvanud ehk valmikud peavad 
õhus osavalt jahti lendavatele putukatele. 

Kiilide vastsed elavad vees. Enne täiskasvanuks 
ehk valmikuks saamist ronivad nad veest välja 
mõnele kõrrele või oksale ning vastsekestast 
koorub siis juba täiskasvanud kiil, kes jätkab 
oma elu maismaal. 

Milline ämblik elab vees? Milline ämblik toitub ka kalamaimudest? 

Vesiämblik on ainuke vees elav ämblik. Eestis 
on vesiämblik väga laialt levinud, teda võib kõi-
ge sagedamini kohata tiikides. Tema keha on 
karvane, mis aitab tal „kanda” endaga kaasas 
õhumulli. Vees näib ta seetõttu hõbedasena. 

Vesiämblikud püüavad vee all toiduks väikseid 
kalamaime ja veeputukaid. Vesiämblik on ainu-
ke vees elav ämblik. Vee alla taimede vahele val-
mistavad vesiämblikud võrguniidist omapärase 
kellukesesarnase maja, mis sisaldab veepinnalt 
kaasatoodud õhku. Selline pesa aitab neil en-
nast röövloomade eest peita. 
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VEEKOGUD Merekalad mängukaart nr 17

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Kes on heeringate väikesed sugulased? Mis kalast valmistatakse sprotte? 

Kilu ja räim on heeringate väikesed sugulased. 
Pildi järgi on neil kolmel raske vahet teha. Kui 
neid katsuda, siis kilu tunneb ära kareda kõhu-
serva järgi. 

Kilust valmistatakse sprotte. Sprotid on suitsu-
tatud kilud õlis. Kilu on üks olulisemaid Lääne-
merest püütavaid kalasid räime kõrval. 

Mis kala on Eesti rahvuskala? Millist kala kutsutakse soolatuna silguks? 

Räim on Eesti rahvuskala. Teda söödi varem 
väga sageli. Rannarahvale oli räim vahel peami-
seks toiduks nii praetult kui ka soolatult. Soola-
räime kutsuti silguks. 

Soolaräime ja rahvasuus ka lihtsalt räime kutsu-
takse silguks. Kuna räimed elavad parvedes, oli 
neid lihtne suures koguses püüda. Räimed ise 
söövad tavaliselt vees elavaid pisikesi loomi ja 
taimi ehk planktonit, vahel ka kalamaime. 

Millisel Läänemere kalal on kõige rohkem uimi? Mis merekalal on 10 uime, suur pea ja alalõual 
üks poise? 

Tursal on Läänemeres elutsevatest kaladest kõi-
ge rohkem uimi. Neid on kokku 10: 3 selja-, 2 
päraku-, 2 rinna-, 2 kõhu- ja 1 sabauim. 

Tursal on 10 uime, suur pea ja alalõual üks poi-
se. Nad on parvekalad, kes liiguvad peamiselt 
mere sügavamates vetes. Poise on meeleelund, 
mis aitab sogases vees toitu leida. Tursa liha on 
maitsev. 

Mis kala silmad asuvad mõlemad samal küljel? Mis merekala saab vastavalt ümbrusele oma 
värvust muuta? 

Lest on laia lapiku kehaga merekala, kelle sil-
mad on mõlemad ühel poolel. Alumine külg on 
valkjas, ülemise värvust saab lest muuta vasta-
valt merepõhja värvusele. Lest sööb vähikesi, 
limuseid ja väikesi kalu. 

Lesta alumine külg on valkjas, silmadepoolse 
külje värvus sarnaneb merepõhja värvusega. Ta 
saab seda muuta vastavalt selle koha värvusele, 
kus ta parasjagu on. 

Mis kala on Läänemere ainus poegiv kala? Mis kala on peaaegu ilma soomusteta mereka-
la? 

Emakala on ainus kala Läänemeres, kes sünni-
tab elusaid poegi. Talle meeldib elada kohta-
des, kus on liivane või kruusane põhi ja soojem 
vesi ning kus kasvab ka taimi. 

Emakala nahk on libe ja ilma suurte soomus-
teta. Tema limane keha on usjalt väänlev ning 
teda on väga raske käes hoida. 

Mis pika noka moodi suuga kala luud on 
sinakasrohelised? 

Mis kala lõuad on veninud pikaks nokaks? 

Tuulehaugil on sinakasrohelist värvi luud. Ta on 
hea söögikala. Tuulehaugi on keeruline luudest 
puhastada ja luud kipuvad kalaliha sisse jääma, 
kuid neid on rohelise värvi tõttu hästi näha.

Tuulehaugi lõuad on veninud pikaks nokaks, 
millest alumine on ülemisest pisut pikem. Kum-
maski lõuas on tihedalt peenikesi eri pikkusega 
hambaid. 
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 VEEKOGUD Veelinnud mängukaart nr 18

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis lind on saanud oma nime isaslinnu pea si-
nakasrohelise värvuse järgi? 

Millist parti võib tihti talvel linnatiikides näha? 

Sinikaelpardi isaslinnu pea on sinakasroheline. 
Ta on meie üks kõige sagedamini kohatav part. 
Neid võib tihti näha ka linnatiikidel. Paljud sini-
kaelad jäävad meile ka talvituma. 

Sinikaelpardid jäävad meile tihti talvituma. Neid 
ei tohiks toita, sest nad peaksid talveks meilt ära 
lendama. Sai ei ole neile hea toit, sellest võivad 
nad haigeks jääda. Nad söövad veetaimi, limu-
seid ja veeputukaid. 

Millist jõgede ääres elavat lindu kutsutakse ka 
põhjamaa pärliks? 

Milline lind elab enamasti liivakivisse uuristatud 
urus? 

Jäälindu kutsutakse põhjamaa pärliks, sest ta 
on erksavärviline. Tema selg on sinine, kõhu-
pool oranžikaspruun. Ta püüab oma pika noka-
ga veest osavalt kala. Eestis kohtab teda kõrge-
te kallastega jõgede ääres. 

Jäälind pesitseb liivakivi-, savi- ja turbajärsaku-
tesse kraabitud urgudes. Isaslind viib emaslin-
nule kingituseks kala. Kui see vastu võetakse, 
võib asuda koos pesa ehitama ja poegi kasva-
tama. 

Millise linnu udusuled on kõige soojapidava-
mad? 

Mis lind on Vilsandi rahvuspargi vapilind? 

Haha udusuled on väga soojapidavad, neist val-
mistatakse näiteks polaarlendurite ja -uurijate 
ning alpinistide rõivaste voodrit. Sulgi korjatak-
se pesast pärast poegade lahkumist. Hahk on 
Vilsandi rahvuspargi vapilinnuks. 

Hahk on Vilsandi rahvuspargi vapilind. Hahk on 
sukelpart, ta sukeldub 3–4 m sügavusele ranna-
karpide järele. Ta vooderdab oma pesa udusul-
gedega. 

Millisel kure moodi linnul on S-kujuline pikk 
kael? 

Mis lind häälitseb? 

Hallhaigur hoiab oma kaela lennul kõveras 
nagu S-tähte. Selle poolest erineb ta sookurest 
ja toonekurest, kes hoiavad kaela sirgelt ees. 
Hallhaigrud elavad vee lähedal, nad otsivad toi-
tu madalast veest. 

Hallhaigru häälitsus on järsk kare „khrräi”. 
Hallhaigrud on väga hea nägemise ja kuulmise-
ga linnud. Nad on väga kartlikud ja põgenevad 
tihti enne, kui Sa neid märkad. Nad elavad hul-
gakesi koos, kolooniates. Hallhaigrud armasta-
vad ehitada oma pesa mändide latva. 

Kes on pardi moodi peatutiga lind? Millise linnu jaoks seab rannarahvas puude otsa 
tünnid üles? 

Jääkoskel on peatutiga ligi kaks kilo kaaluv su-
kelpart. Ta püüab sukeldudes kalu. Jääkoskel on 
rändlind. Kevadeti pannakse talle puude otsa 
pesakastideks tünne. 

Jääkosklatele pandi kodu lähedale puude otsa 
pesitsemiseks tünnid. Vanasti korjas rannarah-
vas kosklate mune söögiks. Jääkoskla noka serv 
on saagjas, et oleks parem püütud kalu kinni 
hoida. 

Mis lindu kutsuti vesikanaks? Milline must lind jookseb enne lendu tõusmist 
pladistades veepinnal? 

Lauk ehk – nagu vanasti öeldi – vesikana on val-
ge noka ja otsaesisel oleva valge laiguga musta 
värvi veelind, kes ei sukeldu ja teeb oma pesa-
kuhila veekogu serva tihedasse taimestikku. 

Lauk jookseb enne lendutõusmist pladistades 
veepinnal. Ta lendab ja ujub hästi, aga sukeldub 
halvasti. Lauk teeb oma taimevartest ja lehte-
dest pesakuhila tihti pilliroo vahele. 
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis linnu lahkumine sügisel on seotud öökül-
made saabumisega? 

Mis lind tekitab teraviljapõldudele kahju? 

Hallhanede saabumine ja lahkumine on seotud 
jäälagunemise ja -tekkega merel. Haned läinud, 
hallad maas. 

Hallhanedele maitseb valminud teravili, eriti 
oder, kuid nad toituvad ka taliviljakülvidel ja 
orasepõldudel. 

Mis linnuliigist oli inetu pardipoeg? Mis lind on Taani rahvuslind? 

Kühmnokk-luige poeg oli Hans Christian An-
derseni muinasjutus inetu pardipoeg. Kühm-
nokk-luik on Taani rahvuslind. 

Kühmnokk-luik on Taani rahvuslind. Meil näeb 
kühmnokk-luiki sageli lisaks rannikuvetele 
suurte parkide tiikides, näiteks Tallinnas Kadrio-
ru pargi luigetiigil. 

Mis lind häälitseb? Mis lindu kutsub rahvasuu mere-Liisuks? 

Merisk häälitseb ärevalt, kui seisad väga lähedal 
tema pesale. Sellisel juhul tuleb olla väga ette-
vaatlik, et munade peale ei astuks, sest nende 
munad on kividega väga sarnased. 

Merisk on olnud rannarahvale oluline lind ning 
tal on lisaks mere-Liisule mitmeid teisigi hüüd-
nimesid: mere-Mikk, merekiitsakas, (paskhara-
kas, merenäkk, plitt, likelind, terlits,) piipulind. 

Mis lind häälitseb? Mis veelinnul on mantel? 

Naerukajakas justkui naeraks. Nad saabuvad 
meile märtsis-aprillis ning siis on neid tihti ka 
linnades näha. Nad pesitsevad enamasti veeko-
gude lähedal.

Kajakate halli selga kutsutakse mantliks. Nae-
rukajakal on hall mantel. Kevadel ja suvel on ta 
pea tumepruun, sügisel ja talvel on pea valge, 
ainult silma kõrval on must laik. 

Milline lind pesitseb suurte kolooniatena ning 
muudab oma pesitsusala väljaheidetega val-
geks? 

Millise sukelduva merelinnu sulestik märgub? 

Kormoranid on süngevõitu musta värvi linnud, 
kes pesitsevad suurte kolooniatena. 
Nende pesitsuskolooniate ümbruses sureb väl-
jaheidete rohkuse tõttu kogu taimestik.

Kormoranid on väga head ujujad ja sukeldujad, 
kuid nende sulestik märgub, see tähendab, et 
ei jää vees kuivaks nagu teistel veelindudel. Sel-
lepärast kuivatavad nad oma tiibu merekividel 
tuule käes istudes. 

Milline lind on tuntud oma peas olevate iseloo-
mulike tuttide poolest? 

Mis lind neelab oma sulgi? 

Tuttpütt on tuntud iseloomulike „sarvede” poo-
lest. Teda võib ära tunda kahe kõrvu meenuta-
va suletuti järgi peas ja kastanpruuni koheva 
sulestiku ehk krae järgi kaela ümber. 

Tuttpütt nagu teisedki pütid neelab aeg-ajalt 
omaenda sulgi ja annab neid koos kalaga ka 
poegadele. Arvatakse, et sulgi on sellepärast 
tarvis süüa, et kõht korras püsiks. 
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VEEKOGUD Veega seotud imetajad mängukaart nr 20

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise merelooma poegade kaitsevärvuseks on 
valge? 

Millise veeimetaja häälitsused sarnanevad hau-
kumisega? 

Noor hülgepoeg on kaetud tiheda valge kar-
vaga, mis aitab tal jääpankade vahel vaenlaste 
eest varjatuks jääda. Hülgepojad ei oska ujuda 
ning alles kuu-vanuselt hakkavad nad vees käi-
ma. 

Hüljeste häälitsused sarnanevad haukumise või 
möirgamisega. Oma haukumisega hirmutavad 
nad vaenlasi eemale. Inimesi hülged tavaliselt 
pelgavad. 

Millist looma võib väga harva kohata Lääne-
meres? 

Millist väga haruldast veeimetajat on viimastel 
aastatel Eesti vetes nähtud vaid Saaremaa lähe-
dal? 

Pringel on väike vaal, kes veel sada aastat tagasi 
elas kõikjal Läänemeres, kuid praegu võib teda 
Eesti-lähedastes vetes vaid väga harva kohata. 
Pringlid söövad väikesi kalu. 

Pringel on haruldane väike vaalaline, keda Eesti 
vetes on nähtud põhiliselt Saaremaa rannikul. 
Sagedamini nähakse neid Läänemere lõuna-
osas, Taani ja Saksamaa lähedal. 

Mis loomal on nii teravad hambad, et ta saab 
suure puu langetada? 

Mis loom hoiatab oma kaaslasi sabalöökidega 
vastu veepinda? 

Kobras sööb talvel puude oksi. Et neid kätte 
saada ja talveks varuda, närib ta hammastega 
puutüve läbi. Tema langetatud puude kännud 
on teravad nagu pliiatsid. 

Koprad hoiatavad üksteist hädaohu eest oma 
suure lameda saba äkiliste löökidega vastu vee-
pinda. Saba on neil must, lapik ja kaetud soo-
mustega. 

Millise looma kõik jalad on varustatud ujulesta-
dega? 

Millist looma kutsub rahvasuu udraseks? 

Saarma tugevad ujulestadega varustatud jalad 
aitavad tal vees kiiresti edasi liikuda. Saarmas 
tüürib jämeda lihaselise sabaga. Ta on suurepä-
rane ujuja. Vahel kutsutakse saarmast udraseks. 

Saarma levinud nimeks rahvasuus on udras. 
Saarmas on looduskaitsealune liik. Ta on olnud 
jahiuluk, kuid tema küttimine keelustati juba 40 
aastat tagasi. 

Milline väike kiskja on Eesti loodusest peaaegu 
kadunud? 

Millise väikekiskja loodusesse taasasustamise-
ga tegeleb Tallinna loomaaed? 

Naarits on mitte ainult Eestist, vaid kogu Euroo-
past loodusest peaaegu kadunud, sest tema 
suurem sugulane mink võtab naaritsa elupai-
gad üle. Naarits on öösel tegutsev veeloom, kes 
ujub ja sukeldub väga hästi. 

Naaritsa paljundamisega tegeleb Tallinna loo-
maaed. Alates 2000. aastast on Euroopa naarit-
sat viidud Hiiumaale, kus nüüd elab looduses 
umbes 25 looma. 

Mis loom on hamstri sugulane ja elab veekogu-
de kallastel? 

Mis looma kutsutakse piisamrotiks? 

Ondatra ehk piisamrott on hamstri sugulane. 
Ta teeb veetaimede vahele ja kaldale pikki käi-
ke, mida mööda veab oma toitu pessa. Ta sööb 
hundinuia ja teisi taimi, vahel ka väikesi kalu ja 
karpe. 

Piisamrott on ondatra, hämariku- ja ööloom, 
kes elab veekogude kallastel ja sööb taimi, kalu 
ja karpe. Lisaks ondatrale kannab piisamroti 
nime ka üks muumiraamatus olev väga tõsise 
loomuga tegelane. 
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VEEKOGUD Veekogude kasutamine mängukaart nr 21

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Missugusel pildil on Eesti suurim vee jõul elekt-
rit tootev jaam? 

Mis takistab Jägala jõel lõhekala liikumist kude-
mispaikadesse? 

Eesti suurim vee jõul elektrit tootev jaam – Lin-
namäe hüdroelektrijaam – asub Tallinna lähe-
dal Jägala jõel. Jägala jõgi on üks neist meie 
jõgedest, kus lõhed koevad. 

Jägala jõel asuv Linnamäe hüdroelektrijaam ta-
kistab lõhedel ujuda oma vanadesse kudemis-
paikadesse. Seepärast laseb Eesti Energia igal 
aastal jõkke 5000 mujal kasvatatud lõhemaimu. 

Mis toitu saab inimene merest? Mida saab teha Läänemerest püütud kilust ja 
räimest? 

Inimesed püüavad merest endale toiduks kala 
ja teisi mereloomi. Et saagist jätkuks kauemaks, 
külmutatakse neid või tehakse konserve. Lää-
nemerest püütakse kõige rohkem kilu ja räime.

Kilud suitsutatakse, pannakse siis õli sisse ja 
purki või karpi. Nii saadakse sprotid. Räimedest 
saab teha mitmeid konserve, näiteks räim to-
matis või praetud räim marinaadis. 

Mida on inimesed ammustest aegadest kasuta-
nud kaubaveoks? 

Mis on inimese rajatud kanalite üheks peami-
seks kasutuseesmärgiks? 

Laevu on ammustest aegadest kasutatud kau-
baveoks. Juba keskajal olid kõige rikkamad lin-
nad need, millel oli sadam, et laevadega kaupu 
võõraste maadega vahetada. 

Laevatatavad kanalid on veeteed, mis on ühen-
duses järvede, jõgede või ookeanidega ning 
võimaldavad transpordilaevadel kiiremini siht-
kohta jõuda. Meretee on kõige kiirem ja oda-
vam võimalus suurte ja raskete kaupade trans-
portimiseks. 

Millise igapäevaselt vajaliku asja valmistami-
seks kulub väga palju vett? 

Mille tootmisel võib juhtuda, et saastatakse 
veekogu? 

Paberi valmistamiseks kulub palju vett. Eestis 
tehakse paberit Kehras ja Kohilas. Vanapaberist 
tehakse uut paberit Räpinas. 

Paberi tootmisel peab olema väga hoolikas, et 
kasutamisel reostunud vesi ei satuks ilma pu-
hastamata tagasi veekogusse. Ka muude asjade 
tootmisel peab reostunud vee alati enne veeko-
gusse juhtimist uuesti ära puhastama. 

Mis kaevatakse maasse, kui on tarvis niiske ala 
kuivendada? 

Mida tehakse põllul või soos ekskavaatoriga? 

Kraav kaevatakse maasse, et juhtida pinnases 
olev üleliigne vesi mõnda veekogusse. Kraavi-
tatud on põlde, soid ja metsi. Vanasti kaevati 
kraave labidaga, nüüd ekskavaatoriga. 

Kraavid kaevatakse ekskavaatoriga. Kraavi on 
vahel tarvis soise maa kuivendamiseks, vahel 
aga maa niisutamiseks. Näiteks suunatakse vesi 
mööda kraavi liiga kuivale põllule, et sealt roh-
kem saaki saada. 

Mis eesmärgil kasutati allikaid? Mis kasutuse poolest on eriline Ülemiste järv? 

Allikaid kasutati joogivee saamiseks. Nende 
puhtuse eest kanti hoolt. Allikavesi tuleb põh-
javeena sügavalt maa seest ja voolab ojakesena 
teise ojja, jõkke või järve. 

Ülemiste järv varustab Tallinna linna joogivee-
ga. Eestis tehakse joogivett pinnaveest vaid 
Tallinnas Ülemiste järvest ja Narvas Narva jõest. 
Mujal saadakse joogivett põhjaveest. 
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VEEKOGUD Eesti veekogud mängukaart nr 22

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis juga on kõige kõrgem looduslik juga Eestis? Millise joa juures oli esimene teadaolev vesives-

ki Eestis? 

Jägala juga on kõige kõrgem looduslik juga 
Eestis. Joa kõrgus on 8 m ja laius üle 50 m. Sel-
le joa juurde oli ehitatud juba väga ammu, 850 
aastat tagasi vesiveski. 

Jägala joa juures oli esimene teadaolev vesives-
ki. Selle olemasolu kohta on andmed aastast 
1240. Joa vee jõul jahvatati veskis vilja. 

Mis järv on Eesti suurim järv? Millises Eesti järves asub kõige suurem saar? 

Peipsi järv on Eesti suurim järv. Tema pikkus on 
143 km ja laius 48 km. Peipsi järv on piiriks Eesti 
ja Venemaa vahel. 

Peipsi järves asuv 7,5 km2 suurune soine Piiris-
saar on Eesti järvedes olev suurim saar. Vaid väi-
ke osa sellest sobib inimasustuseks. Piirissaarel 
on kolm väikest küla. Piirissaare elanikud elatu-
vad peamiselt kalapüügist ja sibulakasvatusest. 

Millise mere rannikul me elame? Millise mere kaldal asub üheksa riiki? 

Läänemeri on see meri, mille rannikul me ela-
me. Läänemere ümber asuvad peale meie veel 
kaheksa riiki. Neid kõiki kokku nimetatakse Lää-
nemere maadeks. 

Läänemere kaldal asub 9 riiki. Need riigid on 
Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, 
Venemaa ja Saksamaa. 

Mis järv on Eestis suuruselt teine? Mis järv piirneb Tartu, Viljandi ja Valga maakon-
naga? 

Võrtsjärv jääb suuruselt alla ainult Peipsile. Ta 
paikneb üleni Eesti territooriumil, tema ümber 
on Tartu, Valga ja Viljandi maakond. Võrtsjärves 
elab palju angerjaid.

Võrtsjärv piirneb Tartu, Viljandi ja Valga maa-
konnaga. Ta on põhja poolt laiem ja lõuna poolt 
kitsam järv. Võrtsjärvest voolab välja Emajõgi. 

Mis jõe kaldal elas vanarahva arvates mürista-
misjumal Uku? 

Mis jõgi on Eesti pikim jõgi?

Võhandu jõe kaldal elas vanarahva arvates mü-
ristamisjumal Uku. Seepärast kutsuti seda jõge 
Pühajõeks. Praegugi kutsutakse ühte Võhandu 
jõe osa ka Pühajõeks. 

Võhandu jõgi on pikim täielikult Eesti territoo-
riumil asuv jõgi. Ta algab Põlvamaal Saverna 
küla lähistelt ja suubub Lämmijärve. Võhandu 
jõe pikkus on 162 km. 

Milline jõgi voolab läbi Tartu linna? Milline jõgi voolab suurvee ajal tagurpidi? 

Emajõgi saab alguse Võrtsjärvest, voolab läbi 
Tartu ja suubub Peipsi järve. Emajõgi on nii sü-
gav ja lai, et seal saab laevaga sõita. 

Emajõgi voolab läbi soiste alade. Kui vett on 
väga palju, siis tekib suurvesi ja jõgi võib üle 
kallaste ajada või hakata tagurpidi voolama. 
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VEEKOGUD Siseveekogud ja meri mängukaart nr 23

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis on suur soolase veega veekogu? Millise Eesti veekogu kallas on kõige pikem? 

Meri on suur soolase veega veekogu. Kõik me-
red on ookeani osad. Eesti asub Läänemere ää-
res. 

Läänemere kallas on kõige pikem. Eesti mere-
piir on 3794 km. Eesti piirneb merega põhjast 
ja läänest. 

Mis veekogud tekivad, kui maapinnal olevad 
suured madalad kohad täituvad veega? 

Milliste veekogude tekkel on oluline osa olnud 
jääajal? 

Järved tekivad, kui maapinnal olevad madalad 
kohad täituvad veega. Suur osa meie järvi tek-
kis jääaja lõpus. 

Järv on veekogu, mille tekkel on olnud oluline 
osa jääajal. Kui jää hakkas sulama, siis tekitasid 
liikuma hakanud suured ja rasked jäämassid 
künkaid ja orge. Osa orge täitus veega ja muu-
tus järvedeks. 

Millise veekogu rajavad inimesed aeda? Mis on väike mageda veega täidetud tehislik 
veekogu? 

Tiik on veekogu, mida inimesed ilu pärast või 
näiteks kastmisvee saamiseks aeda rajavad. Tiik 
on järvest väiksem veekogu. Tiigis elab palju 
väikesi veeloomi.

Tiik on inimese tehtud väike seisva veega vee-
kogu. Inimene on teinud tiike näiteks kastmis-
vee, kariloomade joogivee ja tuletõrjevee ko-
gumiseks, ujumiseks, kalade kasvatamiseks ja 
lihtsalt ilu pärast. 

Mis on suur voolava veega looduslik veekogu? Millised suured veekogud kannavad maismaal 
oleva mageda vee merre? 

Jõgi on suur voolava veega looduslik veekogu. 
Jõevesi voolab kahe kalda vahel oma voolu sän-
gis. 

Jõed koguvad ja kannavad maismaal oleva ma-
geda vee merre. Jõed voolavad alati maastikul 
kõrgemalt alalt madalamale. Jõevesi võib oma 
teekonnal läbida teisi veekogusid. 

Milliseid veekogusid on kaevatud peamiselt 
maa kuivendamiseks? 

Milliseid veekogusid on rajatud põllu- ja met-
saaladele, et saada suuremat saaki ja rohkem 
puitu? 

Kraavid on enamasti kaevatud maa kuivenda-
miseks. Kraavid on inimese tehtud kitsad ja sir-
ged veekogud. 

Kraavid on rajatud põllu- ja metsaaladele, et 
saada suuremat saaki ja rohkem puitu. Liigse 
vee ärajuhtimiseks kaevatakse kraave ka maan-
teede äärde. 

Kuidas nimetatakse jõest väiksemat looklevat 
voolava veega veekogu? 

Milline jõest väiksem vooluveekogu saab algu-
se allikast? 

Oja on jõest väiksem looduslik looklev voolava 
veega veekogu. Ojad saavad sageli alguse alli-
katest. 

Oja on jõest väiksem looduslik vooluveekogu, 
mis saab alguse allikast. Allikas ehk läte on koht, 
kus põhjavesi voolab maapinnale. Paljusid alli-
kaid on peetud pühapaikadeks. 
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VEEKOGUD Mageveekalad mängukaart nr 24

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Missugust kala kutsutakse vahel purikaks või 
haviks? 

Kes on see kala, kellel on suus väga palju taha-
poole suunatud teravaid hambaid? 

Haugi, Eesti kõige tuntumat ja levinumat 
röövkala, kutsutakse veel purikaks ja haviks, 
noori hauge nimetatakse nolkideks. 
Haugil on suur suu ja palju tahapoole suunatud 
teravaid hambaid, millega on hea püütud kalu 
kinni hoida. 

Haug on röövkala, kellel on suus väga palju te-
ravaid hambaid. Haug kasutab hambaid saagi 
kinnihoidmiseks, mitte mälumiseks. Haug nee-
lab oma saagi tervelt alla. 

Millisel kalal on punased silmad? Kes on punaste silmadega Eesti levinuim lepis-
kala? 

Särjel on ainsana Eestis elavatest kaladest pu-
nased silmad. Teistel kaladel on silmavärvus ta-
valiselt hall, kollane või rohekas. 

Särg on punaste silmadega kõige levinum le-
piskala Eestis. Lepiskalad toituvad peamiselt 
selgrootutest loomadest ja taimedest. 

Kes on see tumedate risti-vöötidega röövkala? Millisel kalal on teravate ogadega seljauim? 

Ahven on tumedate risti-vöötidega röövkala. 
Vöödid on heaks varjevärvuseks, et jääda vee-
taimede vahel märkamatuks. 

Ahvenal on kaheosaline seljauim. Seljauime esi-
mene pool on teravate uimekiirte tippudega, 
mis teiste röövkalade eest kaitseb. 

Missuguse jõgedes elava kala kehal on heleda 
ringiga ümbritsetud tumedad ja punased täh-
nid? 

Kes on kiirevoolulistes jõgedes elav lõhe sugu-
lane? 

Jõeforell on tähnilise kehaga kiirevoolulistes jõ-
gedes elav meriforelli ja lõhe väiksem sugulane. 
Eriti erksaks muutuvad isasloomade tähnid ku-
demise ajal.

Jõeforell on jahedates kiirevoolulistes jõgedes 
elav lõhe sugulane. 

Millisel kalal on kõige pikem seljauim? Millise öise eluviisiga kala alalõual on vurrusar-
nane maitseelund? 

Lutsul on ruljas keha ja kõige pikem seljauim. 
Luts elab suuremate jõgede ja järvede põhjas. 
Päeval varjab end kivide all, aga öösel liigub rin-
gi ja otsib toitu. 

Luts on öise eluviisiga veekogude põhjas elav 
kala, kellel on usside, tigude ja muu toidu leid-
miseks lõual eriline vurrusarnane maitseelund. 

Kes on see kuldse läikega lapiku kehaga kala? Milline kala talub hapnikuvähesust ja suudab 
seetõttu elada ka väikestes tiikides? 

Koger ehk kuldkoger on kuldse läikega lapiku 
kehaga kala, kes suudab elada ka madalaveelis-
tes tiikides. 

Koger talub hapnikuvähesust teistest kaladest 
paremini. Seetõttu elab ta talve üle sellistes ma-
dalaveelistes veekogudes, mis külmuvad süga-
valt kinni. 
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MÄRGALAD Kääbuspõõsad rabas mängukaart nr 25

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline väikeste ümarate lehtedega kask kasvab 
soos?

Milline kask kasvab soos põlvepikkuse põõsa-
na?

Vaevakase tunneb ära pisikeste ümarate sakili-
se servaga lehtede järgi. Vaevakase nimi tulevat 
sellest, et ta kasvab vaevaliselt – isegi paariküm-
neaastane vaevakask on soos vaid põlvepikku-
ne põõsas.

Vaevakask kasvab turbasel soomullal, kus on 
vähe toitaineid ja kimbutab liigniiskus. See on 
üks põhjus, miks vaevakase kasv „kängu“ jääb. 
Kuid isegi toitaineterikkal mullal ei kasva ta ko-
hisevaks metsapuuks, kuna selline on tema pä-
rilik olemus – geenid.

Millise pisikese põõsakese lillakasroosad õied 
lisavad värvi hilissuvisele rabale?

Milline puhmas meelitab hilissuvel mesilasi ra-
basse?

Kanarbiku lillakasroosad õied annavad augus-
tikuus rabamaastikule kauni värvi. Kanarbik ei 
ole rohttaim, vaid kääbuspõõsas ehk puhmas. 
Tema varred on puitunud ja ta võib elada aas-
takümneid.

Kanarbiku õied on väga nektaririkkad ning 
meelitavad ligi rohkesti mesilasi ja teisi pu-
tukaid. Kanarbikumesi on tume, veidi mõrkja 
maitsega.

Millise taime sinakad marjad on andnud talle 
nime?

Milline taim on mustika sugulane?

Sinikad meenutavad nii välimuselt kui ka mait-
selt mustikaid. Nad ongi lähedased sugulased. 
Sinikaid on kutsutud ka nimega joovikud. Roh-
kel söömisel võib mõnel tundlikul inimesel tek-
kida joobesarnane tunne, kuid see pole ohtlik, 
sest sinikad ei ole mürgised. Sinikamarjadest 
saab ka moosi teha.

Sinikas kuulub mustikaga samasse perekonda, 
kuid tema marjad on heledamad ja määrivad 
vähem suud. Sinika lehed on sinakasrohelised, 
mustikal helerohelised. Varred on sinikal üma-
rad ja pruunid, mustikal kandilised ja rohelised. 
Sinikapuhmad on kõrgemad kui mustikatai-
med.

Millise mustade marjadega taime kitsad lehed 
meenutavad okkaid?

Millisel rabas kasvaval puhmal on nii isas- kui ka 
emastaimed?

Kukemari on puhmas, millel on okkasarnased 
kitsad lehed. Kukemari on huvitav selle poolest, 
et tal on nii isas- kui ka emastaimed. Vilju kanna-
vad ainult emastaimed.

Kukemarja isastaimed vilja ei kanna. Varakeva-
del võib näha nende väikesi tolmukatega isas-
õisi. Emastaimede õitest saavad mustad marja-
sarnased ühe kõva seemnega viljad, mis on küll 
mageda maitsega, kuid väga C-vitamiini-rikkad. 
Põhjamaades on nad hinnatud: neist valmista-
takse moose, mahlu ja maiustusi.

Millise rabataime vars on peenike nagu jõhv? Mis marja kasutatakse külmetushaiguste 
raviks?

Jõhvika vars on peenike nagu jõhv. Selle järgi 
on taim endale nime saanud. Jõhvika suuri ha-
pusid marju söövad sookured, tedred, karud ja 
teised loomad.

Jõhvikat ehk kuremarja kasutatakse meega se-
gatult külmetushaiguse korral palavikualanda-
jana. Jõhvikas on palju kasulikke aineid, sealhul-
gas C-vitamiini, mis tugevdab kogu keha.

Milline rabataim lõhnab väga tugevalt ja oma-
päraselt? 

Millise rabataime kõik osad on mürgised?

Sookail on rabataimedest väga tugeva ja oma-
pärase lõhnaga. Mõnel inimesel tekitab soo-
kailu lõhn sissehingamisel kerget peavalu. Soo-
kailu lõhn mõjub paljudele putukatele eemale-
peletavalt.

Sookailu kõik osad on mürgised. Sookailu tai-
mes on eeterlikke õlisid, mis lenduvad kergemi-
ni kui ühelgi teisel Eesti taimel. Seetõttu on soo-
kailul väga tugev ja iseloomulik lõhn. Sookailu 
kasutati vanasti ravimtaimena.



32

MÄRGALAD Loomanimelised taimed mängukaart nr 26

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise taime varte otsas on tumepruunid 
„nuiad“?

Millise märgalade taime nimes on meie metsa-
de kardetud kiskja?

Hundinuia tunneb ära tumepruunide nuiaku-
juliste tõlvikute järgi, milles on üle miljoni õie. 
Neis tekkinud seemned lendavad laiali karva-
keste abil. Seemnetega täideti vanasti patju.

Hundinuia rahvapärasedki nimed – hundiku-
rikas, hunditubin, soetõlv – on samuti seotud 
hundiga. Hundinuia jämedat tärkliserikast maa-
alust vart on küpsetatud toiduks, lehtedest saab 
valmistada punutisi.

Millisel pildil on taim, millel nimeks jänesvill? Millise sootaime nimes on meie pikakõrvaline 
kiire metsaloom?

Jänesvilla taimed tunneb ära ilusate õrnade 
loogeliste karvakeste järgi.

Jänesvilla viljade õrnad pehmed karvakesed 
meenutavad valgejänese talvekarva.

Millisel pildil on lillakasroosade õitega pääsu-
silm?

Millise taime õied on saanud oma nime meie 
rahvuslinnu silmade järgi?

Pääsusilm on niiskete niitude lill. Ta on nur-
menuku sugulane, kelle sorte kasvatatakse ka 
iluaias. Rahvasuu on teda nimetanud ka anisil-
maks, kukesilmaks, käosilmaks, lambasilmaks ja 
änilisesilmaks.

Pääsusilm on saanud oma nime meie rahvuslin-
nu silmade järgi. Kahjuks on neid „silmi“ viima-
sel ajal Eestimaal vähemaks jäänud, sest paljud 
niisked niidud on võssa kasvanud või kuivenda-
tud.

Millisel taimel on kolme valge kroonlehega 
õied?

Millise taime nimes on hüppav kahepaikne 
loom?

Konnarohu kaunid valged õied on hõredates 
õisikutes. Kuigi õied on kaunid, pole mõtet neid 
korjata, sest taime piimmahl on mürgine.

Konnarohi on nagu konngi „kahepaikne“: kas-
vab nii vees kui ka kaldal. Vesisele kasvukohale 
viitavad ka rahvapärased nimed – vesilill, havi-
rohi ja ojalill.

Milline kollaste õitega kevadlill kasvab vesistes 
kohtades?

Millise taime nimi tähendab väikese hobuse jal-
ga?

Varsakabi kasvab kohtades, mis on väga niis-
ked. Õitsemise ajal on tal „varbad vees“. Varsaka-
bi on kergelt mürgine taim ja tema mahlakaid 
lehti ei tohi suhu pista.

Varsakabi on huvitav taimenimi, millele on ras-
ke seletust leida. Võib-olla meenutasid tema 
lehed nime andjale varsa kabjajälgi. Õied on 
kaunid ja lopsakad, kuid närtsivad vaasis ruttu.

Millisel pildil on seaohakas? Millise taime nimes on kärsaga koduloom?

Seaohakas on lopsakas taim, kelle ohakaokkad 
on üsna tagasihoidlikud.  Tema lehed on peh-
med ja jahedad, sest nendest aurab palju vett. 
Seaohakas on „põuakuulutaja“: juba enne vih-
mata aega rullib ta oma leheotsad kokku.

Seaohakas on lopsakas taim, kelle maa-aluseid 
varsi sead oma kärsaga üles tuhnivad ja söövad. 
Need sobivad köögiviljaks ka inimese toidu-
lauale.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Kes on see suurte läbipaistvate tiibadega putu-
kas, keda võib kohata veekogude lähedal?

Milliste putukate vees elavatel vastsetel on 
püünismask?

Kiilid on suurte läbipaistvate tiibadega putu-
kad, kelle lapsepõlv möödub vees. Kiilide vast-
sed võivad oma erilise püünismaskiga lisaks 
teistele väikestele veeloomadele isegi konna-
kulleseid püüda.

Kiilide vastsetel on eriline püünismask, millega 
nad toitu haaravad. Kiilid on mõõtmete poo-
lest Eesti suurimad putukad. Neil on huvitavad 
nimed: tondihobud, kõrsikud, vesineitsikud ja 
liidrikud.

Millise putuka pininat inimesed ei talu? Milliste väikeste verd imevate putukate vastsed 
elavad vees?

Sääsed tekitavad lennates pinisevat häält, mis 
hoiatab juba ette, et saabumas on vereimeja. 
Verd imevad ainult emased sääsed, isased toi-
tuvad taimemahladest.

Sääskede vastsed elavad lompides, tiikides ja 
isegi vihmaveenõudes, kui vesi sinna kauaks 
püsima jääb. Sääsevastseid söövad kalamai-
mud, sääsed ise on toiduks lindudele.

Milliseid väikeseid perena elavaid putukaid 
peetakse väga töökaks?

Milliste putukate perede tööliste ülesandeks on 
ka lehetäide karjatamine?

Sipelgad elavad peredena, kuhu kuuluvad vä-
hesed emasipelgad ja suur hulk töösipelgaid, 
kes teevad ära kõik vajaliku: hoolitsevad järglas-
te eest, koristavad ja ehitavad pesa, muretsevad 
toitu.

Sipelgad kasvatavad lehetäisid nagu kariloo-
mi. Lehetäide magus eritis on sipelgatele piim. 
Koos elades ja töötades vajavad sipelgad oma 
keelt. Nad suhtlevad lõhnade abil.

Millise kärbsesarnase putuka hammustus on 
lõikavalt valus?

Keda pidas vanarahvas saatana sigitisteks?

Parmude hammustused on valusad, kuna nad 
lõikavad inimese nahasse väikese haava, et verd 
kätte saada. Parmud on nii ebameeldivad kaas-
lased, et vanarahvas pidas neid kuradi loodud 
putukateks – saatana sigitisteks.

Parme peeti kuradi poolt loodud putukateks. 
Arvati ka, et nad tekivad mudast. Sellel on ka 
väike tõepõhi all, sest paljude parmude vastsed 
elavad veekogude põhjas.

Milline putukas tekitab taimedele „sülge“? Keda kutsutakse ka „käosülglaseks“?

Vahustaja on putukas, kes toitub taimemahlast 
ja tekitab süljetaolist vahtu. See „sülg“, mida va-
narahvas käosüljeks kutsus, on vahustaja lapse-
põlvekodu.

Vahustaja vastne eritab enda kaitseks vedelik-
ku, mille ta süljetaoliseks vahuks ehk nn käosül-
jeks „puhub“. Puhumiseks on tal hingeavad, mis 
asuvad vastse tagakehas. Kui vahustajaid on 
palju, võivad nad kahjustada taimi.

Millisel loomal on kaheksa jalga? Millist röövlooma on peetud õnneloomaks?

Ämblikud erinevad putukatest selle poolest, et 
neil on 8 jalga ja puuduvad tiivad. Putukatel on 
6 jalga. Soodes elab väga palju erinevaid ämbli-
kuliike. Neil on toredad nimed: hüpikämblikud, 
huntämblikud, krabiämblikud, hiidämblikud.

Ämblikud on röövloomad, kes kütivad putukaid 
püünisvõrguga või varitsedes. Vanarahvas on 
pidanud ämblikke õnneloomadeks – kui ämblik 
on majas, siis on ka õnn kodus. Usuti, et ämbliku 
kahjustamine toob õnnetust.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise kõveranokalise linnu hääl kõlab? Kelle hääl see on?

Suurkoovitaja tunneb ära pika allapoole kaar-
dus noka järgi. Rahvapärane nimigi on tal kõ-
vernokk. Suurkoovitaja on looduskaitse all.

Suurkoovitaja kevadist laulu võib kuulda niiske-
te niitude ja soode kohal. Seal  on ka tema pesa. 
Kümmekond päeva pärast poegade koorumist 
lahkub emaslind ja jätab pesakonna isaslinnu 
hooleks.

Millisel linnul on uhke sulgedest „krae“? Millise linnu rahvapärased nimed on riiukukk, 
rookukk ja tapakikas?

Tutkas on lind, keda on rahvasuu kutsunud ka 
riiukukeks, sopakukeks, tapakikkaks, rookukeks. 
Isalinnud püüavad kevadeti emalindude tähe-
lepanu oma uhke sulestiku ja kaklusmängude-
ga.

Tutkas on märgalade lind, kelle uhked isalinnud 
on kõvad „kaklejad“. Poegade eest hoolitsemi-
sel nad ei osale, seda teeb tagasihoidlikuma su-
lestikuga emaslind. Tutkaste arvukus väheneb 
ning nad vajavad kaitset.

Milline kull teeb pesa roostikku? Millise linnu nimed on rahvasuus rookull, soo-
kull, lahekull, pardikull?

Roo-loorkulli pesa on maapinnal roostiku kaits-
vas varjus.  Seal koorub munadest 3–6 poega, 
kelle eest mõlemad vanemad hoolitsevad.

Roo-loorkulli on kutsutud rookulliks, sookulliks, 
lahekulliks ja pardikulliks, sest teda võib näha 
roostiku kohal lendamas. Loorkulli tunneb ära 
tumedate tiivaotste järgi.

Milline turris kuklaga lind rookõrrel laulab? Kes laulab rookõrrel kareda kurguhäälega „kar-
ra-karra-karra-kiit-kiit-kiit”?

Rästas-roolinnu tunneb ära kareda kurguhääle 
„karra-karra-karra-kiit-kiit-kiit” järgi. Nagu linnu 
nimigi ütleb, võib seda häält kuulda roostikes, 
kus ongi roolinnu kodu. Pesa punub ta rookõrte 
külge.

Rästas-roolind on väsimatu laulja, kes on roos-
tikust kostuva lakkamatu laulu tõttu teeninud 
välja rahvapärased nimed: rookukk, rooööbik, 
roorästas. Laulja on isaslind. Emaslind punub 
pilliroovarte vahele pesa.

Kes on see pruunikirju roostikulind? Kes on see musta pealaega pruunikirju roosti-
kulind?

Hüüp on huvitava käitumisega suur roostiku-
lind. Hüübil on omapärane hääl, mis on juba 
ammust ajast inimesi hirmutanud. 

Hüüpi on vanarahvas kutsunud ööhirmutajaks 
ja sookuradiks. Tema häält peeti õnnetuse en-
deks ja surnud inimese ammuvaks luuks. Häda-
ohu korral jäljendab hüüp pilliroo kimpu: siru-
tab kaela välja ja jääb liikumatult seisma.

Kes on see kirju sulestikuga kala püüdev kot-
kas?

Millise röövlinnu menüüs on peamiselt kala?

Kalakotkas, nagu nimigi ütleb, sööb peami-
selt kala, mida ta pesa ümbruse veekogudest 
püüab. Pesa teeb kalakotkas tavaliselt puu lat-
va.

Kalakotkas püüab tavaliselt keskmise suuru-
sega kalu. Kõige suurem kala, kelle see kotkas 
on teadaolevalt püüdnud, oli 2 kilo raske. Liiga 
suur saak võib kalakotka vee alla tõmmata.



35

MÄRGALAD  Taimed soos mängukaart nr 29

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline taim katab raba pinda? Mis rabataimel puuduvad juured?

Turbasamblaga on kaetud raba pind. Turba-
sammal saab kasvada ainult pidevalt märjal 
pinnasel.  Tal on omadus muuta oma ümbrus 
hapukaks, mis sobib kasvamiseks vaid väheste-
le taimeliikidele.

Turbasamblal nagu kõigil sammaldel puudu-
vad juured. Ülemises osas kasvab ta pikemaks, 
aga alumises osas kõduneb aeglaselt. Rabas ei 
kõdune turbasammal lõpuni ja nii tekib turvas. 
Turba teke on väga aeglane – aastas tekib tur-
vast kuni 1 mm paksune kiht.

Millisel pildil on putuktoiduline rabataim? Mllise taime lehed oleks nagu kastepiiskadega 
kaetud?

Huulhein on väike putuktoiduline rabataim. 
Ta püüab oma lehtedega imetillukesi sääski ja 
kärbseid ja sööb need lehtedel olevate karvade 
poolt eritatud nõre abil ära.

Huulheina lehed oleks nagu kastepiiskadega 
kaetud. Need tilgakesed ei lase lehele laskunud 
putukal lahkuda ja lagundavad putuka nii, et lõ-
puks jääb lehele vaid tema tühi kest.

Millise rabataime vili meenutab vaarikat? Millisel rabataimel on isas- ja emasõied eraldi 
taimedel?

Rabamuraka vili on sarnane vaarika viljaga. Igal 
murakataimel kasvab üks vili, mille värv on too-
relt punakas ja küpsedes kollane.

Rabamurakal on isas- ja emasõied eraldi taime-
del. Võib juhtuda, et rabas on näha palju mura-
ka lehti, aga ühtegi vilja pole. Siis võivad seal 
olla ainult isased taimed. Rabamuraka viljad 
tekivad ainult emasõitest.

Millist taime kutsub rahvasuu Sooema juusteks? Milline rabataim õitseb juba aprillis, kui maa-
pind on veel külmunud?

Tupp-villpead kutsutakse rahvasuus Sooema 
juusteks. Juunis-juulis valmivad varre tipus pik-
kade valgete lendkarvadega viljad. Sageli ar-
vatakse ekslikult, et need valged karvatutid on 
õied.

Tupp-villpea on Eesti looduses üks varaseim 
õitseja. Aprillis võib näha tupp-villpea tagasi-
hoidlikku õisikut, mis paistab tänu tolmukatele 
kollakas.

Milline roosakasvalgete õiekobaratega sootaim 
on saanud nime oma lehtede järgi? 

Millise sootaime 3-osalised lehed meenutavad 
oataime lehti?

Ubalehe kolmeosalised laiad lehed meenuta-
vad oataime lehti. Tundub, nagu oleks keegi 
põldube soosse külvanud. Õied siiski oaõisi ei 
meenuta, kuid nad on väga ilusad ja meeldejää-
vad.

Ubalehel on kolmeosalised laiad lehed, mille-
ga on ravitud nii inimeste kui ka koduloomade 
haigusi. Ubalehe mõrudest lehtedest tee on 
alandanud palavikku ja aidanud maksahaigus-
te korral.

Millisel taimel on üks suur rohekasvalge „õie-
leht“?

Millisel taimel on suur rohekasvalge õisiku kan-
deleht?

Soovõhal näib olevat üks suur rohekasvalge 
„õieleht“. Tegelikult on tema väikesed õied 
koondunud tihedasse rullitaolisesse õisikusse, 
mille alla kinnitub suur rohekasvalge leht, mida 
taimeteadlased õisiku kandeleheks nimetavad.

Soovõhal on rohekasvalge kandelehega õisik, 
mis meenutab lillepoodides müüdavat lõuna-
maa taime kallat. Õitest saab punaste marjade 
kogum – tõlvik. Marju söövad linnud, kuid ini-
mesele on need mürgised.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline suur hall lind ei lasku kunagi puu otsa? Millise rabas elava rändlinnu häält Sa kuuled?

Sookurg on üks Eesti suuremaid linde. Tema tii-
bade siruulatus võib olla kuni 2,5 m ja kaal olla 
4–7 kg. Ta toitub ja pesitseb maapinnal, on kait-
sealune rändlind. Sügiseti võib suuri kureparvi 
näha põldudel toitumas.

Sookurg on rabas pesitsev rändlind. Sookurg 
on toonekurega sarnane, aga ei ole lähedalt su-
gulane, nagu välimuse järgi arvata võiks.

Millise rabas pesitseva musta „maskiga“ linnu 
nimi viitab tema sulestiku värvusele ja omapä-
rasele toitumisele?

Milline rabas elav kaitsealune hallikas lind ko-
gub endale toiduvarusid puu otsa?

Hall-õgija on rabas pesitsev lind, kelle sulestiku 
seljaosa on ühtlaselt tuhkhall. Toitumiselt sar-
naneb ta kullidega, sest sööb teisi linde, hiiri, 
sisalikke ja konni.

Hall-õgija on rabas elav kaitsealune lind, kes 
sööb hiiri, sisalikke ja teisi väikesi loomi. Saagi 
torkab ta vahel puu või põõsa oksa külge, kogu-
des nii toiduvarusid.

Milline rabas elav lind on suvel pruunikirju ja 
talvel valge sulestikuga?

Kes on see rabas elav eriti ohustatud liikide hul-
ka kuuluv kaitsealune kanaline?

Rabapüü ehk rabakana elab ainult rabas. Tema 
sulestik on suvel pruunikirju ja talvel üleni val-
ge. Valge sulestik kaitseb teda lumevaibal rööv-
loomade eest.

Rabapüü ehk rabakana on rabas elav ja Eestis 
eriti ohustatud linnuliik. Rabapüü on taimtoidu-
line paigalind, kes on praeguseks Eestis säilinud 
vaid mõnes üksikus suures rabas.

Kes teeb sellist häält? Kes on Eesti suurim kanaline? 

Metsis on Eesti suurim kanaline. Kanaliste ema-
seid kutsutakse kanadeks, isaseid kukkedeks.

Metsis ehk mõtus on Eesti suurim kanaline. 
Metsisekukk kaalub kuni 5 kg. Metsise kana on 
pruunikirju sulestikuga ja kukest poole kergem.

Kes on see must, punaste kulmude ja valgete 
sabasulgedega kanaline?

Milline lind on kodukanasuurune ja peab keva-
deti uhkeid pulmamänge?

Isane teder on punaste kulmudega ja valge sa-
baga kanaline. Emane teder on pruunikirju su-
lestikuga. Teder on kodukanasuurune lind, kes 
elab nii soodes kui ka metsades.

Isaste tetrede ehk tedrekukkede pulmamängud 
toimuvad kevadel varahommikuti lagedal alal, 
kus kukkede vali kudrutamine kostub väga kau-
gele. Teder on taimtoiduline kaitsealune paiga-
lind.

Kes on see rabasaartel elav suur röövlind? Milline lind teeb pesa ainult kõrge ja tugeva 
puu otsa? 

Kaljukotkas ehk maakotkas on peamiselt raba-
saartel pesitsev kaitsealune röövlind. Kaljukot-
ka põhitoiduks on valgejänes, teder ja metsis.

Kaljukotkas ehk maakotkas teeb oma pesa kõr-
ge ja tugeva puu otsa. Kaljukotkas on kaitsealu-
ne, peamiselt rabasaartel elav paigalind. Tema 
pesa läbimõõt võib olla kuni kaks meetrit!
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis on see tume turbast kokku pressitud plokk, 
millega saab ahju kütta?

Millisel pildil on turbast valmistatud kütus?

Turbabrikett on kuivast turbast kokku pressitud 
plokk, mis annab ahjus hästi sooja. Turvas tekib 
soos peamiselt turbasamblast.

Turbabrikett valmistatakse turbasambla ja teis-
te rabas kasvanud taimede vanadest osadest 
aegamisi tekkinud turbast. Turvast tuleb sääst-
likult kasutada, sest see tekib väga aeglaselt ja 
võib otsa saada.

Mis turbasaadust ostavad aiapidajad kevadeti 
poest?

Mida saab kasutada mulla omaduste paranda-
miseks?

Kasvuturvast ostavad aiapidajad kevadeti 
poest. Seda kasutatakse mullale selle omaduste 
parandamiseks ja külvipottides istikute kasva-
tamiseks.

Kasvuturvas parandab mulla omadusi. Kasvu-
turba lisamisel muutub muld kergemaks ja 
õhulisemaks. Taimede juurtele sobib see, et 
kasvuturvas seob palju vett ja muudab mine-
raalained hästi omastatavaks.

Millist mõnusat vilditaolist materjali valmista-
vad kunstnikud turbast?

Millisel pildil on turbakangast valmistatud tar-
beesemed?

Turbakangas on see mõnus vilditaoline mater-
jal, mida valmistavad kunstnikud soost võetud 
turbast. Turbakangast saab teha tekke, vaipu ja 
sooje sisetaldu jalanõudele.

Turbakangas on keskkonna- ja tervisesõbralik 
materjal, mida valmistatakse käsitööna. Turba-
kangas on soe ja pehme. See võtab endasse 
niiskust ja kuivab kiiresti.

Millist turbast valmistatud toodet saab kasuta-
da enda naha värskendamiseks?

Millisel turbast valmistatud tootel on ravioma-
dused?

Turbamaskid ja -mähised värskendavad ja ter-
vendavad nahka. Turvast on kasutatud valuta-
vate liigeste raviks. Turvas on keskkonnasõbra-
lik, sest teda saadakse otse soost ja ta ei sisalda 
kunstlikke aineid.

Turbamähistel on raviomadused, kuna neis 
sisalduvad ained seovad jääkaineid ja paran-
davad vereringet. Raviturvast saadakse mitme 
meetri sügavuselt, kus see on valminud aasta-
tuhandeid.

Mida teevad ehitusmeistrid pilliroost? Mida kauakestvat saab teha ühest märgaladel 
kasvavast taimest?

Rookatust saab teha pilliroost. Teda on juba 
aastatuhandeid kasutatud rookatuste valmista-
miseks. Roogu lõigati talvel, kui lehed olid kui-
vanud, ning seoti kimpudesse ehk vihkudesse.

Rookatuseid ja maja seinu soojemaks muutvaid 
pilliroomatte tehakse järvede ja mere kaldal 
kasvavast pilliroost. Õigesti ehitatud rookatus 
peab vastu isegi 45 aastat!

Mida saab jõuludeks pilliroost meisterdada? Mis kaunistusi ja muid esemeid saab teha pilli-
roost?

Jõulukaunistusi – krässe ja kroone – saab val-
mistada pilliroost. Vanasti usuti, et kroonid ja 
krässid koguvad endasse halva väe ja seetõttu 
tuli need pärast jõule ära põletada.

Jõulukroone valmistatakse pilliroost ja vanasti 
riputati need lakke. Tänapäeva käsitöömeistrid 
teevad pilliroost veel istmekatteid, lambivarje, 
vaipu, topse, kuumaaluseid ja isegi riideid.
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Kuidas nimetatakse märga turbasamblaga kae-
tud või mudast lohku rabas?  

Kuidas nimetatakse kohta rabas, mis inimest ei 
kanna?

Älves on väike märg lohk rabas, mis on „pehme 
teki üle pea tõmmanud“. Älvest katab üsna tihe, 
kuid ilma rohttaimedeta samblavaip, mis Sind 
ei kanna. Älves võib olla ka mudane.

Älves koosneb vett täis turbast ja on seetõttu 
ohtlik koht, mis inimest ei kanna. Älve tunneb 
ära helerohelise turbasambla või muda järgi. 
Älvestest saavad väga pika aja jooksul laukad.

Mis väikesed veekogud on rabas? Mis rabaveekogusid on vanarahvas põhjatuks 
pidanud?

Laugas on väike pruuniveeline rabaveekogu, 
mille põhjas on turbamuda. Rahvasuu räägib, 
et laukad on põhjatud, aga tegelikult see nii ei 
ole. Laugastes võib vahel elada ka kalu, näiteks 
hauge.

Laugas on vana raba  pinnal tekkinud veekogu. 
Lauka põhi võib olla mitme meetri sügavusel, 
seetõttu kiputakse väitma, et nad on põhjatud.

Millisel pildil on rabasaar? Kus olid muistsel ajal pelgupaigad, kus varjati 
end võõraste vallutajate eest?

Rabasaar on metsaga kaetud kuivem ala keset 
märga raba. Muistsel ajal varjasid inimesed end 
vaenuvägede eest rabasaartel, kuhu teadsid 
teed vaid kohalikud inimesed.

Rabasaared on kuivad metsased kõrgendikud 
keset raba, kuhu pageti mööda salateid vaenu-
vägede eest. Kaasa võeti ka kariloomad, et nad 
ei jääks võõraste saagiks.

Millisel pildil on raba ääremäre? Kuhu voolab vett raba keskosast?

Ääremäre on vesine koht rabaservas. Raba on 
keskelt kõrgem ja vesi nõrgub seal keskelt ser-
vadesse. Raba keskelt välja voolav vesi moodus-
tabki ääremäre.

Ääremäre on huvitava taimestikuga vesine ala 
rabaservas. Põua ajal, kui raba kuivab, võib kui-
vada ka ääremäre, sest rabast ei tule vett juurde.

Mis ehitatakse, et näeks paremini, milline raba 
on?

Kust saab vaadelda maastikku ja jälgida rabas 
toimetavaid loomi?

Vaatetornist saab heita pilku üle ümbritseva 
loodusmaastiku. Vaatetorn on ehitatud selleks, 
et märgata seda, mida maapinnal liikudes ei 
näe.

Vaatetornist võib rabas näha laukaid, älveid ja 
rabasaari. Tähelepanelikud vaatlejad on saanud 
jälgida ka metsloomade ja lindude tegutsemist. 
Eriti huvitav on vaadelda ümbrust binokliga.

Mis kergendab inimese liikumist rabas? Mis kaitseb õrna rabapinda tallamise eest?

Laudtee on inimeste poolt rajatud tee, mis on 
planeeritud nii, et raba külastaja näeb sellel lii-
kudes erisuguseid soomaastikke.

Laudtee on kõige kiirem ja lihtsam tee rabaga 
tutvumiseks. Laudteel olles ei tallata õrna raba- 
pinnast. Laudteed ehitatakse kohtadesse, kus 
näeb kõige paremini raba eriilmelisi kohti, kuid 
ei ohustata seal olevaid loodusväärtusi.
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MÄRGALAD Märgalade tüübid mängukaart nr 33

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millises kohas rabas ei kasva puid? Millisel pildil on puudeta lageraba?

Lagerabast puid ei leia, kuna nende kasvuks 
puuduvad seal sobivad tingimused. Lagerabas 
kasvavad vaid samblad ja puhmastaimed.

Lageraba on puudeta soo, mis saab oma vee 
vihmast ja lumest. Seal meeldib elada sipelgatel 
ja ämblikel. Sookured peavad lageraba heaks 
pesapaigaks, sest tulijad on kaugelt näha.

Millisel pildil on puisraba? Millisest rabast leiab nii puid kui ka veekogusid?

Laugastega puisrabaks nimetatakse väheste ki-
durakasvuliste puudega raba, kus leidub pruu-
niveelisi veekogusid.

Laugastega puisrabast leiab pruuniveelisi vee-
kogusid vaheldumas eelkõige kidurate mändi-
dega. Kohati võib kasvada ka kaski.

Mis aladel veekogude ääres kasvab palju pilli-
roogu?

Mis maismaa ja veekogu piiril oleval alal kasvab 
palju pilliroogu?

Roostikus kasvab palju pilliroogu. Roostikud 
paiknevad maismaa ja veekogu piiril. Roostik 
on nime saanud pilliroo järgi. Seal leiab pesa-
paiga palju erinevaid linde.

Roostik on maismaa ja veekogu piiril olev ala, 
kus kasvab  palju pilliroogu, aga leidub ka hun-
dinuia ja järvekaislat. Eesti suurimad roostikud 
asuvad Matsalu lahes.

Millises mereäärses kohas on madalad taimed 
ja ei kasva puid ega põõsaid?

Kus on niit, millel kasvavad soola taluvad tai-
med?

Rannaniit on mereäärne koht, kus on madalad 
taimed ja kus ei kasva puid ega põõsaid. Ran-
naniitude muld on natuke soolane, sest tormi-
dega satub sinna merevett. Rannaniitudel on 
karjatatud loomi.

Rannaniit on soola taluvate rohttaimedega kae-
tud tasane ja madal rannalõik. Rannaniidud on 
paljude haruldaseks jäänud taime- ja loomalii-
kide elupaigaks. Siin on ka olulised rändlindude 
peatuspaigad.

Millisel pildil on jõeäärne luhaniit? Kus saab jõe ääres loomi karjatada?

Luhaniite nimetatakse ka lamminiitudeks. Neid 
leidub järvede, jõgede ja ojade üleujutatavatel 
madalatel kallastel. Kui luhaniite ei niideta ega 
kasutata karjamaana, siis võivad nad aja jooksul 
metsaks muutuda.

Luhaniit on kujunenud ja püsinud üleujutuse ja 
inimtegevuse koosmõjul. Suurem osa luhaniite 
on tekkinud metsadest. Tuntumad luhaniidud 
paiknevad Emajõe ja Pärnu jõe ääres, kuid neid 
näeb ka mujal.

Millisel pildil on lodumets? Mis metsas kasvab sageli sanglepp?

Lodumets on niiske kõrgete mätastega mets, 
kus kevadeti on suured lombid, mis vahel su-
veks ära kuivavad. Peamiseks puuliigiks on lo-
dumetsas sanglepp.

Lodumetsas võib esineda püsivalt veega üle-
ujutatud alasid. Siin võibki leida sangleppa, kel-
le kohta öeldakse „kasvab varbad vees”.
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MÄRGALAD  Elus ja eluta loodus mängukaart nr 34 

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline taevakeha on Maa elusloodusele kõige 
tähtsam?

Kust saavad energiat kõik rabaelenikud?

Päike on Maa elusloodusele kõige tähtsam tae-
vakeha. Päike on täht, mille valguse ja soojuseta 
ei saa elada ükski elusolend. Ka rabas on kõigi 
taimede, loomade ja seente elu seotud Päike-
sega.

Päikeselt saavad eluks vajaliku energia kõik 
rabaelanikud. Päikesevalguses oleva energia 
püüavad kinni taimed ja talletavad selle oma 
kehas. Tänu taimedele saavad energiat ka loo-
mad.

Millised roheliste lehtedega rabaelanikud püüa-
vad kinni päikeseenergia ja talletavad selle oma 
kehasse?

Millised rabaelanikud seovad päikeseenergiat?

Taimed on rabaelanikud, kes oma roheliste leh-
tedega püüavad kinni päikeseenergia ja talleta-
vad selle oma kehasse. Kui Sa sööd näiteks mu-
rakamarju, siis jõuab päikeseenergia ka Sinusse.

Taimede rohelistes lehtedes toimub keeruline 
energia ja ainete muundumine, mida nimeta-
takse fotosünteesiks. Fotosünteesi käigus seo-
vad taimed päikeseenergiat ja muudavad selle 
kättesaadavaks ka teistele rabaelanikele.

Millised liikuvad rabaelanikud kasutavad taime-
de poolt talletatud energiat?

Millisesse eluslooduse rühma kuuluvad imeta-
jad, roomajad, linnud, putukad ja ämblikud?

Loomad saavad oma eluks vajaliku energia tai-
medelt. Kui loomad söövad taimi, jõuab neisse 
päikeseenergia, mille taimed talletasid. Looma-
riiki kuuluvad näiteks linnud, putukad ja ämb-
likud.

Loomad ei ole ainult imetajad, keda tavaliselt 
loomadeks kutsutaks. Loomariiki kuuluvad ka 
linnud, putukad ja paljud teised selgroogsed ja 
selgrootud loomad, kes vajavad taimede poolt 
toodetud toitaineid.

Kes lagundavad seda, mis taimedest ja looma-
dest pärast surma järele jääb?

Kelle elutegevus lagundab puitu?

Lagundajatel – seentel ja mikroobidel – on elus-
looduses tähtis roll. Nad muudavad selle, mis 
taimedest ja loomadest järele jääb, huumuseks, 
mida taimed saavad kasutada. Lagundajad on 
näiteks puuseened.

Puuseened lagundavad puitu. Lagundajad on 
peale seente veel ka mitmesugused mikroobid. 
Kui neid ei oleks, lebaksid surnud loomad ning 
mahalangenud lehed ja oksad  aastaid maapin-
nal.

Millise vedela aineta ei tule toime ükski elus-
olend?

Millise aine ringes osaleme siis, kui rabamatkal 
maitseme laukavett, sööme jõhvikaid ja higista-
me päikesepaistes?

Vesi on aine, mida vajavad kõik elusolendid. 
Taimede, seente, loomade ja ka inimese kehast 
moodustab suurema osa vesi. Vesi on soode 
elus- ja eluta looduse lahutamatu osa.

Veeringes osaleme siis, kui maitseme laukavett, 
sööme jõhvikaid ja higistame. Sarnaselt osale-
vad veeringes kõik elusolendid, seetõttu on vee 
kaitse ja säästlik kasutamine väga tähtis.

Kuhu kinnituvad taimede juured? Miks ei kasva männid soos kõrgeteks palgipuu-
deks?

Muld on taimedele hädavajalik, sest sinna kin-
nituvad juured, mille kaudu saab taim vett ja 
toitaineid. Soos on märg ja turbane muld, mis ei 
sobi paljudele taimedele.

Muld on soos liiga niiske ning rabas on ka vähe 
toitaineid – see on põhjus, miks jääb mändide 
kasv kängu. Paljud taimeliigid ei saagi seetõttu 
soos kasvada.
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MÄRGALAD Inimene märgaladel mängukaart nr 35 

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Kes on tulnud rabasse korviga? Kes tuleb rabasse juulikuus murakale, augustis 

sinikale ja septembris jõhvikale?

Marjuline on tulnud rabasse korviga. Rabas kas-
vavad murakad, jõhvikad ja sinikad. Kõik need 
marjad on kõrgelt  hinnatud oma erilise maitse 
tõttu. Ka seeneline võib rabasse sattuda, aga 
söögiseeni on seal vähe.

Marjuline korjab juulikuus mesise maitsega mu-
rakaid, augustis mõrkjaid sinikaid ja septembris 
hapusid jõhvikaid. Tavaliselt täitub kõige kiire-
mini jõhvikalise korv, sest marju on palju ja neid 
on kerge korjata.

Kes on tulnud rabasse fotokaameraga? Kelle raskest seljakotist võib leida kallihinnalist 
tehnikat, statiive ja lampe?

Loodusfotograafi d armastavad erilisi rabamaas-
tikke. Siin võib saada huvitavaid pilte nii looma-
dest kui ka taimedest. Kaamera ette võib sattu-
da isegi hunt või kotkas.

Loodusfotograafi l on kaasas väga hinnalised 
fotokaamerad, statiivid ja valgustid, et pildis-
tada raba mikromaastikke ja pisiloomi. Selleks, 
et saada häid pilte, peab loodusfotograaf väga 
palju õppima ja harjutama.  

Kes uurib raba loodust? Kes on tulnud rabasse turbapuuriga?

Teadlane uurib raba eluta ja elusloodust. Tänu 
teadlastele teame, millised taime-, looma- ja 
seeneliigid elavad soos ja millised on nende 
omavahelised seosed. Teadlased on uurinud 
ka seda, kuidas sood on pika aja jooksul muu-
tunud.

Teadlasel on kaasas turbapuur, mille abil saab ta 
kätte tuhandete aastate vanust turvast, et selle 
abil looduses toimunud muutusi uurida. Tead-
lane uurib turbaproovist taimede õietolmu – nii 
saab ta teada, millised taimed on ümbruskon-
nas varem kasvanud.

Kes ootavad jõgede kevadist üleujutust? Millise liiklusvahendiga liigutakse Soomaal 
viiendal „aastaajal”?

Kanuumatkajad ootavad üleujutusi, sest siis on 
võimalik liikuda avaratel jõeluhtadel, kuhu mui-
du paadiga ei saa. Soomaa rahvuspargis kutsu-
takse üleujutuste aega viiendaks aastaajaks.

Kanuud ja teised paadid on Soomaa „viiendal 
aastaajal” ainsad liiklusvahendid, sest suurvesi 
on üle ujutanud mitte ainult jõeluhad, vaid ka 
teed ja isegi õued.

Kellelt kuuleb põnevaid looduse lugusid? Kelle võiks kaasa kutsuda, kui lähed sõpradega 
loodusesse matkama?

Loodusgiid on teejuht looduse juurde. Muidugi 
võib ka ise looduses liikuda, aga loodusgiidiga 
on põnevam, sest ta tunneb loodust ja oskab 
rääkida huvitavaid lugusid.

Loodusgiidi või retkejuhiga koos on põnev loo-
dust avastada. Kui Sulle meeldib loodus, võid ka 
ise loodusgiidiks õppida.

Millisel pildil toodetakse turvast? Millisel pildil freesitakse turvast?

Turvast toodetakse ehk kaevandatakse täna-
päeval peamiselt turbaväljadel. Suurte masina-
tega eemaldatakse kuivendatud soo taimkate 
ja hakatakse siis masinatega turbakihte „koori-
ma“ ehk freesima.

Turba freesimine toimub suurtel turbaväljadel. 
Korraga freesitakse ehk kooritakse 1–2 cm tur-
vast. Et turvas kuivaks, pööratakse seda ja kogu-
takse suurtesse vallidesse. Keskmiselt on Eesti 
soodes 3–5 m turvast.
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MÄRGALAD  Soo mängukaart nr 36

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millises kohas kasvab palju turbasammalt? Millises pehme pinnasega kohas kasvavad ser-

va pool männid, aga keskosa on lage?

Rabas kasvab palju turbasamblaid. Ta on kes-
kelt kõrgem kui servadest. Raba ääreaalal kas-
vab mände ja kaski, keskel on lageraba, kus kas-
vab peamiselt vaid turbasammal.

Raba on pehme pinnasega koht, kus serva pool 
kasvavad männid, aga keskosa on lage. Rabas 
on taimedele väga vähe toitaineid, seepärast 
saab seal kasvada vähe taimeliike. Pinnas on 
pehme, sest see on turbasamblast.

Millises märjas kohas kasvavad pajupõõsad ja 
palju kõrget rohtu?

Millises soos kasvab palju erinevaid taimi?

Madalsoo on madal märg koht, kus  kasvavad 
pajupõõsad ja palju kõrget rohtu. Seal on kõr-
geid mättaid, mille vahel on vesi.

Madalsoos kasvab palju taimeliike. Seal on hun-
dinuiasid, kollast võhumõõka ja palju erinevaid 
tarnasid. Seal võib vahel näha suuri linde nagu 
metsiseid ja isegi kotkaid.

Milline taim kasvab märjas kohas ja näeb välja 
nagu poku?  

Mis sootaime järgi lõi kunstnik Edgar Valter 
poku tegelaskuju?

Mätastarn kasvab madalsoodes ja kraavikal-
lastel. Kunstnik Edgar Valterile tundusid nad 
liikuvate elusolenditena ning ta joonistas nad 
pokudeks. Temalt on ilmunud mitu raamatut 
pokudest.  

Mätastarna  järgi lõi kunstnik Edgar Valter poku 
tegelaskuju. Edgar Valter kirjutas „Pokuraama-
tus”:  „Pokud on alati elanud kusagil lodus, var-
bad vees, ja harjunud seisma ühel kohal. Ja pa-
rajasti üksteisele nii lähedal, et sai vabalt juttu 
puhuda.“

Milline põõsas kasvab soos ja õitseb varakeva-
del?

Mis põõsas pakub varakevadel mesilastele ja 
teistele putukatele palju toitu?

Pajupõõsas kasvab soos ja õitseb varakevadel. 
Paju on väga vastupidav, ta tuleb toime siis, kui 
juured on pikka aega vees, ning ka siis, kui kit-
sed, koprad või jänesed ta oksad ära söövad.

Pajupõõsas pakub varakevadel mesilastele ja 
teistele putukatele palju toitu. Sel ajal on paju 
talvetardumusest ärganud putukate  jaoks üli-
oluline, sest teistelt taimedelt veel õietolmu ja 
nektarit ei saa.

Millisel sootaimel on suured kollased õied ja 
mõõga moodi lehed?

Mis sootaime nimi viitab mõõgale?

Kollane võhumõõk kasvab veekogude kallas-
tel ja madalsoos. Ta õitseb suve alguses. Tal on 
palju sugulasi, keda kasvatatakse aias peenras. 
Neid nimetatakse iiristeks.  

Kollane võhumõõk on sootaim, mille  nimi vii-
tab mõõgale, sest tema lehed on mõõga ku-
juga. Tal on ilusad suured kollased õied. Tema 
maa-alused osad on mürgised.

Milline taim elab niisketel niitudel ja allikasoos 
ning püüab putukaid?

Milline sootaim sööb putukaid?

Võipätakas on taim, kes elab niisketel niitudel 
ja allikasoos ning püüab putukaid, et neist lisa-
toitaineid saada. Tema lehed oleksid nagu klee-
puva rasvaga kaetud. 

Võipätakas on sootaim, kes püüab lehtedega 
putukaid ja saab neist toitaineid. Alpi võipäta-
kas on haruldane, teda võib leida Saaremaalt 
Viidumäe looduskaitseala allikasoodest.



43

PÕLLUD JA AIAD Mahepõllundus mängukaart nr 37

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis aitab poes leida loodusele vähem kahju te-
hes toodetud toitu?

Mille järgi võib kauplustes ära tunda Eesti ma-
hepõllunduse tooteid ja saadusi?

Roheline märk, millele on kirjutatud „öko“, pan-
nakse nende toitude pakendile, mis on loodust 
säästvalt Eestis toodetud.

Ökomärk tähistab Eestis mahepõllumajanduse 
nõudeid täitnud tooteid ja saadusi. See märk 
kinnitab, et tootmisel pole kasutatud loodust 
kahjustavaid kemikaale.

Mis loomad on maheloomad? Mille poolest erineb maheloomade elu tavapi-
damisega loomade omast?

Maheloomad on sellised koduloomad, keda 
peetakse vabalt, nad saavad karjamaal oma-
tahtsi ringi liikuda. Maheloomi ei tohi pidada 
ketis. Talvel võib neid laudas hoida.

Maheloomi ei tohi pidada ketis ega -linde puu-
ris. Mahepidamise nõuete kohaselt peavad 
loomad ja linnud saama karjamaal liikuda ning 
nende sööt peab samuti olema mahedalt too-
detud.

Millega väetatakse aeda mahetoidu kasvatami-
sel?

Mida aias vajalikku saadakse taimejäänustest 
bakterite ja seente abil?

Kompostiga väetatakse peenraid, kus kasva-
tatakse mahetoitu. Kompost tekib bakterite ja 
seente abiga lehtedest ja teistest taimejäänus-
test, kui neil lastakse kastis või kuhjas seista ja 
aeg-ajalt segatakse.

Kompost tekib bakterite ja seente abiga mitme-
sugustest toidu- ja taimejäänustest. Kui kom-
post kaevatakse peenrasse, siis saavad taimed 
kasutada kompostis olevaid kasvamiseks vaja-
likke aineid. Siis pole aednikul tarvis muud väe-
tist peenrasse panna.

Millise taime tugev lõhn putukatele ei meeldi? Millise taime leotist kasutatakse mahepõllun-
duses taimekahjurite peletamiseks?

Koirohi lõhnab väga tugevalt. Koirohi on oma 
nime saanud selle järgi, et ta peletab koid ee-
male. Kui koirohi kasvab toidutaimede lähedal, 
siis see tugev lõhn hoiab kahjurputukad eemal. 
Nii ei pea kahjurite tõrjeks mürke kasutama.

Koirohust tehtud leotist kasutatakse mahepõl-
lunduses taimekahjurite peletamiseks. Leotis 
on väga tugeva lõhnaga ja aitab eemale tõrju-
da näiteks lehekirbud, teod, koid ja isegi hiired-
rotid.

Millisest kõrvetavast taimest saab väetist teha? Millise kõrvetava taime peaks maheaias rohides 
mõnda kohta kasvama jätma?

Kõrvenõgese taimi hoitakse vees ja saadakse 
nõgeseleotis. See on hea väetis, millega võib 
mahepõldu või peenraid kasta. Kõrvenõgeses 
on palju toitaineid, teda armastavad süüa ka 
paljude liblikate röövikud.

Kõrvenõgese peaks maheaias mõnda koh-
ta kasvama jätma. Kevadel saab temast teha 
maitsvat suppi, suvel väetiseks sobivat nõge-
seleotist, toitainerikkaid seemneid võib lisada 
meele ja saada nii palju rammu andev maius.

Milline punane mustade täppidega putukas on 
mahepõllunduses tähtis tegelane?

Milline loom aitab teha mahepõllunduses bio-
tõrjet? 

Lepatriinu on see mardikas, kellest on mahepõl-
lunduses suur kasu, sest lepatriinud söövad le-
hetäisid. Nii ei pea lehetäide tõrjumiseks mürke 
kasutama ja toidutaimed kasvavad tervisliku-
mad.

Lepatriinu aitab teha kahjurite biotõrjet, sest le-
patriinude toiduks on lehetäid, kes söövad tai-
memahlu ja kahjustavad sellega taimi. Biotõrje 
korral ei kasutata loodusele ohtlikke putukatõr-
jevahendeid.
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PÕLLUD JA AIAD Koduloomad mängukaart nr 38

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline koduloom teeb ... Milliselt koduloomalt saab inimene toorainet 

või, juustu, koore, kohupiima ja jogurti valmis-
tamiseks?

Veised on koduloomad, kelle häälitsuseks on 
„ammuuu“. Emast veist kutsutakse lehmaks, 
isast pulliks, noorlooma mullikaks ja sündinud 
veist vasikaks. Levinumad nimed, mida  veistele 
pandud, on Kirjak, Punik, Mustik ja Maasik.

Veised on koduloomad, keda kasvatatakse 
piima saamiseks. Emased veised ehk lehmad 
annavad piima üle 10 liitri päevas. Piim on äär-
miselt kasulik toiduaine, sest piimast saab 14 
erinevat vitamiini ja mineraalainet!

Milline koduloom teeb ... Tänu millisele koduloomale saab inimene val-
mistada villaseid kampsuneid, kindaid ja sokke?

Lambad on koduloomad, kes määgivad. Emast 
lammast kutsutakse uteks, isast jääraks ning 
noori lambaid talledeks. Oinad on isased lam-
bad, kes järglasi ei saa.

Lammas on koduloom, keda kasvatatakse nii 
villa saamiseks kui ka rohumaade hooldami-
seks. Villa saamiseks tuleb lammas pügada, 
seejärel vill kraasida ja lõngaks kedrata. Lõngast 
valmistatakse meelepäraseid esemeid. Üks lam-
mas annab ühel aastal keskmiselt 3 kg villa.

Milline koduloom teeb ... Millise kodulooma lihast saab peekonit?

Kodusea häälitsuseks on röhkimine ja ruiga-
mine. Arvatakse, et ruigamine on hädakisa te-
gemine, röhkimine on rahulolu väljendamine. 
Emane siga on emis, isane on kult, vastsündi-
nud siga on põrsas ja üheaastast siga nimeta-
takse kesikuks.

Kodusiga on loom, kelle läbikasvanud küljeliha 
nimetatakse peekoniks. Munaga praetuna on 
see toitev hommikusöök! Kodusea lihast val-
mistatakse veel sinki, vorsti, hakkliha, sülti, ah-
ju-praadi.

Milline koduloom teeb ... Milline pikkade sarvedega koduloom sööb 
puuoksi? 

Kodukitse häälitsus on nagu mökitamine. Ko-
dukitse piim on väga kasulik, sest selles on palju 
vajalikke toitaineid. Kitsepiimast valmistatakse 
näiteks juustu.

Kodukits sööb hoolega muru ja pügab põõsaid 
ja puude alumisi oksi. Kahjuks pügab ta taimi 
liiga palju ning teeb aeda sattudes kahju. Vahel 
öeldakse inimese kohta ka „kits kärneriks“, kui ta 
teeb oma tööd oodatud tulemusele vastupidi-
selt.

Millised koduloomad teevad ... Millise kodulooma kõige suuremaid rakke kasu-
tatakse „härjasilma” valmistamiseks?

Kodukanad teevad neid häälitsusi. Sõna „kana” 
tähistab emast lindu, kukk on isane ning mu-
nast koorunud väike kana või kukk on tibu.

Kodukana muna ühelt poolt praadides jääb 
pannile terve kollasega muna, mida kutsutakse 
härjasilmaks. Härjasilm on ka taim, kelle kollast 
õiesüdamikku ümbritsevad valged kroonlehed.

Milline koduloom teeb ...
 

Millist kodulooma inimene kasvatab ratsutami-
seks?

Hobuse häälitsuseks on hirnumine. Emane ho-
bune on mära, isane täkk ja sündinud noorloom 
varss. Üheaastaseid loomi kutsutakse sälgu-
deks.

Hobune on loom, keda kasvatatakse sageli vaid 
selleks, et tema seljas ratsutada. Varem oli ho-
bune tubli tööloom, kuid nüüd kasutatakse ras-
ke töö tegemisel masinaid.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline lind laulab? Millise linnu laulmist kutsutakse lõõritamiseks?

See on põldlõokese laul, mida kutsutakse ka 
lõõritamiseks. Põldlõoke on üks esimesi ränd-
linde, kes saabub kevadel lõunamaalt esimeste 
sulailmadega märtsis. Põldlõoke on Taani rah-
vuslind.

Põldlõokese laulu nimetatakse lõõritamiseks. 
Seda esitavad nad lakkamatult kõrgel õhus 
paigallendu tehes või õhus kõrgemale lenna-
tes. Laul katkeb alles maandudes. Põldlõoke 
teeb pesa maapinnale.

Millisel kiiresti ja osavalt liikuval linnul on peas 
suletutt?

Milline lind laulab?

Kiivitaja peas on suletutt ja ta on osav jooksja 
maapinnal. Õhus võivad kiivitajad olla lausa 
vigurlendajad, kes armastavad teha lennu ajal 
arvukal hulgal piruette! Kiivitaja tiivaotsad on 
ümarad, selle järgi tunneb ta lennus kergesti 
ära.

Kiivitaja teeb pesa põldudele ja rannaniitudele. 
Munadest kooruvad pojad lähevad pesast mõ-
nevõrra kaugemale. Kui miski neid ohustab, siis 
nad tarduvad paigale. Poegi on raske märgata, 
sest neil on hea kaitsevärvus.

Millised varese moodi, aga üleni mustad linnud 
elavad enamasti suurte hulkadena koos kõrge-
te puude otsas?

Milline lind laulab?

Künnivaresed on üleni mustad linnud, isegi 
nokk ja jalad on neil mustad! Nad teevad oma 
kolooniad sageli kõrgete puude latvadesse. 
Ühe puu ladvas võib olla koos mitukümmend 
pesa!

Künnivares laulab sarnaselt hallvaresega, kuid 
tema „kraaks-kraaks“ on madalam, kähedam ja 
kärisevam. Huvitav on, et varesed teevad koos-
tööd ja näiteks vaenlase vastu astutakse ühiselt 
välja.

Millisele linnule on antud nimi hiirte söömise 
järgi?

Kes on Eesti kõige arvukam röövlind?

Hiireviu toiduks on sageli hiired, keda linnud va-
ritsevad kõrgel õhus lennates. Väga hea näge-
mise tõttu märkavad hiireviud saaklooma lausa 
100 m kõrguselt!

Hiireviu on Eesti kõige arvukam röövlind. Hiire-
viu on rändlind, kes pesitseb metsades, aga saa-
ki püüab põldudel ja niitudel. Hiireviu on Eestis 
looduskaitse all.

Millisel linnul on punased jalad ja punane nokk? Milline suur lind elab tihti asulates ja otsib toitu 
maapinnalt ja madalast veest?

Valge toonekurg on saanud oma nime valge-
te kehasulgede järgi. Talle meeldib pesitseda 
inimeste majade lähedal. Tema sugulane must 
toonekurg on musta ülakehaga ja elab paksus 
metsas.

Valge toonekurg teeb pesa inimeste majade 
lähedale ja otsib oma toitu maapinnalt või ma-
dalas vees. Ta sööb suuri putukaid, konni, hiiri, 
linnupoegi, madusid, sisalikke ja teisi väikesi 
loomi. Valge toonekurg veedab talve Aafrikas.  

Milline lind laulab? Millise linnu häälitsusest arvatakse eesti keelde 
olevat tulnud sõna „rääkima“? 

Rukkiräägu laulu saab kuulda põldudel ja raies-
mikel. Rukkirääk on lind, kes ei taha eriti lennata. 
Isegi hädaohu korral jookseb ta osavalt mööda 
maad rohu ja puhmaste vahel. Ta on rändlind, 
kes on meil looduskaitse all.

On arvatud, et rukkiräägu häälitsuse järgi 
„krääk-krääk“ on tulnud eesti keelde sõna „rää-
kima“. Rukkirääk laulab rütmikalt ja kõva hääle-
ga nii päeval kui ka öösel.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis tegevusega algab kevadel taimekasvatus 
põllul ja aias?

Kuidas nimetatakse seemnete mulda panemist? 

Külvamisega algab kevadel taimekasvatus põl-
lul ja aias. Seemnete külvamiseks peab muld 
olema piisavalt soojenenud ja paraja niiskuse-
ga.

Külvamine on seemnete mulda panemine. Suu-
red seemned võib külvata sügavamale mulda, 
sest neis on suurem toitainete varu taime kasvu 
alustamiseks.

Soojalembesed taimed kasvatatakse ette toas 
ja siis viiakse nad õue kasvama. Mida tuleb väi-
keste ettekasvatatud taimedega õues teha?

Kuidas nimetatakse väikeste taimede kasvama-
panemist põllule või aeda?

Väikesed ettekasvatatud taimed istutatakse 
maha siis, kui öökülmade oht on möödas. Kui 
tekib kahtlus, et öö tuleb külm, siis kaetakse 
taimed ööseks kinni. Sellised taimed on näiteks 
tomat, paprika, kurk, kapsas, kõrvits.

Istutamisega pannakse väikesed, ettekasvata-
tud taimed põllule või aeda kasvama. Taimed, 
kes on pikema kasvuajaga, on vaja ette kasva-
tada seepärast, et Eesti suvi on liiga lühike ja 
kevad õues jahe.

Kuidas nimetatakse kultuurtaimede vahelt 
umbrohtude eemaldamist?

Millise tegevusega suurendatakse kultuurtai-
mede valgustingimusi ja parandatakse toitai-
nete saamist?

Rohimisega eemaldatakse kultuurtaimede va-
helt umbrohud, et taimel oleks piisavalt kasvu-
ruumi ja toitaineid. Liiga tihedalt kasvades jää-
vad taimed väikeseks.

Rohimisega suurendatakse kultuurtaimede 
valgustingimusi, sest umbrohud kasvavad sa-
geli kiiremini ja kõrgemaks. Ilma umbrohtudeta 
saavad taimed mullast rohkem toitaineid ja vett 
kiiremaks kasvamiseks.

Kuidas saab mulla abil kapsa- ja kartulipõllul 
umbrohtu vähendada?

Kuidas kartulil ja kapsal kutsutake esile lisajuur-
te kasvamine?

Muldamisega saab kapsa ja kartulipõllul umb-
rohtu vähendada. Muldamisel kuhjatakse muld 
taimede varte alumistele osadele ja umbrohi 
jääb mulla alla. Ilma valguseta ei saa umbrohi 
edasi kasvada.

Muldamisega kutsutakse esile kartulil ja kapsal 
lisajuurte kasvamine varre osadele, mis jäävad 
niiske mulla alla. Kui taimel on rohkem juuri, 
siis saavad nad ka rohkem toitaineid suuremaks 
kasvamiseks.

Mis soodustab taimede kasvamist suureks ja 
lopsakaks? 

Mis tegevusega viiakse taimede kasvuks vaja-
likke toitaineid mulda?

Väetise abil saavad taimed kasvada suureks ja 
lopsakaks. Parim väetis taimedele on kompost 
või sõnnik.  

Väetamisega viiakse taimede kasvuks vajalikke 
toitaineid mulda. Taim kasutab neid toitaineid 
endale toidu valmistamiseks oma rohelistes 
osades. Nii saab taim suuremaks kasvada.

Mida tuleb teha taimedele kuival ajal? Kuidas nimetatakse taimedele vee andmist?

Kuival ajal tuleb taimi veega kasta, sest muidu 
nende kasvamine pidurdub. Vesi aitab taimi ka 
jahutada, mis on oluline kuumadel päevadel.

Kastmine on taimedele vee andmine. Taimed 
vajavad vett endale toidu tegemiseks ja ka püsti 
seismiseks. Kui vett on vähe, siis taimed närtsi-
vad ehk vajuvad longu.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise mesilasega sarnase karvase putuka pe-
sad on enamasti maa sees?

Millise olulise tolmeldajata ei saaks ristikupõl-
dudelt seemneid?

Kimalane ehk maamesilane on meemesilasega 
sarnane putukas, kelle pesad on enamasti maa 
sees, samblas või kulus. Emasel kimalasel on 
mürgiastel, aga erinevalt mesilasest saab kima-
lane kasutada seda enda kaitsmiseks mitmeid 
kordi.

Kimalane viib oma karvase kehaga ühelt õielt 
teisele õietolmu. Nii saavad õies areneda seem-
ned. On teada, et umbes kolmandik inimtoidust 
saadakse samuti putukate abiga, kes taimi tol-
meldavad.

Millisel putukal on rohekas-kuldsed silmad ja 
rohekad tiivad?

Millise looma vastset kutsutakse lehetäilõviks?

Kiilassilmal on rohekas-kuldselt läikivad silmad 
ning rohekad võrkjad tiivad. Tema vastne toi-
tub lehetäidest, lehekirpudest ja õunamähkuri 
munadest, mistõttu vähendab aias oluliselt tai-
mekahjureid. Täiskasvanuna sööb ta nektarit ja 
õietolmu.

Kiilassilma vastset kutsutakse lehetäilõviks. 
Ta pritsib lehetäi peale mürki ning imeb ta siis 
tühjaks. Nii kaitseb ta taimi lehetäide eest. Et 
lehetäisid kaitsvad sipelgad teda ei märkaks, 
kleebib ta mõned lehetäide tühjad kestad enda 
peale.

Milline loom õhustab liikudes tehtud käikude-
ga mulda?

Milline loom oma toitumisega tekitab mulda 
taimedele vajalikku huumust?

Vihmauss õhustab oma liikumisega mulda. 
Õhustamine on vajalik kõikidele mullaorga-
nismidele. Mööda vihmaussi käike jõuab õhus 
olev hapnik taimede juurteni, seeneniidistiku-
ni, mullas elavate loomade ja bakteriteni. Vih-
mausside rohkus mullas on hea elukeskkonna 
tunnuseks!

Vihmauss sööb taimede jäänuseid, neelates 
neid koos mullaga. Sooles toit seeditakse ja jää-
gid jõuavad vihmaussi seest mulda tagasi. Need 
jäägid on huumuseks, millest taimed saavad 
palju toitaineid.

Millise tumeda mardika jalgade kehapoolsed 
lülid on punased?

Milline mardikas toitub aiapidaja rõõmuks pal-
judest taimekahjuritest?

Põllujooksik on must, ainult tema tundlate ja 
jalgade kehapoolsed lülid on punased. Põllu-
jooksik jookseb väga kiiresti ja sööb putukaid, 
tigusid ja usse. Nad tegutsevad peamiselt õhtu-
hämaruses ja öösiti.

Põllujooksik on aiapidaja abiline, sest ta sööb 
putukaid, tigusid ja usse, kelle hulgas võib olla 
ka taimekahjureid. Üks põllujooksik võib kahe 
päevaga ära süüa kuni 10 kartulimardika vast-
set.

Milline loom kogub endale talveuneks rasvava-
rusid aias ja põllul putukaid süües? 

Milline imetaja aitab aias tigude arvu vähenda-
da? 

Siil kogub endale talveuneks rasvavarusid aias 
ja põllul putukaid süües. Et naha all jätkuks ras-
va kevadeni, otsib ja sööb ta suvel õhtuti ja öö-
siti hoolega putukaid, tigusid ja usse.

Siil aitab aias tigude arvu vähendada. Ta sööb 
palju putukaid, aga ka nälkjaid ja teisi tigusid, 
olles sellega aiapidajale abiliseks. Kuumadel 
suvepäevadel peaks panema siilidele aeda joo-
givett.

Milline lind laulab? Milline loom otsib püsimatult ja rahutult pide-
valt põõsastes ja puuvõrades toitu?

Aed-põõsalinnu laul on kiire, fl öödihäälne ja 
ühtlane vile, mida katkestavad pikad pausid.  
Aed-põõsalind otsib toiduks putukaid peami-
selt põõsaste okstelt ja lehtedelt.

Aed-põõsalind on rahutu ja püsimatu lind, kes 
pidevalt ringi liikudes putukaid toiduks otsib. 
Tema sulestik on tagasihoidlikult pruunikashall 
ja aitab hästi varjuda.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline pruunikaskirju loom kannab oma koda 
kaasas?

Millist looma võib pidada parimaks riivijaks?

Kiritigu on loom, kes kannab oma koda kogu 
aeg endaga kaasas. Päikesepaistelisel päeval on 
tigu taimede lehtede varjus oma kojas. Õhtuti, 
õhuniiskuse suurenedes, toitub ta taimede leh-
tedest. Õrnemad lehed sööb ta päris auklikuks.

Tigu võib pidada looduses heaks riivijaks, sest 
tema neelus on riivi moodi hõõrel, millega ta 
taimede pehmeid osi endale toiduks peenes-
tab.

Milline väike kuue jalaga loom elab ja toitub 
paljudel erinevatel taimeliikidel?

Milline taimekahjur aitab mesilastel mett teha? 

Lehetäi on loom, kes elab erinevatel taimelii-
kidel. Lehetäil on nokk, millega ta imeb taime-
mahla. Enamasti elavad nad taimede lehtede 
alumisel küljel suurte kolooniatena. Nad kah-
justavad taimi, sest söövad ära suure koguse 
taimemahla.

Lehetäi on taimekahjur, kes imeb taimedest 
mahla ja eritab ülejäägid kleepuva vedelikuna 
lehele tagasi. Seda siirupitaolist vedelikku ar-
mastavad süüa sipelgad. Meemesilased valmis-
tavad sellest lehemett.

Millisele liblikale on antud nimi ühe köögivilja 
järgi?

Millise putuka täiskasvanud pole taimekahju-
rid, aga vastsed on?

Kapsaliblikale on antud nimi kapsa järgi, sest 
tema vastsed toituvad kapsataimedel. Nad või-
vad kapsataime üleni paljaks süüa, jättes järele 
vaid tugevamad rootsud.

Kapsaliblika vastsed on rohelised röövikud, kes 
toituvad sageli kapsast, aga ka kapsa sugulas-
test. Nad söövad väga aplalt, valmistudes nii 
nukkumiseks. Kapsaliblikad võivad suve jooksul 
paljuneda 2–3 korda, tekitades aias ja põllul ini-
mesele suurt kahju.

Milline putukas kahjustab Eestis kartulitaimi? Millise mardika täiskasvanud ja ka vastsed toi-
tuvad samal taimel?

Kartulimardikas kahjustab kartulitaimi. Nad 
võivad toituda ka kartuli sugulase, tomati lehte-
dest. Kartulitaimi saab päästa mardikatest vaid 
neid ära korjates.

Kartulimardikad on võimelised ühe taime täies-
ti paljaks sööma. Kui see juhtub, siis kartul ei 
kasvata enam mugulaid, sest ainult taime rohe-
listes osades tekivad ained, mida ta mugulasse 
tagavaraks kogub.

Kelle vastne  on õunauss? Milline liblikas kahjustab õunasaaki?

Õunauss on õunamähkuri vastne. Õunamähkur 
on tagasihoidliku välimusega pruunides-halli-
des toonides väike liblikas. Liblikas muneb oma 
munad õunapuu lehtedele ja viljadele, millest 
kooruvad väikesed röövikud ehk õunaussid, 
kellest igaüks poeb ühe õuna sisse.

Õunamähkur on liblikas, kelle munast kooru-
nud vastne sööb õuna viljaliha ja seemneid. 
Kui õunamähkuri vastne ehk õunauss on end 
suureks söönud, siis otsib ta nukkumiseks koha 
kas koorepragudes või õunapuu all olevas pin-
nases.

Milline hane moodi loom on nime saanud val-
gete põskede järgi?

Milline loom ise Eestis ei ela, aga võib  siinsetel 
põldudel suurt kahju teha?

Valgepõsk-lagle on saanud nime valgete põs-
kede järgi. Teda võib näha  peamiselt sügisel ja 
kevadel põldudel ja rannaniitudel söömas. Ke-
vadel rändab ta põhja poole pesitsema, sügisel 
lõuna poole talvituma.

Valgepõsk-lagle on Eestis enamasti läbirändaja 
lind, vaid üksikud paarid pesitsevad siin. Oma 
rändeteel laskuvad nad Eestis põldudele ja toi-
tuvad tärganud teraviljast või rapsist. Kuna lin-
nuparved on suured, siis jääb vahel lindudest 
maha tühjakssöödud põld.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise taime kogu maapealset osa saab toiduks 
tarvitada?

Millisel kaheaastasel põõsal on punased kogu-
viljad?

Vaarika taime lehti, varsi, õisi ja vilju saab toi-
duks kasutada. Enamasti süüakse marju ning 
tehakse lehtedest ja vartest teed. Vaarikas tu-
gevdab kogu keha vastupanuvõimet haiguse-
tekitajatele.

Vaarikas on kaheaastane põõsas. Esimesel aas-
tal kasvanud varred ei vilju. Vaarika vilju nime-
tab rahvas marjadeks, taimeteadlased aga ko-
guviljadeks. Need koosnevad paljudest väikes-
test osadest, millest igaühe sees on üks seeme.

Milline mitmeaastane taim kasvatab endale 
tütartaimi roomava varre otsa?

Millise taime seemned on punaste viljade pin-
nal?  

Maasikas on see taim, kes kasvatab endale 
roomava varre otsa tütartaimi ehk võsundeid. 
Maasika seemned on väga väikesed ja nendega 
taimi ei paljundata.

Maasika viljade peal on palju pisikesi seemneid. 
Maasikate viljad sisaldavad palju erinevaid mi-
neraalaineid ja vitamiine.

Millise taime lehti kasutatakse hapukurgi val-
mistamisel?

Millise taime marjades ja lehtedes on palju C-
vitamiini?

Mustsõstra lehti kasutatakse hapukurgi valmis-
tamisel, sest nad annavad hea maitse.

Musta sõstra marjad ja ka lehed on aiamarja-
dest kõige kõrgema C-vitamiini sisaldusega. 
Seetõttu aitab marjade söömine ära hoida kül-
metushaigusi ja tugevdab kogu organismi.

Millise taime okstel on teravad ogad? Millise taime vilju kutsutakse põhjamaade vii-
namarjaks?

Karusmarjal ehk tikril on okste küljes teravad 
ogad. Marju võttes peab olema seetõttu ette-
vaatlik!

Karusmari ehk tikker on põhjamaine viinamari. 
Karusmarjas on palju kergesti seeduvaid kiud-
aineid ja C-vitamiini ning vähe suhkrut. Seega 
sobib ta hästi suhkruhaigetele.

Millise suure vilja osad sordid maitsevad hästi 
suve lõpus, teised sügisel ja kolmandad alles 
talvel?

Mis vilju kutsutakse ubinateks?

Õun on vili, mida on kasvatatud tuhandeid aas-
taid ja mida on väga palju sorte. Suveõunad, 
näiteks „Valge klaar”, saavad valmis augustis. 
„Sügisjoonik” maitseb hästi septembris. Näiteks 
sibulõunad küpsevad hoidlates aga alles talvel 
maitsvaks.

Ubinateks kutsutakse õunu. Rohkem kasuta-
takse seda nime Lõuna-Eestis. Õunu on areta-
tud palju erinevaid sorte, näiteks „Valge klaar”, 
„Suislepp”, „Paide Tali”, „Tellissaare”, „Talve-
nauding”.

Millise taime viljad on luuviljad? Millise taime söömisel võib tulla parem uni?

Kirsid on luuviljad, sest kirsi vilja sees on luuga 
ümbritsetud seeme. Kirsi seemneid ei tohi suu-
res koguses alla neelata.

Kirsside söömine või kirsimahla joomine toob 
teadlaste arvates osadele inimestele parema 
une. Teadlased uurivad kogu aeg meid ümb-
ritsevat ja tänu nende tööle saame palju uusi 
teadmisi.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline lind on saanud nime oma kuldkollase 
noka järgi?

Kes on Eesti lindudest parim teiste laulude jäl-
jendaja ehk matkija?

Kuldnokk on nime saanud oma kollaka noka 
järgi. Kuldnoka isaslinnu sulestik on läikivalt 
must paljude heledate tähnikestega.

Kuldnokk on parim teiste laulude ja muude he-
lide järeletegija ehk jäljendaja. Ta võib matkida 
isegi kassi näugumist või ukse kriuksumist. Iga 
isaslinnu laul koosneb 20–70 erinevast laulu-
katkest.

Kellele pannakse talvel toidulauale pekki? Millise linnu laulus kõlab „tsitsifüüü-tsitsifüü” 
nagu „sitsikleit-sitsikleit”?

Rasvatihasele pannakse talvel toidulauale pea-
miselt pekki. Ta on üks levinumaid linde meie 
aedades. Rasvatihase põhitoit on putukad, kuid 
ta sööb ka seemneid.

Rasvatihase repertuaari kuulub „tsitsifüü”, mis 
kõlab inimkeeli nagu sitsikleit. See on rasvatiha-
se peamine viisijupp.

Kes on see halli pealae ja musta kurgualusega 
lind, kes pesitseb ainult inimasulates? 

Kes on see lind, kelle lühikest sirtsuvat kutse-
hüüdu on asulates sageli kuulda?

Koduvarblane pesitseb inimasulates. Isaslinnu 
pealagi on hall ja kurgualune must, emaslind 
on üleni pruunikas. Nad liiguvad ringi salkade-
na ja suhtlevad omavahel pidevalt ja häälekalt. 
Koduvarblane on taimtoiduline.

Koduvarblane esitab lühikest sirtsuvat kutse-
hüüdu. Pikemat laulu tal polegi, sest lauluga 
tavaliselt teatavad linnud oma pesitsuspiirkon-
nast, kuid koduvarblasel puudub kindel pesit-
susala.

Millisel linnul on  üleni süsimust sulestik ja kol-
lane nokk? 

Kelle ilusat meloodilist laulu Sa kuuled?

Musträsta isaslinnul on süsimust läiketa sulestik 
ja kollane nokk. Musträsta emaslind on kohvi-
pruuni sulestiku ja tumeda nokaga.

Musträsta laul on väga meloodiline, rahulik ja 
vaheldusrikas. Lauldes istub ta tavaliselt puu 
otsas. Maapinnal liigub musträstas kahel jalal 
hüpates nagu teisedki rästad.

Kes on see roheka sulestikuga talvine toidulaua 
külastaja?

Millise linnu kutsehüüd kõlab nagu inglise kee-
les green, green?

Rohevint on tüseda nokaga seemnetoiduline 
lind, kelle rohekaskollane isaslind on erksama 
sulestikuga kui emaslind. Rohevindid on rohke-
arvulised toidulaua külastajad, kes riiakalt teisi 
linde tõrjuvad.

Rohevindi kutsehüüd kõlab nagu roheline ing-
lise keeles: green, green. Seda häält võib kuulda 
aedades ja parkides, kus on rohkesti okaspuid, 
mille võras rohevindid pesitsevad.

Milline lind on saanud oma nime usina toime-
tamise järgi, kui ta puu tüvelt putukaid otsib?

Milline lind liigub puutüvel pea alaspidi?

Puukoristaja toimetab usinalt puu tüvel, otsides 
koorepragudest oma peene nokaga putukaid. 
Puukoristaja on lind, kes elab Eestis aastaring-
selt.

Puukoristaja suudab puutüvel pea alaspidi lii-
kuda. Tal on pikad varbad ja teravad ning tuge-
vad küünised. Ta ei kasuta puutüvele toetumi-
seks saba, nagu näiteks rähnid. 
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PÕLLUD JA AIAD Põllukultuurid mängukaart nr 45

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millisest teraviljast tehakse musta leivajahu? Milline teravili oli algselt nisupõldudel umb-

rohi?

Rukis on teravili, mille teristest jahvatatakse 
musta leiva jahu. Tervislikum on täisterajahu, 
milles on rohkem kehale vajalikke aineid.

Rukis on teravili, kes oli väga-väga ammu Aasia 
nisupõldudel umbrohuks. Pärast rukki levikut 
Euroopasse arenes temast jahedamas kliimas ja 
kehvemal mullal omaette kultuurtaim.

Millise teravilja jahust tehakse saiakesi, maka-
rone, mannat?

Milline teravili on tähtsaim leivavili maailmas?

Nisu on see teravili, mille jahust tehakse saia, 
makarone ja mannat. Kõrgema sordi jahu on 
valgem, aga toitainetevaesem.

Nisu on tähtsaim leivavili maailmas. Enamikus 
riikides on tänu nisule võimalik süüa valget lei-
ba.  

Millisest teraviljast saab tervislikku hommiku-
putru, müslit ja maitsvaid küpsiseid?

Millise teravilja viljad ei küpse viljapeas, vaid 
hõredas ja laiuvas pöörises?

Kaerast saab väga toitva pudru. Kaera terised 
pressitakse laiaks ja nii saadakse kaerahelbed. 
Kaerast tehtud helbeid pannakse müsli sisse ja 
tehakse ka küpsiseid. Kaer on ka tähtis koduloo-
made söödana.

Kaera viljad küpsevad hõredas ja laiuvas pööri-
ses. Teiste teraviljade viljad valmivad viljapeas. 
Sarnaselt teiste teraviljadega on kaera viljaks 
ikka väikesed terised.

Millise teravilja jahust tehakse Eesti rahvustoitu 
karaskit?

Millist teravilja kasvatatakse peamiselt looma-
söödaks?

Oder on see teravili, kelle jahust tehakse Eesti 
rahvustoitu karaskit. Otra kasvatatakse peami-
selt koduloomadele söödaks.

Oder on see teravili, keda kasvatatakse peami-
selt loomasöödaks. Tema teristest tehakse tan-
gu ja kruupi.

Millist taime kasvatatakse Eestis toiduõli saami-
seks?

Mis taime kutsutakse ka õlikaalikaks?

Raps on see taim, keda kasvatatakse Eestis 
toiduõli saamiseks. Õli pressitakse välja rapsi 
seemnetest.

Raps on õlikaalika levinum nimi, sest noor rapsi-
taim sarnaneb väliselt kaalikaga ja tema seem-
netest saab õli välja pressida. Rapsi lõhn mee-
nutab samuti kaalika lõhna.

Millist taime kasvatatakse riide valmistamiseks? Millisest taimest saab nii õli kui ka riide tegemi-
seks kiudu?

Lina on põllutaim, mille varrest saadakse pikka 
kiudu riide valmistamiseks. Linane riie on väga 
tervislik ja hinnaline.

Lina on taim, kellest saab nii õli kui ka riiet. Lina 
vars kasvab kuni meetrikõrguseks ja annab 
kanga kudumiseks vajalikku kiudu. Õli saadak-
se lina seemnetest. Lina ladinakeelne nimetus 
tähendab „kõige kasulikum taim”.



52

PÕLLUD JA AIAD Mis taime osasid sööme? mängukaart nr 46

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millised rohelised taime osad kinnituvad varre 
külge?

Millise aedvilja lehti me sööme?

Lehed on rohelised taimeosad, mis kinnituvad 
varre külge. Nendega võtab taim õhust toitai-
nete tegemiseks vajalikke aineid. Vesi jõuab 
lehtedesse juurte ja varre kaudu. Me sööme 
näiteks kapsa ja lehtsalati lehti.

Salat on aedvili, mille lehti me sööme. Kasvata-
takse lehtsalatit, jääsalatit, peasalatit ja veel mit-
meid teisi  salateid. Salati lehtedes on palju vett, 
aga ka palju vitamiine. Salatit süüakse tihti siis, 
kui ei soovita rammusat toitu.

Mis suurte lehtedega aedvili on hapu? Mis taimel süüakse leherootse?

Rabarber on hapu. Temast süüakse leherootse, 
see tähendab seda osa, mis ühendab suure ro-
helise lehelaba varrega. Rabarbri lehed kasvak-
sid nagu maa seest välja, enne õitsemist pole 
vart õieti nähagi.

Rabarbril süüakse leherootse. Need on väga ha-
pud ja vitamiinirikkad. Rabarbrit on parem süüa 
kevadel ja suve alguses, sest siis on ta mahla-
sem ja pehmem. Rabarbrist tehakse ka kisselli, 
moosi ja seda pannakse koogi sisse.

Millisest punasest viljast saab ketšupit? Millist punaste viljadega taime meil kasvu-
hoones kasvatatakse?

Tomat on see punane vili, millest saab ketšupit. 
Meie suvi on lühike ja jahe, seepärast kasvata-
takse  tomatit kasvuhoones. Tomatil sööme vil-
ju. Viljade sees on seemned, millest saab kasva-
tada uusi tomatitaimi.

Tomateid kasvatatakse kasvuhoones. Taime-
teadlased nimetavad tomati vilju marjadeks, 
sest nende seemned on mahlaka viljaliha sees. 
Tomatist on aretatud palju erineva värvi ja kuju-
ga viljadega sorte.

Millise taime seemned on kauna sees? Millise taime seemnetest suppi söödi vastla-
päeval?

Uba  on see taim, mille seemned on kauna sees. 
Aedube süüakse koos kaunadega, neid nimeta-
takse vahel ka rohelisteks ubadeks. Põldubadel 
süüakse ainult seemneid. Vastlapäeval tehti va-
nasti kindlasti oasuppi.

Põlduba on see taim, mille seemnetest tehti 
vanasti vastlapäeval oasuppi. Ube süüakse mui-
dugi ka muul ajal. Nad on väga toitvad, sest si-
saldavad valku. Vahel võib nendega toidus liha 
asendada.

Missugusel pildil on juurviljad? Millise taime juuri me sööme?

Juurviljad on näiteks peet, kaalikas, naeris, por-
gand ja redis. Nendel me sööme juuri, mille sis-
se taimed on kogunud varuaineid, mis aitavad 
neil talve üle elada ja järgmisel aastal õitseda ja 
viljuda. Juurviljade söömine on väga tervislik.

Peet, kaalikas ja porgand on juurviljad. Nende 
juurtes on palju toitaineid, aga ka kiudaineid, 
mis on seedimisele väga kasulikud. Juurvilju 
peaks sööma mitu korda nädalas või isegi iga 
päev. Näiteks toores porgand või kaalikas on 
lisaks kasulikkusele ka väga maitsev.

Mis on see ümmargune pealt kollakaspruun tai-
meosa?

Mis taimeosa koosneb soomustest?

Sibul on ümmargune pealt kollakaspruunide 
kilejate soomustega taimeosa. Nende all on  
heledad ja lihakad soomused, mida me sööme. 
Sibul on maa sees. Taim kasvatab sibula, et sel-
les järgmiseks aastaks varuaineid säilitada.  

Sibul on taimeosa, mis koosneb soomustest. 
Soomused on tegelikult muundunud lehed, 
mis kinnituvad hästi lühikese varre külge, mida 
nimetatakse ka kannaks. Sibul on maa sees, te-
mast kasvavad maa peale rohelised lehed ja sü-
gavamale mulla sisse juured.
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PÕLLUD JA AIAD Köögiviljad mängukaart nr 47

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis on „seest siiruviiruline, pealt kullakarvali-
ne“?

Millise aedvilja lõikamine toob pisarad silma?

Sibul on vastus mõistatusele „seest siiruviiruli-
ne, pealt kullakarvaline“. Toiduks tarvitatakse nii 
sibulat kui ka tema pealseid, neid nimetatakse 
roheliseks sibulaks. Sibulas on palju vitamiine.

Sibula lõikamine toob pisarad silma, sest tema 
rakkudes olevad tillukesed õlitilgad ärritavad 
silmi. Sibulat söödi juba kiviajal. Teda on kasu-
tatud ka paljude haiguste ravimisel.

Mis on „lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela 
pistmata“? 

Millisest taimest tehakse hapukapsast?

Peakapsas on vastus mõistatusele „lipp lipi peal, 
lapp lapi peal, ilma nõela pistmata“. Peakapsal 
on väga lühike vars, mille külge kinnituvad suu-
red tihedalt üksteise kohal olevad lehed. Lisaks 
peakapsale kasvatatakse näiteks lillkapsast, 
nuikapsast ja lehtkapsast.

Peakapsast tehakse hapukapsast. Selleks pea-
kapsas riivitakse, lisatakse soola ja jäetakse 
omas mahlas seisma. Piimhappebakterid muu-
davad kapsa hapuks ja lisavad vitamiine. Hapu-
kapsast süüakse tihti jõulude ajal koos verivors-
tiga.

Mis on „seitse poissi ühes kindas“? Millise taime õis meenutab liblikat?

Hernekaun on vastus mõistatusele „seitse pois-
si ühes kindas“. Herne õis meenutab natuke 
liblikat. Herned on väga toitvad, seepärast võib 
neid vahel liha asemel süüa.

Herne õis meenutab liblikat. Õiest areneb kaun, 
milles on seemned. Kuna herne juurtes olevad 
bakterid aitavad tal valku moodustada, on her-
neid väga kasulik süüa, sest neist saab palju 
jõudu.  

Mis on „tüdruk toas, juuksed väljas“? Millise taime juurt me sööme?

Porgand on vastus mõistatusele „tüdruk toas, 
juuksed väljas“. Me sööme porgandi juurt, mil-
lesse ta on suve jooksul palju toitaineid kogu-
nud. Järgmisel aastal kasvaks nende toitainete 
varal kõrge vars, millel on valged vihmavarju 
meenutavad õisikud.

Porgand on see taim, mille juurt me sööme.  
Meie metsades kasvab ka aedporgandi sugula-
ne metsporgand, mille juur pole maitsev, pigem 
lausa kibe. Aedporgand on magus ja mahlane. 
Teda on hea süüa nii toorelt kui ka keedetult, ka 
porgandimahl on maitsev ja kasulik.

Mis on „üks ema, aga üheksa last“? Millisel ümaral köögiviljal oleks nagu silmad?

Kartul on vastus mõistatusele „üks ema, aga 
üheksa last“. Kevadel mulda pandud kartulimu-
gulast kasvavad välja juured ja vars koos lehte-
de ja õitega. Sügiseks on taime alla kasvanud 
palju uusi mugulaid.

Kartulimugula küljes olevaid pungi nimetatak-
se vahel silmadeks. Pungadest kasvavad algul 
idud, siis varred. Kartul on väga toitev köögivili. 
Sellest ajast, kui Eestis on kartulit kasvatatud, 
pole meil enam kunagi näljahäda olnud.

Mis on „tare täis rahvast, ei ole ust ega akent 
ees“?

Milline vili on arenenud suurest kollasest õiest?

Kurk on vastus mõistatusele „tare täis rahvast, 
ei ole ust ega akent ees,“ sest kurgis on palju 
seemneid. Kurgis on ka palju vett, ta sobib väga 
hästi salatiks või matkal janu kustutamiseks. 
Kurgitaimel on suured kollased õied.

Kurk on arenenud suurest kollasest õiest. Kur-
gitaimel on pikk roomav või köitraagude abil 
roniv vars ning suured lehed. Kurki süüakse kas 
toorelt või hapendatult. Kurk on pärit Indiast. 
Eestis kasvatatakse seda juba mitusada aastat.
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PÕLLUD JA AIAD Maitsetaimed mängukaart nr 48

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mis maitsetaime seemneid pannakse vahel lei-
va sisse?

Millise taime seemned meenutavad koma?

Köömneid pannakse vahel leiva sisse. Nad an-
navad hea maitse. Köömnetest tehakse veel 
teed, lisatakse marineeritud peedile ja Lõuna-
Eesti kodudes tehtavale juustule, mida sõiraks 
nimetatakse.

Harilik köömen on taim, mille pruunikad seem-
ned meenutavad koma. Ta on hea maitsetaim 
ja teda leidub meie looduses sageli, kuid kööm-
neid võid korjata ainult siis, kui tunned taime 
kindlalt ära. Meil kasvab taimi, mis sarnanevad 
köömnega ja millel on sarnased seemned, kuid 
mis on surmavalt mürgised.

Mis roosade õitega maitsetaim see on? Mis maitsetaime kutsutakse vorstirohuks?

Harilik pune on roosade õitega maitsetaim, 
mis kasvab teeservades ja kuivematel niitudel. 
Punet kutsutakse ka vorstirohuks, sest temaga 
maitsestati verivorsti.

Harilikku punet kutsutakse vorstirohuks, sest 
teda pannakse verivorsti sisse. Ka aedmajoraani 
teiseks nimeks on vorstirohi, aga see taim kas-
vab meil ainult peenral. Punet võib leida teeser-
vadest ja niitudelt.

Mis maitsetaimel on väga terav maitse ja lõhn? Mis maitsetaimel on sibulas küüned? 

Küüslauk on see maitsetaim, millel on väga tu-
gev maitse ja lõhn. Kohe pärast mullast võtmist 
on maitse mahedam. Küüslauk on sibula sugu-
lane, kuid tema sibulas on küünetaolised osad. 
Ta on väga tervislik, sest ei lase mikroobidel are-
neda.

Küüslauk on maitsetaim, mille sibula osi kutsu-
takse küünteks. Ta on hea maitse- ja ravimtaim.  
Teda kasvatatakse vahel ka porgandipeenras, 
sest tema lõhn peletab kahjureid eemale. Too-
res küüslauk on terava maitsega, küpsetatult 
või marineeritult mahe.

Millisel taimel on palju peenikesi lehti ja lillad 
õied?

Missugusel sibultaimel ei sööda mitte sibulaid, 
vaid lehti?

Murulauk on maitsetaim, millel on palju pee-
nikesi toru moodi lehti. Murulaugu maitse on 
mahedam kui rohelisel sibulal. Maa sees olevaid 
väikesi sibulaid, millest lehed välja kasvavad, ei 
sööda.

Murulauk on see taim, millel süüakse mitte si-
bulaid, vaid lehti. Murulauk kasvab Lääne- ja 
Põhja-Eestis ka looduses, teda võib leida niitu-
delt. Murulauku süüakse peamiselt toorelt, sest 
nii saab kõige rohkem vitamiine.  

Millise maitsetaime lehti pannakse tihti pitsa ja 
tomati peale?

Mis maitsetaime peab enne peenrale istutamist 
ette kasvatama?

Basiilik on maitsetaim, mida pannakse tihti pit-
sa ja tomati peale.  Basiilik vajab kasvamiseks 
palju soojust, seepärast ei külvata peenrale 
seemneid, vaid kasvatatakse kas toas või kasvu-
hoones ette noored taimed, mis siis juunikuus 
välja istutatakse.

Basiilik on maitsetaim, mis kasvatatakse enne 
peenrale istutamist ette. See tähendab, et 
seemned külvatakse aprillis toas või kasvuhoo-
nes potti ning neist kasvanud taimed istutakse 
peenrale juunikuus, kui muld on juba soe.

Mis taimel on peenikesed harunenud lehed? Mis roheline maitsetaim on väga vajalik hapu-
kurgi tegemisel?

Aedtillil  on peenikesed harunenud lehed. Aed-
tilliga maitsestatakse tihti kartuleid ja kastmeid, 
väga tähtis on ta hapukurgi tegemisel. Aedtillil 
on rohekaskollased vihmavarju meenutavad 
õisikud.

Aedtill on maitsetaim, mida on väga vaja hapu-
kurgi tegemisel. Aedtilliga maitsestatakse veel 
paljusid teisigi toite. Ta sisaldab palju vitamiine 
ja teisi kasulikke aineid, nende hulgas on ka sel-
liseid, mis aitavad haigusi ravida.
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METSAD Okaspuud mängukaart nr 49

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise puu okkad on kahekaupa kimbus? Millist okaspuud kutsutakse ka pedajaks?

Hariliku männi okkad on kahekaupa kimbus. 
Maailmas kasvab palju erinevaid männiliike. 
Mõne okkad on kolme-, viie- või isegi kaheksa-
kaupa kimbus.

Mändi kutsutakse ka pedajaks ja pettaiks; män-
nikut pedakuks. Mänd olevat saanud oma nime 
köögiriista pudrumänna järgi. Kuna pudru-
mänd tehti tavaliselt männipuust, kandus see 
nimi üle puuliigile.

Millist puud on juba üle saja aasta jõuludeks 
tuppa toodud?

Millise puu käbid on noorelt punased ja püsti, 
valminult pruunid ja rippuvad?

Kuusk on jõulupuuna kodusid ehtinud juba üle 
saja aasta. Varem toodi jõuludeks tuppa õlgi, 
millest valmistati ka jõulukroone.

Kuuse emaskäbid on kevadel punased, hiljem 
küpsedes vajuvad need longu ja muutuvad 
pruuniks. Käbis on seemned, millest toituvad 
oravad, rähnid ja käbilinnud.

Millise okaspuu käbid meenutavad mustikaid? Millisest okaspuust tehakse hästi lõhnavaid 
kuumaaluseid?

Kadakas on okaspuu, kelle käbid meenutavad 
mustjassiniseid marju. Kadakas võib kasvada nii 
puu kui ka põõsana.

Kadakal on nõelteravad okkad ja meeldivalt 
lõhnav puit, millest saab teha lusikaid, võinuge, 
kuumaaluseid ja teisi tarbeesemeid.

Millisel okaspuul on punased „marjad“? Milline okaspuu on mürgine?

Jugapuu käbid on punase marjataolise seem-
nerüüga. Jugapuu on mürgine taim. Eestis on 
ta looduskaitse all. Teda esineb looduses Saare-
maal ja Hiiumaal.

Jugapuu okkad, seemned ja puit on väga mür-
gised. Tema puidust tikukesega tuimestati va-
nasti valutavat hammast. Ära mingil juhul seda 
järele proovi, sest tegemist on väga mürgise tai-
mega! Ainult arst saab valutava hamba terveks 
ravida.

Millisel okaspuul on pehmed okkakimbud? Milline okaspuu on talvel raagus?

Lehisel on pehmed okkakimbud, milles võib 
olla üle 50 okka. Lehis ei ole Eestis alati kasva-
nud. Inimesed on istutanud lehiseid ilusa väli-
muse ja vastupidava puidu pärast.

Lehise okkad varisevad sügisel maha ja puu on 
talvel raagus. Lehised on sirge tüve ja hõreda 
võraga valgusnõudlikud puud. Suured lehised 
kasvavad peaaegu sama kõrgeks kui meie kõi-
ge kõrgemad kuused.

Millise puu käbid on okstel püsti nagu küünlad? Millise puu võra meenutab kuuske, kuid okkad 
on pehmed?

Nulu käbid meenutavad okstele kinnitatud 
küünlaid. Käbid ei kuku puu otsast maha. Pude-
nevad ainult soomused ja seemned – nii levivad 
nulud kaugemale.

Nulg meenutab kuuske, kuid tema okkad on 
pehmed ja lapikud ning kinnituvad okstele 
nagu väikeste iminappadega. Nulg ei ole Ees-
tis looduslik metsapuu. Nulu on Eestisse sisse 
toonud mõisnikud. Nulg on paljudes maades 
jõulupuu.
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Milline hall pisike põõsake on peale vihma peh-
me nagu käsn, kuid kuivalt krõbe ja rabe?

Milline samblik moodustab kuivades männiku-
tes mini-kuppelmaastikke?

Põdrasamblik näeb välja nagu väike põõsake. 
Ta on niiskelt pehme, aga kuivalt rabe samblik, 
mis võib jala all kergesti puruneda.
Põdrasamblikud kasvavad aeglaselt. Nende 
taastumine metsa all võib võtta kuni 100 aastat, 
seetõttu tuleb neid hoida.

Alpi põdrasamblik on nõmme- ja palumetsa-
de kõige pilkupüüdvam samblik. Tema kehas 
elavad koos seeneniidid ja vetikad. Seen võtab 
keskkonnast vett ning kaitseb vetikat, kes val-
mistab toitaineid.

Millest valmistas naksitrall Sammalhabe „põdra-
samblateed“?

Milline suur samblik on kuivalt pruun ja niiskelt 
roheline?

Islandi samblikust saab keeta mõru teed, mis 
sobib külmetuse raviks. Samblikud ei ole samb-
lad. Samblad on taimed, aga samblikud kuulu-
vad hoopis seeneriiki.

Vihma ajal hakkavad seeneniitide vahel elavad 
üherakulised vetikad paljunema ja samblik vär-
vub roheliseks. Niiskel Islandi samblikul on see-
nemaitse. Mõru on ainult temast keedetud tee.

Kelle „habe“ ripub puuokstel ja tüvedel? Kas pä-
kapikkude?

Milline samblik näitab, et selles kohas on puhas 
õhk?

See pole habe, vaid habesamblik. Ta kasvab 
puhta õhuga metsas puuokstel ja tüvedel. Kui 
puudel on palju habesamblikke, siis on selle 
metsa õhk puhas.

Habesamblikud ei talu õhusaastet ja kasvavad 
seetõttu ainult seal, kus õhk on puhas. Mida 
lopsakamad on „puuhabemed“, seda puhtam 
on õhk.

Milline taim katab metsaalust rohelise vaibana? Millisel pildil on sammal?

Laanik ja palusammal on sellised samblad, mis 
võivad katta terve metsaaluse. Laaniku varreha-
rud kasvavad korrustena, palusambla vars on 
punakaspruun.

Sammalde varre küljes on väikesed lehekesed. 
Sambliku keha on küll harunenud, kuid lehti 
pole nende küljes kunagi.

Milline taim meenutab väikest õrna kuusekest? Millist taime on rahvapäraselt kutsutud orava-
sabaks?

Metsosi meenutab väikest kuusekest. Teda on 
rahvakeeli kutsutud rebasesabaks ja oravasa-
baks. Metsosi on sõnajalgade sugulane.

Metsosi on sõnajalgtaim, keda on ka oravasa-
baks kutsutud. Nii nagu sõnajaladki ei õitse ka 
metsosi kunagi. Ta paljuneb väikeste eostega, 
mis tekivad eospeades.

Millise taime lehed moodustavad ilusaid „leht-
reid“?

Mis taime õit käiakse jaaniööl otsimas?

Laanesõnajala lehed kasvavad ilusate lehtri-
tena. Sõnajalad ei õitse, nad paljunevad tolm-
peenete terakeste ehk eostega. Laanesõnajala 
lehelehtri keskel võib suve lõpus näha pruune 
lehti, mille peal eosed valmivad.

Sõnajalaõie leidmine jaaniööl pidavat õnne 
tooma. Rahvajutud räägivad ka sõnajalaõie alla 
peidetud rahapajast. Tegelikult sõnajalad ei õit-
se, nad paljunevad lehtedel olevate tolmpeente 
eostega.
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Millise roosakasvalgete õitega taime lehed on 
hapuka maitsega?

Millise taime nimi viitab sellele, et ta on jänesele 
toiduks?

Jänesekapsa lehed on hapuka maitsega. Ha-
pukad on ka roosakad õied, mida võib samuti 
süüa. Jänesekapsast süüakse korraga ainult 
mõned lehed, sest suures koguses pole ta meie 
tervisele hea.

Jänesekapsa hapukad lehed sobivad toiduks ka 
inimesele. Kuid selleks, et oma päevane energia 
kätte saada, tuleks süüa umbes 10 kilo jänese-
kapsa lehti. Nii palju ei tohigi süüa, sest siis võib 
haigeks jääda.

Millisel tuntud kevadlillel on sinised õied? Millise kevadlille vilju söövad ja levitavad sipel-
gad?

Sinilillel on kaunid sinised õied. Sinilill on ker-
gelt mürgine, seetõttu tuleb pärast lillede kor-
jamist käed puhtaks pesta. Õitest tekivad viljad, 
mida söövad ja levitavad sipelgad.

Sinilille õieraod pikenevad ja painduvad alla, 
„pakkudes“ niimoodi vilju sipelgatele. Viljade 
küljes on pehme osa, mis sipelgatele maitseb. 
Sipelgad kannavad vilju metsa all laiali, levita-
des nii sinilille.

Millisel pildil on võsaülane? Milline valgeõieline kevadlill on sinilille sugula-
ne? 

Võsaülane on valgeõieline kevadlill. Võsaülane 
on veidi mürgine nagu ka tema sugulane sinilill. 
Kui oled noppinud ülaseid, pese käed korrali-
kult puhtaks!

Võsaülane on sinilille sugulane. Nad on mõle-
mad tulikalised. Sellesse taimerühma kuuluvad 
kevadlilledest veel kullerkupp ja varsakabi.

Millise taime kuldkollased õied on andnud talle 
nime?

Milline taim on ravimtaim, mida on kasutatud 
valuvaigistina?

Kuldvitsa kuldkollased õied on koondunud 
väikestesse korvõisikutesse. Kuldvits on ravim-
taim: tal on põletiku- ja valuvastane toime. Ta 
kasvab tihti männikutes.

Kuldvitsa on kasutatud paljude hädade vastu. 
Liigese- ja lihasvalude korral on tehtud komp-
ressi, põletike korral joodud teed. Kuldvitsa 
suurema õisikuga sugulane Kanada kuldvits on 
meie loodusele ohtlik, kuna ta levib kiiresti ja 
võtab teistelt taimedelt kasvukoha.

Millise metsalille õied meenutavad maikellu-
kest?

Millise metsalille nimi viitab tema lehtede sar-
nasusele õunapuu ehk uibupuu lehtedega?

Uibulehe roosakad õied meenutavad veidi 
maikellukest, kuid neil puudub lõhn. Lehed on 
haljad ka talvel lume all.

Uibulehe igihaljad lehed meenutavad kujult 
õunapuu lehti. Eesti metsades kasvab 4 erine-
vat uibulehe perekonna liiki.

Millisel pisikesel metsalillel on ainult üks longus 
valge õis?

Millise taime nimi viitab sarnasusele valitseja 
peakattega? 

Kuningakübara väike kaunis õis on varrel üksi. 
Õiel on õrn meeldiv lõhn.

Kuningakübara õis meenutab uhket krooni. Ta 
on varjukate okasmetsade tagasihoidlik taim, 
kelle ilu saab imetleda vaid tähelepanelik loo-
dusevaatleja.
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Millised marjad värvivad suu siniseks? Millise tumedamarjalise metsataime lehed sü-

gisel värvuvad ja varisevad? 

Mustikad värvivad maiustaja suu siniseks. Mõ-
nusa maitsega vitamiinirikkad mustikad on ka 
ravimiks: hoiavad kõhu korras ja parandavad 
nägemist.

Mustika rohelised varred on talvel raagus. Ke-
vadel puhkevad pungad ja erkroheliste lehtede 
vahel võib märgata roosakaid õisi, millest suvel 
saavad marjad.

Millise marjataime kohta on kirjutanud loodus-
teadlane Viktor Masing: 
Tihe metsavari.
Üksik tume mari,
neli laia lehte – roheline rist?

Millise metsamarja mürgi eest hoiatab tema 
nimi?

Ussilaka, metsaehte, 
ära tunned vist – jätkub luuletus. Ussilakk on 
mürgine, teda ei tohi korjata ja suhu panna. 

Ussilakk ahvatleb marjulisi oma suure, kuid 
mürgise ja kibeda marjaga. Mürgisusest 
räägivad ka ussilaka rahvapärased nimed – 
hundimari, karumari, seakihv, hullukoeramari, 
kihvtimari, rabanduserohi jne.

Millise kevadlille kaunitest valgetest kellukes-
test saavad sügiseks oranžikaspunased mürgi-
marjad?

Millise taime kohta on kirjutatud luuletus:
See taim on armas, 
lõhn tal hea, 
ta on ka arstirohi.
Kuid seda hästi meeles pea – ei süüa teda tohi!
(Viktor Masing)?

Maikellukese õitest tekivad punased marjad, 
mida küll mõned linnud söövad, kuid inimese-
le on need väga mürgised. Apteegis on müügil 
maikellukestest valmistatud südamerohtu.

Maikellukese õite meeldivat lõhna on kasutatud 
lõhnaõlides, seepides ja kreemides. Ravimitöös-
tuses kasutatakse maikellukest südamerohtude 
valmistamiseks, kuid marjad on ohtlikult mürgi-
sed. Ära neid puutu!

Millise taime viljades võib elada „vaarikauss“? Millised marjapõõsad võivad kasvada inimesele 
üle pea? 

Vaarikataime viljas, mida rahvakeeli marjaks 
kutsutakse, elab vaarikamardika tõuk ehk „vaa-
rikauss“. Sügiseks saab temast tilluke rohekas-
hall mardikas.

Vaarikapõõsad võivad sirguda kolme meetri 
kõrguseks. Iga vaarikavarre eluiga on vaid kaks 
aastat. Õitsevad ja viljuvad nad alles teisel aas-
tal. Vaarikavartest ja -moosist saab raviteed, mis 
leevendab palavikku.

Millistest marjadest tehakse jõulumoosi? Millise marjataime lehed on ka talvel rohelised?

Pohlamarjadest keedetud moosi süüakse jõulu-
de ajal koos verivorstiga. Pohlavartest saab teha 
rohelisi jõulupärgi.

Pohla nahkjad läikivad lehed püsivad puhmaste 
küljes üle talve. Pohlalehti kasutatakse ravimi-
na; pohlamarjad on kuulutatud Ameerikas oma 
tervistavate omaduste tõttu „supertoiduks“.

Millise metsamarja rahvapärane nimi on maa-
sik, maasikmari, mänsikas?

Millise metsamarja „seemned“ on „marja“ peal?

Metsmaasikad ehk maasikmarjad on meie mar-
jadest kõige magusamad ehk suhkrurikkamad. 
Metsmaasikas on tervisele kasulik, ta on vere-
tugevdaja.

Metsmaasika magus ja rauarikas „mari“ tekib 
õiepõhjast ja selle pinnal on väikesed pähklike-
sed, millest kasvavad uued taimed.
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Milline putukas keerab kaselehed rulli? Kelle tõugud elavad ja toituvad kaselehest „häl-

lis“?

Kase keerukärsakas on väike mardikas, kes kee-
rab kaselehe rulli ja muneb rulli sisse. Munadest 
koorunud tõugud elavad ja toituvad leherullis.

Kase keerukärsakas on 4-millimeetrine väike 
mardikas, kes valmistab kaselehest vastsehälli. 
4–6 kärsakavastset ehk -tõuku elavad ja toitu-
vad seal.

Millised suured punakaspruunid metsasipelgad 
elavad kuhilpesades? 

Milline putukas on looduskaitse all?

Kuklased on suured sipelgad, kes ehitavad 
okastest, raokestest ja okaspuuvaigust kuhil-
pesi, millest suur osa on maa sees. Kuklased on 
looduskaitse all.

Kuklased on Eestis looduskaitse all. Nad on 
mulla tekitajad, taimede tolmeldajad, seemne-
te levitajad. Kuklased söövad paljusid putukaid, 
keda metsamehed kahjuriteks peavad ja on ise 
toiduks näiteks karule ja rähnidele.

Milline putukas teeb puukoore alla mustreid? Millise putuka tõugud elavad puukoore all?

Üraskid teevad puukoore alla mustreid. Ema-
ürask närib käigu, kuhu ta muneb oma munad, 
millest kooruvad üraskitõugud, kes oma käiku-
sid närivad. Nii tekivad põnevad mustrid.

Üraskitõugud elavad ja toituvad puukoore all. 
Kui üraskeid on palju, võivad puud hukkuda. 
Üraskitest toituvad rähnid.

Millise putuka pärast on metsas seened ussita-
nud?

Kelle munadest kooruvad „seeneussid“? 

Seenekärbsed munevad seentesse ja nende 
munadest kooruvad „seeneussid“.

Seenekärbse vastsed on „seeneussid“. Seene-
kärbsed munevad nii söödavatesse kui ka mür-
giseentesse, sest mürk neile ei mõju. Seeneus-
sid ei ole seentele kahjulikud, sest nad aitavad 
kaasa seente levimisele.

Kes on see kogukas mustjassinine mardikas? Millise mardika tõugud söövad sõnnikut?

Hiilasitikas on kogukas mustjassinine mardikas, 
keda võib kohata metsateedel ja sihtidel. Hiila-
sitikad ja nende tõugud söövad loomade sõn-
nikut.

Hiilasitikas on sitasitika väiksem sugulane. 
Emane mardikas kaevab maasse augu, millest 
algavatesse  harukäikudesse muneb ta munad. 
Seejärel täidab ta käigud sõnnikuga, millest toi-
tuvad koorunud vastsed.

Millise väikse valge liblika tiivad on kaetud väi-
keste mustade täppidega?

Kes on süüdi selles, et mõnikord on suve keskel 
toomingad raagus ja okstel ripuvad hallid võr-
gendid?

Toominga-võrgendikoi on väike liblikas, kes 
muneb toomingalehtedele. Munast koorunud 
vastsed söövad lehti. Selleks, et linnud neid 
ära ei sööks, moodustavad ussikesesarnased 
vastsed enda ümber ämblikuvõrke meenutava 
võrgendi.

Toominga-võrgendikoi vastsed söövad too-
mingalehti ja koovad enda ümber võrgendit. 
Mõnes võrgendis võib olla sadu vastseid. Kuigi 
vastsed võivad ära süüa kõik lehed, ei pruugi 
puu veel surra. Juba samal aastal võivad kasva-
da uued lehed.
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Milline lind laulab: „siit siit siit siit metsast ei tohi 
võtta mitte üks pirru tikk”?

Kes on Eesti kõige rohkearvulisem laululind?

Metsvint laulab nii. Seda laulu saab kuulda ala-
tes märtsi lõpust, kui rändelt varem tagasijõud-
nud isaslinnud valivad pesakohta. Tuntud on ka 
metsvindi hoiatushüüd „pink, pink” ehk „vint, 
vint”. Metsvinti võib kohata kõikjal, sest ta on 
Eesti kõige arvukam laululind.

Metsvint on Eesti kõige arvukam laululind. Ar-
vatakse, et seda rändlindu pesitseb Eestis um-
bes 2 miljonit paari või rohkemgi. Märtsi lõpust 
kuni juuni lõpuni võib metsvindi laulu kuulda 
pea igal pool.

Millisel rähnil on must sulestik ja punane pea-
lagi?

Milline lind teeb igal aastal uue pesaõõnsuse ja 
jätab vana teistele metsaasukatele?

Musträhn on must. Oma punase pealaega 
meenutab ta hõõguvat sütt – siit ka tema teine 
nimetus – nõgikikas. Musträhn on meie kõige 
suurem rähn. Oma tugeva peitlisarnase nokaga 
on ta osav pesaõõnsuste raiuja.

Musträhni pesaõõnsus on sageli männi- või 
haavatüves 8–10 m kõrgusel. Igal aastal teeb 
ta uue pesa. Mahajäetud pesade uute omanike 
seas võib peale lindude olla ka haruldane lend-
orav.

Millisel pildil on kana moodi metsalind? Millist lindu kutsutakse rahvakeeli metsapüüks 
ja laaspüviks?

Laanepüü on kana sugulane, keda on rahva-
suus kutsutud metsapüü, laaspüvi, kõrvepüü. 
Laanepüü tibud hakkavad lendama üsna väik-
sena. Mõnikord võib metsas lendu ehmatada 
laanepüü tibude parve.

Laanepüü on üks meie metsade kanaline. Eesti 
looduses elavad veel tema sugulased metsis ja 
teder, kelle isaslinnud on uhke mustja sulestiku-
ga.

Kelle laul kõlab „kuku-kuku“? Milline lind ei tee ise pesa ja ei hoolitse oma 
poegade eest?

Käo laul on meeldejääv „kuku-kuku“. Vanarah-
vas uskus, et käo kukkumine ennustab eluaas-
taid. Tegelikult tähistab isaslind niimoodi oma 
territooriumi. Kägu ei tee ise pesa, vaid muneb 
teiste lindude pessa.

Kägu muneb oma munad teiste laululindude 
pessa. Sageli kasvatavad käopoegi üles lina-
västrikud, lepalinnud ja kadakatäksid. Kägu 
muneb oma munad sama liigi pessa, kus ta ise 
üles kasvas.

Millisel pildil on pöialpoiss? Milline on Eesti kõige väiksem lind? 

Pöialpoiss on väga väike metsalind, kes teeb 
oma pesa kõrgele kuuse otsa. Ta on Eesti kõige 
väiksem lind.

Pöialpoiss on Eesti ja Euroopa kõige väiksem 
lind. Ta kaalub ainult 5 grammi. See on umbes 
sama palju kui üks šokolaadikomm.

Kelle hääl see on ? Kes on see pika sabaga öökull? 

Händkaku territooriumihüüd kõlab kumedalt. Händkakk on oma nime saanud pika saba ehk 
hänna järgi. Händkakk on suur lind, tema tiiba-
de siruulatus on meeter ja kolmkümmend sen-
timeetrit.
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Milline puuseen meenutab halle hobusekapju? Millist seent kasutati vanasti tule läitmisel?

Tuletaela viljakehad on kase tüvel nagu hallid 
kabjad. Seen ise elab peente niitidena puidus. 
Vanasti, kui veel tikke ei tuntud, oli kuivatatud 
tuletael abiks tule läitmisel.

Tuletaela viljakehadest tehti taelatükikesi, mis 
hästi sädet hoidsid. Looduses on puuseened 
lagundajad, kes muudavad puidu lihtsamateks 
aineteks, mida taimed oma eluks kasutada saa-
vad. Ilma seenteta ei toimi metsas aineringe.

Milline kasel kasvav seen meenutab musta käs-
na?

Millisest seenest valmistatud teed on kasutatud 
kasvajate raviks?

Must pässik, keda rahvakeeli ka kasekäsnaks 
kutsutakse, kasvab elusatel kasepuudel. Musta 
pässiku teed on kasutatud kasvajate raviks.

Must pässik on tuntud raviseen, mida tuleb 
koguda elusatelt kasepuudelt. Kui puu sureb, 
sureb ka seen ja raviained hakkavad lagunema.

Milline puna-valge seen on hästi tuntud mürgi-
seen? 

Millist mürgist seent võib ajada segi punase pil-
vikuga? 

Punase kärbseseene punane valgete ebemete-
ga viljakeha on paljudele mürgiseene võrdkuju. 
Nimi tuleneb sellest, et  vanasti kasutati teda 
kärbeste ja lutikate tõrjeks. Inimeselegi on ta 
ohtlikult mürgine.

Punane kärbseseen võib minna segi pilviku-
ga, kui tema kübaralt on vihm valged ebemed 
maha pesnud. Enamikul kärbseseentel on var-
rel loor ja maa sees ümar tupp.

Milline kärbseseen on üleni valge? Milline seen on surmavalt mürgine?

Valge kärbseseene  kübar, eoslehekesed ja  jalg 
on puhasvalged isegi siis, kui seen pole enam 
päris värske. Valge kärbseseen on surmavalt 
mürgine. Söögiseente hulka ta ei sobi!

Valge kärbseseen on surmavalt mürgine seen. 
Juba 2–3 viljakeha söömine on väga ohtlik. Val-
ge kärbseseene mürk kahjustab inimese maksa 
ja neerusid.

Milline seen kasvab suurte kobaratena puudel 
ja kändudel? 

Millise seene noored kübarad kõlbavad pärast 
kupatamist toiduks?

Külmaseene kobaraid võib näha sügisel puudel 
ja kändudel. Tema kübarad on söödavad, kuid 
vajavad kupatamist. Kännud, mille sees elab 
külmaseen, võivad pimedas sügisöös helendu-
da.

Külmaseene suurtest kobaratest võib seene-
korvi hõlpsasti täita. Söögiks sobivad ainult 
värsked kübarad ja neidki tuleb eelnevalt ku-
patada. Nende niidistik on puudes ja pinnases. 
Seeneteadlased peavad külmaseent suurimaks 
elusolendiks, tema niidistik võib kasvada ruut-
kilomeetrite suurusel alal.

Millise seene pruunika kübara all on punased 
eoslehekesed?

Millise seenega saab värvida lõnga?

Verkja vöödiku eoslehekesed on tumepunased. 
Verkja vöödikuga saab lõnga värvida. Toiduks 
see seen ei kõlba, kuna ta on mürgine. Süüa 
võid ainult neid söögiseeni, mida Sa kindlasti 
tunned.

Verkja vöödiku mürgistes viljakehades on pal-
ju värvaineid, mis ka kuumutades ei lagune. 
Seentega saab värvida villa ja siidi, sest need on 
loomset päritolu, kuid ei saa värvida taimseid 
kiude. See tõendab, et seened on loomadega 
lähemad sugulased kui taimedele.
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Millisel seenel on üleni erkkollane säbrulise ser-
vaga kübar?

Milline armastatud söögiseen ussitab väga har-
va?

Kukeseen paistab metsa all hästi silma tänu 
oma erkkollasele kübarale. Seenelised armas-
tavad heamaitselist kukeseent, sest ta ussitab 
väga harva.

Kukeseened sisaldavad putukaid tõrjuvat ai-
net ja seetõttu ei mune neisse seenekärbsed ja 
sääsed, kelle munadest kooruvad vastsed ongi 
„seeneussid“.

Millisel seenel on pruun kivisarnane kübar ja 
hele jäme tünnikujuline jalg?

Milline seen paljuneb pruuni kübara alustes to-
rukestes valminud eostega?

Kivipuraviku kübar on pealt pruun ja alt kolla-
kate torukestega. Tünnikujuline jalg on sama 
maitsev kui kübar. Kivipuravik on paljude lem-
mik toreda välimuse ja hea maitse tõttu.

Kivipuravik nagu ka teised seened paljunevad 
eostega. Kivipuraviku eosed valmivad toru-
kestes. Eosest tekkinud seeneniidid põimuvad 
kuuskede juurtega, sõlmides vastastikku kasuli-
ku kooselu. Vihm ja soojus meelitavad seenenii-
distikust välja pontsakad viljakehad.

Millise seene kübar on roosavöödiline ja karva-
se servaga?

Milline riisikas elab mõlemale kasulikus koos-
elus kasega?

Kaseriisika kübar on roosa, karvane ja tume-
damate ringvöötidega. Kaseriisikas on pärast 
kupatamist hea söögiseen, kuid toorelt on ta 
mürgine. Mürk laguneb kupatamisel. Kaseriisi-
kas, nagu nimigi ütleb, kasvab koos kaskedega. 
Kase ja kaseriisika kooselu on mõlemale kasulik.

Kaseriisika seeneniidid on põimunud kase juur-
tega. Niimoodi tekkinud seenjuure kaudu va-
hetavad riisikas ja kask eluks vajalikke aineid. 
Kui Sa sööd marineeritud kaseriisikaid, jõuavad 
Sinu kehasse kases tekkinud toitained.

Milline söögiseen meenutab valget kärbse-
seent?

Millist seent saab kodus toas või keldris kasva-
tada?

Šampinjon on hea söögiseen, kes meenutab 
välimuselt valget kärbseseent, kuid tema küba-
ra alakülje eoslehekesed on noorelt roosakad, 
hiljem tumedad. Kui Sa vähegi kahtled, mis 
seenega on tegu, siis jäta ta parem korjamata! 
Šampinjone saab kasvatada ka kodus toas.

Šampinjonid ei kasva kooselus puudega, vaid 
lagundavad metsakõdu, õlgi või sõnnikut ja 
seetõttu saab neid siseruumides kasvatada.  Eri-
nevalt toataimedest ei vaja nad valgust.

Millisel seenel on pruunikate soomustega kü-
bar?

Millisest seenest saab „šnitslit“, mis meenutab 
maitselt nii kala kui ka liha?

Suure sirmiku kübar ja jalg on soomustega 
kirjatud. Jala ülaosas on vatjas lahtine rõngas. 
Suur sirmik on huvitav söögiseen. Tema maitse 
meenutab nii liha kui ka kala.

Suure sirmiku kübarast saab muna ja jahuga pa-
neerides huvitava „seenešnitsli“. Sirmiku jalga ei 
praeta. Seda võib kuivatada ja lisada suppidele 
ja kastmetele.

Millise pilviku kübar on pealt helekollane? Milline pilvik on mahedamaitseline söögiseen?

Kollase pilviku kübar on pealt helekollane, alt 
kollakasvalge. Eestis on üle 100 pilvikuliigi. 
Nende kübarad võivad olla rohelised, oranžid, 
punased, lillad, pruunid, valged ja isegi mustad.

Kollane pilvik on mahedamaitseline söögiseen. 
Pilvikute hulgas ei ole ohtlikult mürgiseid seeni, 
seetõttu võib teha maitsmistesti. Maheda mait-
sega pilvikud võib kohe pannile panna, kibedad 
tuleb enne söömist kupatada.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Mida tehakse kaseokstest, millel on lehed kül-
jes?

Mida kasutatakse saunas tervistava ja nooren-
dava vahendina?

Saunavihtasid tehakse peamiselt kaseokstest. 
Saunas vihtlemist tuntakse sama kaua kui sau-
nas käimist. Vihtasid on tehtud ka tamme, pih-
laka ja isegi kadakaokstest.

Saunavihtasid on peetud päris „võluvitsadeks“, 
sest vihtlemine kiirendab jääkainete väljumist 
organismist ja on seega tervistava ja nooren-
dava toimega. Talvel saab nautida värsket vihta 
siis, kui säilitada seda sügavkülmas.

Mida tehakse raagus kaseokstest? Mis on tehtud samast materjalist kui urvaplaas-
ter?

Luuad tehakse raagus kaseokstest. Luuamater-
jali tuleb koguda kraavikallastelt ja metsasihti-
delt. Raagus kaseoksi on vanasti nimetatud ka 
urvaplaastriks.

Luuad ja urvaplaaster on mõlemad tehtud raa-
gus kasevitstest. Urvaplaaster oli kasevits, mida 
kasutati siis, kui lapsed pahandust tegid. Usu-
ti, et kaseoksas on vägi, mis kiusu lapsest välja 
ajab. Tänapäeval on urvaplaaster keelatud.

Millisel pildil on sarapuu viljad? Mida sööb pähklikärsaka tõuk ehk „pähkliuss“?

Pähklid on sarapuu viljad. Nad on väga toitvad 
ja seetõttu söövad neid ka paljud metsloomad 
ja -linnud: rähnid, mänsakud, oravad ja pähkli-
näpid. Vanasti koguti pähkleid üheskoos pähk-
lipäevadel, et keegi varem tooreid pähkleid ära 
ei korjaks.

Pähklid on „pähkliussi“ ehk pähklikärsaka tõugu 
toiduks ja eluasemeks. Pähklikärsakas on väike 
mardikas, kes muneb oma munad veel toore-
tesse ja pehmetesse pähklitesse. Munast kooru-
vad tõugud, kes hiljem nukkuvad ja nukkudest 
saavad jällegi mardikad.  

Mida ehitakse jõuludeks ehete ja maiustuste-
ga? 

Milline jõulutraditsioon on alguse saanud Ees-
tist?

Kuusepuud on Eestis jõuludeks tuppa toodud 
juba üle saja aasta. Vanasti olid eheteks õunad, 
kommid ja piparkoogid, mis hiljem laste vahel 
ära jagati.

Jõulukuusk oli Tallinna raekoja platsil esmakord-
selt jõulupidustustel aastal 1441. Väidetavalt on 
tegemist esimese linna jõulupuuga Euroopas.

Mida saab teha põdralihast? Mis sisaldab pajupõõsastes, mustikataimedes 
ja kanarbikus päikeseenergia toimel tekkinud 
aineid? 

Põdravorsti tehakse põdralihast. Kui inimene 
sööb põdravorsti, siis jõuavad temasse ained, 
mis tekkisid pajupõõsastes, kanarbikus ja mus-
tikataimedes, mida põder sõi.

Põdravorsti jõuavad tänu toiduahelale põdra 
poolt söödud taimedes tekkinud ained. Tai-
med püüavad päikeseenergiat ja see jõuab toi-
duahela kaudu ka inimeseni.

Millist jooki saadakse kaselt  kevadel? Mis kannab kevadel kasepuu juurtesse talleta-
nud suhkrud puhkevate pungadeni? 

Kasemahl on tervistav jook, mida saadakse ke-
vadel mahla jooksvalt puult. Mahla kogumiseks 
puuritakse puusse auk, mis hiljem korralikult 
suletakse. Kasemahl kannab juurtesse talleta-
tud suhkrud puu võrasse puhkevate pungade-
ni.

Kasemahla tõusev vool viib suhkrud pungade-
ni, et need puhkeda saaksid. Mahlajooks algab 
märtsis ja kestab kuni pungade puhkemiseni.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Kes mõõdab metsas puid ja vaatab, millised 
puud seal kasvavad?

Kes peab arvet selle üle, kui palju ja millist met-
sa meil Eestis on? 

Metsakorraldaja mõõdab puid ja teeb plaanid, 
mida igas metsas teha tuleb. Metsakorraldaja 
teab täpselt, kui palju on meil kuusikuid, män-
nikuid ja kaasikuid ning kui vanad on need met-
sad.

Metsakorraldaja on ametimees, kes inventeerib 
ja takseerib metsa. Ta koostab metsamajanda-
mise kava iga metsaosa kohta. Eestis on mets 
hästi korraldatud, me teame päris täpselt, kui 
palju ja millist metsa meil on.

Mida teeb metsatööline noores kasvavas met-
sas?

Milline metsatöö soodustab metsa kasvu? 

Hooldusraiet tehakse kasvavas metsas. Hool-
dusraie soodustab metsa kasvu. Haiged ja kän-
gu jäänud puud raiutakse välja.

Hooldusraie käigus jäävad alles kõige elujõuli-
semad puud. Nüüd saavad nad rohkem valgust 
ja toitaineid. Puud on terved ja elujõulised ning 
neist saab rohkem puitu, millest valmistada 
mööblit ja ehitusmaterjali.

Mida peab tegema, et raiesmikust taas mets 
saaks? 

Millise metsatööga on seotud puukoolid? 

Metsauuendaja istutab või külvab uued met-
sapuud. Selleks on vaja koguda seemneid ja 
kasvatada väikseid puutaimi. Puid kasvatakse 
puukoolis.

Metsauuendaja saab oma istutusmaterjali puu-
koolist, kus taimi ette kasvatatakse. Igast küm-
nest istutatud puust saab suureks ainult üks.

Milline moodne masin töötab selleks, et meil 
oleks puitu mööbli ja majade ehitamiseks?

Milline masin teeb ära kümnete saemeeste ras-
ke töö? 

Harvester on see moodne masin, mis teeb ära 
metsatööd, mida vanasti tegid kirve-, sae- ja 
hobusemehed. Vanasti oli metsatöö väga raske.

Harvester on uuendusraietel peamiseks tööva-
hendiks. See tänapäevane raiemasin on mugav 
ja ergonoomiline, ta lõikab ja mõõdab puidu 
kohapeal ning salvestab ja edastab andmed.

Mis võib juhtuda, kui metsas hooletult lõket 
teha?

Mis võib põhjustada suurte metsaalade hävi-
mist ja metsaasukate hukkumist?

Metsatulekahju põhjustajateks on sageli hoole-
tud lõkkemeistrid ja suitsetajad. Põua ajal keela-
takse mõnikord metsa minek. Seda reeglit tuleb 
kindlasti täita, et kaitsta meie metsi.

Metsatulekahju levib väga kiiresti. Tuli võib haa-
rata väga suuri alasid. Tule eest ei pääse põge-
nema ka kiired metsloomad, rääkimata lindude 
ja metsloomade poegadest pesades.  

Kes viib loomadele metsa lisasööta? Kes reguleerib metsloomade arvukust, et loo-
duses valitseks tasakaal?

Jahimees viib metsloomadele lisasööta, näiteks 
kartuleid, vilja ja õunu, et metsloomad inimeste 
põlde ei ohustaks.

Jahimees reguleerib metsloomade arvukust. 
Sageli on just inimtegevus rikkunud tasakaalu 
metsas ja jahimehe kohus on see taastada. Tänu 
jahimeestele võime rahulikult metsas jalutada, 
kartmata hunti ja karu.
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Millise puu vili on tõru? Millise puu leht on looduskaitse sümbol?

Tamme vili on tõru. Tõru sees on suur seeme, 
millest kasvab uus tammepuu.  Tammetõru on 
maitsev toit metsseale, oravale, karule, mägrale, 
hiirele ja pasknäärile.

Tamme leht on looduskaitse sümbol. Tamm on 
olnud meie esivanemate püha puu ning on tun-
tud oma tugevuse ja pikaealisuse poolest. Eesti 
vanim puu Tamme-Lauri tamm on umbes 700 
aastat vana.

Millise puu koor on valge? Mis on Eesti levinuim lehtpuu?

Kase tüve koor on noorel puul valge ja kesten-
dav. Seda valget ja kestendavat koore osa ni-
metatakse kasetohuks. Kasetohust valmistati 
jalanõusid, seda kasutati kirjapaberina ning see 
on hea tulehakatus.  

Kask on Eesti levinuim lehtpuu. Puukujulisi kas-
ki on Eestis kaks liiki – arukask ja sookask. Aru-
kasel ripuvad peenikesed oksad allapoole.

Millise lehtpuu vilju nimetatakse rahvasuus 
käbideks?

Mis puu on andnud nime lepatriinule?

Lepa vilju nimetab rahvasuu käbideks. Tegeli-
kult on tõelised käbid ainult okaspuudel. Lepp 
on aga lehtpuu ja tema puitunud vili ainult 
meenutab käbi.

Lepatriinule on nime andnud lepp. Lepatriinu 
on sama värvi nagu lepa puit. Sõna „lepp“ tä-
hendas vanadele eestlastele verd ja tähistas 
punast värvust.

Millise puu lehed värisevad? Mis puu on „tuletikupuu“? 

Haava lehed värisevad isegi nõrga tuulega. Vä-
risemine tekib, sest haava leht kinnitub pika, 
peene ja lapiku leherootsu külge. Lehed ise on 
ümarad ja nahkjad. Üksteise vastu puutudes te-
kitavad nad iseloomulikku sahinat.

Haab on puu, millest tehakse tuletikke. Kuna 
haavapuit ei lähe kuumas õhus väga tuliseks, 
tehakse sellest saunalavasid.
Haava koor on paljude metsloomade maiuspa-
la. Seda söövad põder, kobras ja jänes, viimast 
kutsutakse rahvasuus ka haavikuemandaks.

Millise puu leht koosneb paljudest väiksema-
test lehekestest?

Millise puu pungad on süsimustad?

Saarel on liitleht. See koosneb 9–15 väiksemast 
lehekesest. Saare leht meenutab pihlaka lehte, 
aga on läikivam ja suurem.

Saarel on süsimustad matid pungad. Öeldak-
se, et saar on meie kõige laisem puu, sest tema 
pungad puhkevad kevadel hilja, lehed varise-
vad sügisel vara.

Millise puu noorest oksast tehakse kevadel 
vilepilli?

Millist puud nimetatakse remmelgaks?

Vilepilli tehakse pajust. Pajupilli saab teha keva-
del, sest siis on paju koor lahti. Sobilik aeg on 
siis, kui paju juba õitseb, kuid pole veel üleni 
lehes. Pajupilli tegemiseks sobib sileda koorega 
sõrmejämedune oksake.

Puukujulisi pajusid nimetatakse remmelgateks, 
millest tuntuim on hõbehallide lehtedega hõbe-
remmelgas.
Eestis kasvab 20 erinevat paju liiki, millest puu-
kujuliseks kasvavad vaid mõned.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline loom on meie koerte esivanem ja keda 
kutsutakse metsa sanitariks?

Milline kiskja püüab saaki mitmekesi koos, kar-
jana?

Hunt on koerte esivanem. Teda nimetatakse 
metsa sanitariks, sest hundi toiduks on peami-
selt nõrgemad loomad. Nii jäävad tugevad ja 
terved loomad ellu ja annavad järglasi ning hai-
gused ei saa metsas levida.

Hundid elavad karjana ja püüavad saaki mitme-
kesi koos. Hundikarja juhivad ema- ja isahunt, 
teised on nende järglased. Paariaastased järgla-
sed jäävad kas oma vanemate karja või alusta-
vad oma karja moodustamist.

Kes on meie metsade kõige suurem kiskja? Milline kiskja sööb enamasti taimset toitu?

Karu on meie metsade suurim kiskja. Karu turi 
on umbes meetri kõrgusel, ta kaalub kuni kolm-
sada kilo. Talvel suigub ta unne, kuid kui teda 
segatakse, ärkab kergesti. Kevadel pärast taliui-
nakut on ta kergem, sügisel raskem. 

Karu  sööb peamiselt taimi – suve alguses sööb 
ta noori taimi, sügisel marju. Ta sööb raipeid, 
murrab ka ise teisi loomi ja vahel sööb linde, 
konni ja sipelgaid. Marjad ja seemned aitavad 
tal talveks rasva koguda.

Milline meie metsade loom on kodukassi sugu-
lane?

Milline kassi moodi loom jahib saaki õhtuti ja 
öösel? 

Ilves on kodukassi sugulane. Nagu kass, saab ka 
ilves küüned sisse tõmmata, et need nüriks ei 
läheks. Ta liigub rohkem hämarikus ja öösel.  Il-
ves toitub peamiselt metskitsedest ja jänestest.

Ilves näeb pimedas hästi ning jahib saaki häma-
ras ja öösiti. Ta liigub vaikselt saagi lähedale ja 
püüab selle paari hüppega kinni.

Kelle isaslooma nimetatakse sokuks ja noorloo-
ma talleks?

Miks on metskits talvel hallikas?

Metskitse isaslooma nimetatakse sokuks ja 
noorlooma talleks. Sokul kasvavad igal kevadel 
uued sarved, mis sügiseti ära kukuvad.

Metskits on nii vähem märgatav. Talvel on vähe 
valgust, seetõttu ei erista silm kõiki värve ja 
ümbrus näib hall. Hallikal metskitsel on end ker-
gem varjata. Suvel on metskits punakaspruun.

Kes on Eesti kõige suurem rohusööja loom? Millise looma isaslooma nimetatakse pulliks ja 
emaslooma lehmaks?

Põder on Eesti kõige suurem rohusööja loom. 
Põder võib kaaluda kuni 500 kg. Suvel söövad 
rohttaimi, talvel peamiselt puude ja põõsaste 
oksi. Keskmiselt sööb põder 20 kg toitu päevas.

Põdra isaslooma nimetatakse pulliks ja emas-
looma lehmaks. Alla-aastast looma nimetatakse 
vasikaks ja noorlooma mullikaks nagu ka veistel 
ja hirvedel.

Millise looma nina on kärss? Millise looma isaslooma nimetatakse kuldiks ja 
emaslooma emiseks?

Metssea nina on kärss. Sellega ta tuhnib maad 
ja otsib sealt juuri, mugulaid, seeni, tõuke, usse 
ja muud toiduks sobivat. Kärss on väga tundlik 
meeleelund. Sellega ta tunneb isegi mulla sees 
oleva  toidu lõhna väga selgelt.

Metssea isaslooma nimetatakse kuldiks ja 
emaslooma emiseks. Alla-aastased sead on 
põrsad ja üheaastased kesikud. Siga on karjalise 
eluviisiga loom, ainult täiskasvanud kuldid ela-
vad üksikult.
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KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise liblika tiibadel oleks nagu suured silmad? Millise liblika tiibadel olevate silmlaikudega hir-

mutab oma vaenlasi?

Päevapaabusilm on see liblikas, kelle iga tiiva 
tipus oleks nagu silm. Tegelikult on see ainult 
laik, mis eksitab linde.

Päevapaabusilma iga tiiva tipus on silmlaik, mis 
hirmutab tema vaenlasi. Päevapaabusilma röö-
vikud toituvad nõgestel.

Millise liblika tiibadel on tumedad tähnid? Millist suurt mustatäpilist oranži liblikat võib 
näha puulatvade kõrgusel kiiresti lendamas?

Rohetäpiku tiivad on kirjatud tumedate tähni-
dega. Tiibade põhivärviks on oranž. Rohetäpiku 
tiibade alumine külg on rohekaskollane hõbe-
daste vöötidega.

Rohetäpik on  suur mustatäpiline oranž liblikas, 
keda võib näha puulatvade kõrgusel kiiresti 
lendamas. Ta toitub täiskasvanuna tihti ohaka-
tel, kuid röövikud söövad kannikesi.

Milline liblikas on saanud nime oma siniste tii-
bade järgi?

Millise väikese liblika röövikud võivad elada si-
pelgapesas?

Sinitiib on oma nime saanud erksinise tiivavär-
vi järgi. Sellised tiivad esinevad enamasti vaid 
isastel liblikatel. Emased sinitiivad on sageli 
pruunikad.

Sinitiiva röövikud võivad elada sipelgapesas. 
Nad eritavad magusat ainet, mida sipelgad 
lakuvad. Sipelgad kaitsevad ja isegi toidavad 
neid. Mõne liigi röövikud võivad tekitada  heli, 
mille abil nad suhtlevad sipelgatega.

Millist liblikat võib näha kevadel vara ja selle jär-
gi ennustada, et tuleb kirju suvi?

Milline lemmiklooma nimega liblikas elab talve 
üle täiskasvanuna?

Koerliblikat näeb kevadel juba esimeste sooja-
de päikesepaisteliste ilmadega. Arvatakse, et 
kui näha kevadel esimese liblikana just koerlib-
likat, siis tuleb kirju suvi.

Koerliblikas elab talve üle täiskasvanu – valmi-
kuna –, pugedes enne külma talve puupragu-
desse, majalaudade vahele, kuuri või pöönin-
gule.

Millise liblika nimes on sõna „veri“? Milline liblikas teatab oma värvusega, et ta on 
mürgine? 

Verikireslane on see liblikas, kelle nimes on sõna 
„veri“. Tema tagatiivad on punased ja tumedatel 
esitiibadel veripunased laigud. Sellega hoiatab 
ta linde, et on mürgine ja ei kõlba süüa.

Verikireslane teatab oma must-punase värvu-
sega neile, kes teda ära süüa tahaksid, et ta on 
mürgine. Sama teeb näiteks lepatriinu. Inime-
sed teevad samuti hoiatavad märgid sageli just 
musta ja punasega.

Millise suure liblika tagatiibadel on kannused? Millise liblika rööviku võib leida tillipeenrast?

Pääsusaba tagatiibadel on iseloomulikud kan-
nused, mis näevad välja nagu pääsukese saba. 
Nad lendavad väga kiiresti ning võivad tõusta 
väga kõrgele. Pääsusaba röövikuid võib näha 
putkedel ja tillipeenraski.

Pääsusaba oranžide täppidega rohelise-mus-
tavöödilisi röövikuid võib leida tillipeenrast või 
teiste putkede pealt. Nad söövad hea isuga, 
kasvavad kiiresti ja nukkuvad enne talve. Keva-
del väljub nukust valmik.
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NIIDUD Ööliblikad mängukaart nr 62

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise ööliblika tiivad on roosa-rohelisekirjud? Millist ööliblikat võib näha sireliõite juures?

Punasuru tiivad ja keha on roosa-rohelisekirjud. 
Punasuru toitub sirelitel ja tõrvalillel ning teda 
võib ära tunda võbeleva lennu järgi, mis sarna-
neb koolibri lennuga.

Punasuru on ööliblikas, keda võib näha sireli-
õitel. Tema röövikut võib leida põdrakanepilt. 
Rööviku kehal on suured silmi meenutavad lai-
gud, millega ta petab linde, jättes mulje, et ta 
on palju suurem kui tegelikult.

Millise öösel lendava liblika välimus meenutab 
kuivanud lehte?

Milline pruunikas liblikas on nime saanud oma 
sagedase talvitumiskoha järgi?

Keldriöölase välimus meenutab kuivanud lehte. 
Neid võib kohata niiskemates elupaikades ja 
nad on aktiivsed tihti ka päevasel ajal. Keldriöö-
lase valmik talvitub keldrites või koobastes.

Keldriöölane on saanud oma nime selle järgi, et 
ta talvitub keldrites või koobastes. Nende val-
mikud toituvad marjadest. Neil on marjamahla 
imemiseks tugev imilont.

Millise ööliblika tiivad meenutavad sulgi? Milline ööliblikas meenutab T-tähte?

Valge-sulgtiiva tiivad meenutavad linnusulgi. 
Nad on lumivalge värvusega liblikad, kes on ak-
tiivsed öisel ajal.

Valge-sulgtiiva tiivad on pikad ja peenikesed 
ning selle poolest erineb ta oluliselt teistest 
liblikatest. Liblika tiivad on puhkeasendis laiali 
sirutatud ning ta meenutab T-tähte.

Millisel liblikal on pruuni-valgelaigulised esi-
tiivad?

Millise ööliblika nimes on sõna „päev”?

Päevakoera esitiivad on pruuni-valgelaigulised, 
tagatiivad on punased või tumeoranžid tume-
date silmlaikudega. Nad lendavad hämarikus 
või öösel. Selle liigi röövikute järgi kutsuvad 
paljud kõiki karvaseid röövikuid päevakoerteks.

Päevakoera nimes on sõna „päev”. Päevakoer on 
oma nime saanud pikkade mustade karvadega 
mustjaspruuni rööviku järgi, kes on silmatorkav 
ja tegutseb päevasel ajal. Päevakoera röövikud 
kooruvad  augustis ja elavad üle talve.

Millise liblika esitiibadel on kollakas koma? Milline pruunikas ööliblikas rändab pikki vahe-
maid?

Lina-tähtöölase pruunikatel esitiibadel on ere-
kollane komakujutis. Nad on aktiivsed öösiti 
ning on meelepäraseks toiduks nahkhiirtele.

Lina-tähtöölane on rändliblikas. Nende kodu-
maa on Vahemere ääres. Esimesed liblikad jõua-
vad Eestisse suve alguses. Sügisel pöörduvad 
nad oma kodumaale tagasi.

Millise liblika tiibadel on suured heledad lai-
gud?

Millise pruunikashalli liblika röövik toitub ainult 
vaarikatel?

Vaarika-udeselg on hästi äratuntav oma suurte 
heledate laikude järgi tiibadel. Tiibade põhivärv 
on pruunikashall. Nende tiibade värvus võimal-
dab neil kergesti märkamatuks jääda.

Vaarika-udeselja röövik toitub ainult vaarika-
tel. Röövikud on beeži värvi ning helepruunide 
kühmudega. Vaarika-udeselja röövikute märka-
miseks pead olema väga tähelepanelik, kuna 
oma maskeerumisvärvuse tõttu on neid väga 
raske märgata.
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NIIDUD Mardikad mängukaart nr 63

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise musta mardika vastseid nimetatakse 
traatussideks?

Milline putukas on oma nime saanud keha nak-
sutamise järgi?

Naksuri vastsete rahvapärane nimetus on traat-
uss. Nad on umbes 3 cm pikkused kollakad-
pruunikad tõugud, kes on kaetud tugevama 
kestaga. Traatussid elavad mullas.

Naksur on oma nime saanud keha naksutamise 
järgi. Kui naksur kukub selili, siis surub ta pea 
taha ja hüppab naksatuse saatel tugeva tõuke-
ga  üles. Sellise tegevuse eesmärgiks on vaenla-
si hirmutada.

Millise pikkade tunnaldega putuka vasted uu-
ristavad puutüvesse sügavad tunnelid?

Millise putuka emasloomad on punast ja isas-
loomad kollakaspruuni värvi?

Siklaste vastsed toituvad puude koore all ning 
uuristavad sinna sügavaid käike. Vastsetena 
võivad nad puidus elada mitu aastat.

Suur-õiesikk on putukas, kelle emasloomad on 
punased ja isasloomad kollakaspruunid. Neid 
võid märgata juulis ja augustis niidulilledel, kus 
nad toituvad ja paarituvad.

Kes on see karvane kollase-mustakirjude tiiba-
dega mardikas?

Milline mardikas meenutab kimalast?

Karuspõrnika kattetiivad on kollase-musta-
kirjud ning meenutavad oma mustri poolest 
kimalast või herilast. Karuspõrnikaid toituvad 
õienektarist ja kroonlehtedest.

Karuspõrnikas meenutab oma välimuselt ki-
malast. Neid võid märgata suvel paljudel õitel. 
Karuspõrnika kollase-mustakirjud kattetiivad 
paistavad õitel hästi silma.

Millise putuka pea on väga pikk? Milline putukas rullib lehti torukujuliselt kokku?

Kärsakatel on pea eesosas pikaks veninud kär-
sak, mille tipus asub putuka suu. Selle abil puu-
rivad nad taimedesse augud, et sinna oma mu-
nad muneda.

Keerukärsakas rullib rohelisi lehti kokku. Nii val-
mistab putukas oma vastsetele varjulise elupai-
ga. Lehtede rullimiseks teeb putukas lehe sisse 
S-tähe kujulised lõiked. Rulli keeratud lehed 
jäävad puu otsa rippuma ja sinna sisse muneb 
keerukärsakas oma munad.

Kes on Eesti ainuke helendav mardikas? Millise helendava mardika emasloomal ei ole 
tiibu?

Jaanimardikas on Eesti ainuke helendav mardi-
kas. Emased jaanimardikad on tiivutud ja nen-
de keha tipus paikneb helenduselund. Selle abil 
leiavad isasloomad nad üles.

Jaanimardika emasloomal ei ole tiibu. Emasloo-
mad on isastest poole suuremad ning meenu-
tavad röövikut. Nende keha tipus on helendus-
elund, mis isaseid jaanimardikaid ligi meelitab.

Milline putukas meenutab lepatriinut? Milline täpiline putukas toitub taimedel elavast 
seenest?

Õnnetriinu meenutab oma välimuselt lepatrii-
nut. Erinevalt lepatriinust on õnnetriinu katte-
tiivad kollased mustade täppidega. Mõlemal 
kattetiival on 11 täppi.

Õnnetriinu toitub taimedel elavast seenest, mil-
le nimi  on jahukaste. Jahukaste on levinud tai-
mede seenhaigus, mille võid ära tunda heleda 
kirme järgi taime lehtedel.
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NIIDUD Kile- ja kahetiivalised  mängukaart nr 64

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline kärbes meenutab herilast? Milline kärbes suudab paigal lennata?

Sirelase kehavärvus meenutab herilast. Sellise 
jäljendamisega kaitsevad sirelased end putuk-
toiduliste loomade eest. Lennates teevad sirela-
sed kõva suminat.

Sirelased võivad lennul paigal seista. Nad on 
väga osavad lendajad ja võivad isegi mingil 
määral tagurpidi lennata. Lendamisel teevad 
sirelased kõva suminat.

Milline putukas kasutab vere imemiseks pikka 
iminokka?   

Millise putuka lendamisel tekkiv heli segab ma-
gamist?

Sääsk imeb verd pika iminokaga, mille ta surub 
läbi naha veresoone sisse. Verd söönud emased 
sääsed munevad vette. Sääsevastsed on kala-
dele väga vajalikuks toiduks.  

Lendavad sääsed tekitavad erilist pininat, mis 
võib magamist segada. Sääsed on aktiivsed 
peamiselt hämaral ja pimedal ajal.

Millised putukad ehitavad oma pesi paberi-
sarnasest materjalist?

Milline marju ja nektarit sööv putukas toidab 
oma vastseid kärbeste ja teiste putukatega?

Herilased teevad pesi paberisarnasest mater-
jalist ja paigutavad need hallikat värvi ümarad 
pesad räästa alla rippuma või maa sisse õõnsus-
tesse. Herilasepesas elab kolmesuguseid herila-
si: üks ema, emased töölisherilased ja isasheri-
lased.

Herilane sööb marju ja nektarit, kuid toidab 
oma vastseid kärbeste ja teiste putukatega, 
kelle hulgas on ka kahjureid.  Herilane nõelab 
ainult ohu korral ja kätega vehkimine teeb asja 
ainult hullemaks.

Millist putukat kutsutakse vahel mummuks? Milline karvane putukas kasutab vahel oma 
perele pesa ehitamiseks mahajäetud hiire-
urgusid?

Kimalast kutsutakse mummuks. Nende keha on 
karvane ja kehamuster triibuline. Triipude mus-
ter on kimalaseliikidel erinev.

Kimalased kasutavad oma pesa ehitamiseks 
maha jäetud hiireurgusid ja linnupesi. Kimala-
sed võivad pesa rajada ka kivide või juurte va-
hele, vooderdades õõnsused sambla ja taime-
tükkidega.

Milline putukas toitub lehetäide eritisest? Milline sipelgas tungib ka majadesse?

Mullamurelase peamine toit on lehetäide suhk-
rut sisaldav eritis. Selle lehetäide „piimaga” toi-
dab sipelgas ka oma tõukusid.

Mullamurelane on siseruumidesse tungiv 
sipelgaliik. Enamasti on tema pesa murumättas, 
lillepeenras või kivide ja lauatükkide all. Majja 
tungib ta kevadistel ja suvistel toiduhankimis-
retkedel. Kui mullamurelane leiab koha, kus lei-
dub toitu, siis märgistab ta teeraja ning peagi 
on kohal sadu sipelgaid.

Millised tüütud kärbsesarnased putukad toitu-
vad ka inimese verest?

Milline kärbse moodi vereimeja putukas on 
aktiivne ainult päevasel ajal?

Parmud toituvad ka inimese verest. Ainult ema-
sed parmud imevad verd.  Isased parmud toitu-
vad taimemahladest.

Parmud tegutsevad ainult päevasel ajal. Nad on 
aktiivsed juunis ja juulis, kuid soojade ilmade-
ga ka augustis. Parmude emasloomad vajavad 
verd, et nende kehas moodustuksid munad.
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NIIDUD Selgrootute loomade rohkuse põhjused niidul mängukaart nr 65

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Milline putukas kogub taimede õitest nektarit 
ja õietolmu? 

Millisel putukal on tagajalgadel korjekannud?

Mesilane kogub taimede õites olevat nektarit ja 
viib selle tarusse, kus sellest valmistatakse mett. 
Üks mesilane toodab elu jooksul ühe teelusika 
täie mett. Õietolm on mesilastele toiduks.

Mesilastel on tagajalgadel korjekannud. Sin-
na koguvad nad õietolmu, mis on mesilaste 
toiduks. Osa õietolmust langeb teistele õitele, 
toimub viljastumine ja õitest arenevad viljad, 
milles on seemned.
 

Millise putuka tiivad on kaetud väikeste soo-
mustega?

Millised putukad imevad imilondiga taimede 
õienektarit?  

Liblikate tiivad on kaetud väikeste soomustega.  
Liblikaid on niidul palju, sest nad leiavad sealt 
endale kergesti toitu. Täiskasvanud liblikate toi-
duks on peamiselt õienektar.

Liblikad toituvad imilondi abil õienektarist. Lib-
likas rullib imilondi lahti enamasti õiele jõudes. 
Mõned ööliblikad ei lasku õiele ja imevad nek-
tarit õie kohal lennates ning taime õit puudutab 
vaid imilont.

Millisel pildil on liblika röövik? Kes koorub liblika munast? 

See on liblika röövik ehk liblika „laps“. Rahvasuu 
kutsub karvast röövikut päevakoeraks. Päeva-
koera karvad võivad Sulle haiget teha, kui Sa ta 
pihku võtad.

Liblika munast koorub „ussikujuline“ röövik. Kui 
ta on taime lehtedest end priskeks söönud, siis 
läheb ta nukkuma. Nukkumise käigus muutub 
röövik tiibadega liblikaks.

Millised kaheksa jalaga loomad varitsevad oma 
saaki taimede õitel?

Leia röövtoiduline loom, kelle peamine toit on 
putukad? 

Ämblikud varitsevad oma saaki taimede õitel.  
Nad söövad peamiselt putukaid. Ämblikel on 
kaheksa ning putukatel kuus jalga.

Ämblik on röövtoiduline loom, kelle peamine 
toit on putukad. Pildil on krabiämblik, kes varit-
seb oma saaki õiel. Krabiämblikud meenutavad 
välimuselt ja käitumiselt krabisid.

Millistel putukatel on kõvad kattetiivad? Millisel pildil on lepatriinu kõige lähem sugula-
ne?

Mardikad on tugeva kestaga putukad. Tugevate 
kattetiibade alla on volditud õrnad läbipaistvad 
lennutiivad. Kattetiivad kaitsevad lennutiibu vi-
gastuste eest.

Pildil olev mardikas on helkpoi, kes on lepatrii-
nu sugulane. Eestis on üle 3000 mardika liigi, 
nendest suurim on põderpõrnikas, kes kasvab 
kuni 8 cm pikkuseks. Kõige väiksemad mardi-
kad on vaevalt palja silmaga nähtavad. 

Milline putukas liigub hüpates? Milline putukas teeb sellist häält? 

Rohutirts elab niidul ja tal on hea hüppevõime. 
Hüppamiseks kasutab ta pikki ja tugevaid taga-
jalgu. Rohutirtsud söövad taimi.

See on rohutirts, kes teeb valju siristavat häält, 
hõõrudes oma tagajalgu vastu kattetiibu. Rohu-
tirts elab niidul ja on taimtoiduline putukas.
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 NIIDUD Imetajad mängukaart nr 66

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millisel hiirel on lühike saba? Milline hiir teeb talvel maapinnale rohukõrtest 

ja samblast tunneleid?

Uruhiirel on lühike saba. Ta teeb mulda maapin-
na lähedale tunneleid, milles on ohutum liikuda 
kui maa peal. Talvel teeb ta oma tunnelid maa 
peale, kasutades kuivanud rohukõrsi ja sam-
malt.

Uruhiir teeb talvel maa pinnale rohukõrtest ja 
samblast tunneleid, milles on soojem ja kind-
lam liikuda. Maad mööda looklevad tunnelid on 
hästi näha kevadel, kui lumi ära sulab ja uus rohi 
pole veel kasvama hakanud.

Milline loom kaevab maa sisse käike ja tõukab 
seal olnud mulla maa peale hunnikusse?

Milline loom sööb peamiselt vihmausse?

Mutt on see loom, kes kaevab maa sisse käike ja 
tõukab seal olnud mulla maa peale hunnikus-
se. Mutimullahunnikute järgi näeb kergesti, kus 
mutid elavad. Mutt sööb vihmausse ja tõuke.

Mutt on see loom, kes sööb peamiselt vihma-
usse, kuid ei ütle ära ka mullas olevatest tõu-
kudest. Mutt veedab peaaegu kogu elu mullas, 
ainult isased mutid lähevad vahel maad mööda 
endale kaaslast otsima. Siis ohustavad neid re-
based ja kullid.

Millist looma kutsutakse ka haavikuemandaks? Milline loom veedab päeva maasse kraabitud 
lohus ja läheb hämarikus ja öösel rohtu või oksi 
sööma? 

Halljänest kutsutakse ka haavikuemandaks ja 
kikk-kõrvaks. Halljänes on suvel pruunikam, 
talvel hallikam. Ta ei tee pesa ega urgu, vaid 
magab maasse kraabitud lohus. Ta tegutseb 
rohkem öösiti.  

Halljänes veedab päeva maasse kraabitud lo-
hus ja sööb õhtuhämarikus ja öösel rohtu ja 
oksi. Tal on väga teravad hambad, nii et tema 
poolt hammustatud oks näeb välja nagu keegi 
oleks sealt terava noaga lõiganud.

Millist loomakutsutakse ka tõhuks? Milline väike kiskja elab urgudes?

Tuhkrut kutsutakse ka tõhuks. Tal on tugev lõhn 
ning kui ta on ohustatud, siis muutub lõhn eriti 
vängeks. Vahel öeldakse ka räpase inimese koh-
ta „Haiseb nagu tõhk“! Tuhkur elab urgudes.

Tuhkur on see väike kiskja, kes elab urgudes, 
aga võib talvel tulla ka inimese poolt ehitatud 
hoonetesse. Tuhkur kasutab rebase või mägra 
mahajäetud urge. Ta sööb kõiki loomi, kellest 
jõud üle käib.

Millise kiskja rinnal on valge kaheharuline laik? Milline kiskja armastab süüa õunu ja pähkleid?

Kivinugis on see kiskja, kelle rinnal on kaheha-
ruline valge laik. Ta tegutseb peamiselt maapin-
nal ja sööb hiiri, konni ja linnumune, aga tihti ka 
marju, pähkleid ja puuvilju.

Kivinugis armastab lisaks hiirtele, munadele ja 
muule loomsele toidule süüa ka õunu ja pähk-
leid. Ta oli varem Eestis haruldane, kuid nüüd 
võib teda isegi asulates kohata. Sageli teeb ta 
pesa põldudel olevatesse kivihunnikutesse.

Millisel hiirel on seljal jutt? Milline hiir eelistab oma toidus seemnetele pu-
tukaid?

Juttselg-hiirel on seljal tume triip ehk jutt. Ta 
sööb rohkem putukaid, tigusid ja usse, aga ka 
seemneid ja pungi. Talveks varub ta tagavara-
sid.

Juttselg-hiir eelistab oma toidus seemnetele 
putukad, tigusid ja usse.  Juttselg-hiiri jahivad 
omakorda nirgid, kärbid, tuhkrud, kivinugised, 
rebased ja kullid.
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NIIDUD Käpalised ja teised lilled mängukaart nr 67 

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise taime õis meenutab kinga? Millist taime kutsub rahvasuu pruudikingaks?

Kuldkinga õis meenutab kinga. Ühel kuldkinga 
taimel on tavaliselt 1 kuni 3 suurt õit. Õie sisse 
läinud putukas jääb sinna natukeseks lõksu, 
enne kui taas välja pääseb.

Kuldkinga rahvapärane nimetus on pruudiking, 
kuna tema õie välimus meenutab kuldset kin-
ga. Oma kauni välimusega meelitab ta ennast 
noppima ning on seetõttu ohustatud liik.

Millise orhidee rahvapärane nimetus on öö-
viiul?

Milline käpaline on tuntud oma magusa lõhna 
järgi?

Käokeele tuntuim rahvapärane nimetus on öö-
viiul. Nende õitel on tugev magus lõhn, mis on 
eriti hästi tuntav õhtul ja öösel, mille järgi on 
nad saanud ka oma rahvapärase nimetuse.

Käokeel on tuntud oma magusa lõhna järgi, mis 
on eriti tugev öösiti. Käokeel kasvab soos, met-
sas ja niitudel ning tema kauneid õisi võib näha  
juuni keskpaigast juuli lõpuni.

Millise taime õied meenutavad kärbseid? Millise käpalise õied meelitavad oma kujuga 
kärbseid ligi?

Kärbesõie õied meenutavad kärbseid. Kärbsed 
arvavad, et seal on teised kärbsed ning kui nen-
de juurde laskuvad, siis viivad oma kehaga õie-
le teise õie õietolmu ja taime seemned saavad 
arenema hakata.  

Kärbesõis meelitab oma kärbsekujulise õiega 
ligi kärbseid, kes neid tolmeldavad. Kärbsed 
lendavad lõhna peale ning õie kuju meelitab 
nad õiele istuma.

Millist lille kutsutakse kuldnupuks? Milline kollane kevadlill on mürgine?

Kullerkuppu kutsutakse kuldnupuks, kuna tema 
õied meenutavad kuldseid nupukesi. Kuller-
kupp õitseb mais-juunis.

Kullerkupp on mürgine kevadlill. Ta sisaldab 
tugevat südamemürki. See on ka põhjus, miks 
loomad teda tavaliselt ei söö. Pärast kullerkup-
pude korjamist tuleb käed ära pesta!

Millised niidulilled on oma nime saanud kiriku-
kella kujuliste õite järgi?

Millise niidulille rahvapärane nimi on kurekatel?

Kellukad on oma nime saanud kirikukella kuju-
liste õite järgi. Kellukaid on mitu erinevat liiki.  
Nende õrnad õied on sinised või lillad.

Suure kelluka õied meenutavad kirikukella või 
ka katelt, mille järgi ongi ta nimeks saanud ku-
rekatel. Teda võib niitudel õitsemas näha kogu 
suve.

Mis lill on armastab-ei-armasta-lill? Millist lille aetakse segamini karikakraga?

Härjasilm on armastab-ei-armasta-lill. Õie kül-
jest ükshaaval valgeid keelõisi rebides öeldak-
se kordamööda kas „armastab“ või „ei armasta“.  
Viimase järgi teatakse, kas armastab või ei.

Härjasilma peetakse tihti ekslikult karikakraks, 
sest nende õisikud on sarnased. Karikakra lehed 
on aga lõhestunud, härjasilmal terved.  



74

NIIDUD Kõrrelised mängukaart nr 68

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise kõrrelise õisik on munakujuline? Milline munakujulise õisikuga kõrreline armas-

tab kasvada lubjarikkal pinnal ning on saanud 
selle järgi ka oma nime?

Lubika 1–2 cm pikkune tume õisik on muna-
kujuline. Lubikat on kutsutud ka marjakõrreks, 
kuna tema varrele on hea metsmaasikaid lükki-
da.

Lubikas on saanud nime oma lubjalembuse jär-
gi. Ta kasvab seal, kus on paene pinnas. Ta eelis-
tab niiskemaid või lausa soiseid niite.

Millise taime õisik koosneks nagu keradest? Millist väikeste keradega õisikuga kõrrelist on 
rahvasuus kutsutud ka koerarohuks?

Keraheina õisik koosneks nagu keradest. Teda 
leiab kasvamas väga sageli nii looduses, kui ka 
heinamaadel.

Keraheina on rahvasuus kutsutud ka koeraro-
huks. Koerad armastavad keraheina lehti süüa 
ning arvatakse, et nende söömine ennustab 
halva ilma tulekut.

Milline hallikas kõrreline kasvab peamiselt me-
rerannas?

Millise kõrrelise lehed on kaetud sinaka vaha-
ga?

Liiv-vareskaer kasvab peamiselt mererannas. 
Vareskaeral on tugevad juured – risoomid, mis 
kaitsevad liivast pinnast tuule ja merelainete 
eest.

Liiv-vareskaera lehed on kaetud sinaka vahaga. 
Kuna taim kasvab liivasel avatud rannal, kus 
päike peegeldub ka merelt, siis kaitseb see kiht 
teda vee aurumise eest lehtedest.

Millise kõrrelise õisik on nagu kare pulgake? Millist rulli moodi õisikuga kõrrelist on rahva-
suus kutsutud ka hundisabaks?

Timuti õisik on nagu kare pulgake. Timutit kas-
vatatakse heinamaal, ta sobib hästi hobuste 
söödaks.

Timutit on rahvasuu kutsunud ka hundisabaks, 
kuna tema ruljas õisik meenutab saba. Timut 
on oluliseks kultuurtaimeks, mida kasvatatakse 
loomasöödaks.

Millise kõrrelise hõreda õisiku alumine haru 
hoiab teistest harudest eemale?

Millisel kõrrelisel on paadininakujulise tipuga 
lehed?

Nurmika hõreda õisiku alumine haru hoiab teis-
test eemale. Nurmikaga mängisid lapsed män-
gu „kukk või kana, noor või vana“. Küsi, kes teab 
seda mängu.

Nurmika lehetipp meenutab paadinina. Nurmi-
kaid kasvatatakse murus, karjamaadel ja heina-
maadel. Ka looduslikult kasvab neid mitmeid 
liike.

Millisel kõrrelisel on patsi moodi õisik? Milline kõrreline on tülikas umbrohi nii aias kui 
ka põllul?

Orasheinal on patsi moodi õisik. Ta on aias ja 
põllul tüütu umbrohi, millest on väga raske lah-
ti saada. 

Orashein on üks tülikamaid umbrohtusid nii ae-
dades kui ka põldudel. Põllu kündmine ja maa 
kaevamine, mis lõhub orasheina juuri, hoopis 
soodustab orasheina paljunemist, sest iga tükk 
hakkab kiiresti kasvama ja annab harusid.
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NIIDUD Loomanimelised taimed mängukaart nr 69

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millist karvast taime on rahvasuus hüütud ka 
karukübaraks?

Milline taim on nii karvane, et tema rahvapära-
sed nimed on seotud karuga?

Karukella on rahvasuus hüütud karukübaraks. 
Kõige rohkem karukella rahvapäraseid nimesid 
seostub just karuga: kahrulill, karukelluke, karu-
käpad, karusäärepaelad, aga ka karvalill.

Karukell on nii karvane, et ka tema rahvapära-
sed nimed on seotud karuga. Karukell on halli-
karvane juba õitsemise ajal, kuid tema vili on 
eriti tihedalt karvadega kaetud. Seemned levi-
vad karvade abil tuulega.

Millise taime viljad meenutavad ühe looma 
kõrvu?

Millist taime on vanarahvas kutsunud ka hiire-
taskuks, rotikõrvaks ja seaköömneks?

Hiirekõrva viljad meenutavad hiire kõrvu. Hii-
rekõrv kasvab teede ääres, aga ka umbrohuna 
aedades.  

Hiirekõrva on vanarahvas kutsunud ka hiiretas-
kuks, rotikõrvaks ja seaköömneks. Oma nimetu-
sed on hiirekõrv saanud tänu oma iseloomuli-
kele kõrvu meenutavatele viljadele.

Milline lillade õitega taim on põdra lemmik? Milline sarvedega metslooma nimeline taim 
kasvab sageli põlendikel?

Põdrakanep on põdra lemmik söödataim. Ta on 
hästi vitamiinirikas ning kasvab kuni pooleteise 
meetri kõrguseks. Oma helelillade õitega pais-
tab ta kaugele.

Põdrakanep kasvab sageli põlendikel. Selle järgi 
on teda rahvasuus kutsutud ka tulililleks.

Milline taim on saanud oma nime kodulooma 
järgi, kes teda meelsasti sööb? 

Millise kodulooma nimelise taime juurtest saa-
dakse tumepunast värvi?

Hobumadar on heaks söögitaimeks hobustele 
ja teistele koduloomadele. Ta on ka hea mee-
taim, õitel võib tihti näha mesilasi askeldamas. 
Teda on kasutatud ka juustu valmistamisel.

Hobumadara juurtest saadakse tumepunast 
värvainet lõnga või kanga värvimiseks. Hobu-
madara õied on hästi kollased, neid kasutatakse 
kollase värvi saamiseks.

Millise taime õisik meenutab suurt kollast sil-
ma?

Millise taime nimes esinevat suurt sarvedega 
looma kasutati varem põllutöödel ja vankri ve-
damisel?

Härjasilma õisik meenutab suurt kollast silma. 
Kui härjasilm hakkab õitsema, siis on see palju-
dele märgiks, et suvi on kätte jõudnud.

Härjasilm on taim, kelle nimes esinevat suurt 
sarvedega looma kasutati varem põllutöödel ja 
vankri vedamisel. Härjal on pikkade ripsmetega 
suur silm, mille järgi taim on oma nimeks härja-
silm saanud.

Millise pika kõrrega taime õisik meenutab loo-
ma saba?

Millise kõrrelise nimes on loomanimi?

Rebasesaba on kõrreline, kelle õisik meenutab 
rebase saba. Rebasesaba on rahvasuus kutsu-
tud ka heinamaa hundisabaks ja rebasehän-
naks.

Rebasesaba nimes on rebase nimi, kuna tema 
õisik meenutab rebase saba. Lähedalt vaadates 
näeb, et õisikust ulatuvad välja pikad karvad.
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NIIDUD Ravimtaimed mängukaart nr 70

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise taime noori kevadisi lehti kasutatakse vi-
tamiinirikka salati valmistamiseks?

Millise hästi tavalise taime juurt on kasutatud 
söögiisu tõstmiseks?

Võilille kevadisi noori lehti kasutatakse vitamii-
nirikka salati valmistamiseks. Vanad lehed sel-
leks ei kõlba. Võilille piimmahl määrib käed ja 
riided pruuniks ja on natuke mürgine.

Võilille kuivatatud juurt tarvitati söögiisu tõst-
miseks ning kõhukinnisuse korral. Juuri kogu-
takse hilissuvel ja sügisel, kui lehed hakkavad 
närtsima. Seejärel need kuivatatakse.

Millist taime kasutatakse inimeste rahusta-
miseks?

Milline taim muudab kassid pööraseks?

Palderjani kasutatakse, kui inimene on rahutu 
või ei saa magada. Ta parandab ka keskendu-
misvõimet, rahustab ja leevendab peavalu. Pal-
derjani juur on tuntud selle poolest, et muudab 
kassid pööraseks.

Palderjan muudab kassid pööraseks. Lõhn pa-
neb kassid palderjani sööma ja seda nautima 
ning muudab nad väga energiliseks.

Millise taime lehti ei saa korjata paljaste kätega? Millise taime kõrvetavatest lehtedest valmista-
tud teega ravitakse juuste väljalangemist?

Nõgese lehti on raske korjata paljaste kätega, 
sest need kõrvetavad. Aga nõgesest saab val-
mistada vitamiinirikkaid salateid ja suppe. Sel-
leks, et süües suud ära ei kõrvetaks, tuleb nõ-
geselehed enne tarvitamist kuuma veega üle 
valada.

Nõgeseveega juuste loputamine aitab juuste 
väljalangemise vastu ning muudab juuksed ter-
veks ja läikivaks. Nõgeseleotis paneb juuksed 
ka kiiremini kasvama.

Millise taime leht pannakse veritsevale haavale? Millise suurte ümarate lehtedega taime seem-
netest valmistatakse limajooki kõhuhädade ra-
vimiseks?

Teelehe leht pannakse veritsevale haavale. Haa-
vale pandavat lehte tuleb enne muljuda, sest 
just värske lehe mahl peatab haava verejooksu.

Teelehe seemnetest valmistatakse limajoo-
ki kõhuhädade ravimiseks. Teelehe seemned 
muudavad vee limaseks, millest tuleb ka joogi 
nimetus.

Millisest valge ja kollase õisikuga taimest val-
mistatud teega puhastatakse põletikulisi silmi?

Millist ravimtaime kasutatakse imikute kõhu-
valu leevendamiseks?

Teekummel on see taim, mille teega puhasta-
takse põletikulisi silmi. Samuti aitab kummeli-
tee, kui kurk või igemed on valusad.

Teekummel on see taim, mille teed kasutatakse 
imikute kõhuvalu leevendamiseks. Kummeli-
teed kasutatakse ka kompresside valmistami-
seks, kuristamiseks ning juuste pesemiseks.

Millise roosakaslillade õitega taime lehtedest 
tehtud tee on rahustava toimega?

Millist roosakaslillade õitega taime kasutatakse 
nii ravimtaime kui ka maitsetaimena?

Pune lehtedest tehtud tee rahustab. Teed kasu-
tatakse ka köha puhul. Pune tee sarnaneb mait-
se poolest piparmünditeega.

Pune on tuntud ka maitsetaimena. Pune annab 
vorstile meeldiva maitse ning seetõttu kutsu-
takse teda ka vorstirohuks. Tema õisi ja lehti li-
satakse lihasuppidele.
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NIIDUD Niitude kujunemine ja säilimine mängukaart nr 71

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Millise masinaga inimene niidul heina niidab? Millise iga-aastase inimtegevusega takistatakse 

puude kasvamist suurtele niitudele?

Niidukiga traktor on masin, millega niidetakse 
rohttaimi. Niidetud taimed kuivavad heinaks. 
Hein on kariloomadele väärtuslikuks toiduks 
talveajal.

Niitmisega takistatakse puude kasvamist niitu-
dele, sest seal kasvama hakanud väikesed puud 
niidetakse maha ja nad ei saa edasi kasvada. 
Niidud püsivad vaid nendel aladel, kuhu puud 
ei saa kasvada.

Millised koduloomad söövad niidul rohtu? Mis loomad aitavad kaasa niitude säilimisele?

Veised ja lambad on need koduloomad, kes 
söövad niidul rohtu. Nad söövad ära ka väike-
sed puutaimed ja niit püsib lagedana.  

Kariloomad söövad niidul rohtu ja aitavad selle-
ga kaasa niitude säilimisele. Niidul rohtu süües 
pügavad nad pidevalt taimi ja nii ei saa seal 
puud kasvada.

Mis tööriistaga saab inimene käsitsi heina teha? Millise tööriistaga niideti heina enne niidumasi-
nate leiutamist?

Käsitsi saab heina niita vikatiga. Vanal ajal, kui 
masinaid veel polnud, tehti kogu hein kariloo-
madele käsitsi.

Vikatiga niideti heina enne masinate leiutamist. 
Karjatamise ja vikati kasutuselevõtuga  väga 
ammu kujundas inimene metsadest esimesed 
puisniidud.

Millisel niidul ei saa traktoriga niita? Kus takistab soolane vesi puude kasvamist?

Rannaniidul ei saa traktoriga niita. Rannaniidud 
asuvad mere ääres, kus on pehme liivane pin-
nas, kuhu traktor võib kinni jääda. Mere ääres 
aitab niite säilitada karjatamine ja puude kasva-
mist takistav soolane merevesi.

Mere ääres takistab soolane vesi puudel kas-
vada. Lainetusega satub soolane merevesi tai-
medele ning enamik taimi ei talu seda, puud 
samuti. Seetõttu kasvavad mere ääres erilised, 
soolast vett taluvad taimed.

Miks on jõgede kallastele tekkinud niidud? Mis takistab puude kasvamist jõgede ümbru-
sesse?

Suurvesi ehk üleujutus ei lase enamikul puulii-
kidel jõgede kallastel kasvada. Tänu niiskusele 
on lamminiidud väga lopsakad ning heaks kar-
jamaaks nii kariloomadele kui ka rohusööjatele 
metsloomadele.

Suurvesi ehk üleujutus takistab puude kasva-
mist jõgede ümbrusesse. Seemnetest idanenud 
noored puutaimed hukkuvad vees. Lamminii-
dul kasvavad rohttaimed on lopsakad, kuid üle-
ujutuste tõttu saab seal kasvada vähe liike.

Milline okaspuu kasvab õhukese mullakihiga 
paepealsetel niidualadel?

Milline okaspuu eelistab kasvamiseks metsale 
niite?

Kadakas on okaspuu, mis kasvab sageli õhuke-
se mullakihiga paepealsetel niitudel. Kadakas 
suudab enda juured kinnitada õhukesele mul-
lale ja paepragudesse ja vajab vähem vett kui 
suuremad puud.

Kadakas eelistab kasvukohana niite. Mereäär-
setel lagedatel tuultele avatud aladel võib ka-
dakas tiheda madala vaibana maapinda katta. 
Enamasti kasvab kadakas põõsakujulisena, kuid 
harvem võib kasvada ka  puukujulisena.
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NIIDUD Roomajad ja kahepaiksed mängukaart nr 72

KERGEM KÜSIMUS-VASTUS RASKEM KÜSIMUS-VASTUS
Kes on Eestis elav jalutu sisalik? Milline Eesti sisalik sarnaneb maoga?

Vaskuss on meie ainuke jalutu sisalik. Seetõttu 
sarnaneb ta rohkem madudega. Nagu teistelgi 
sisalikel on neil silmalaud ning kestumise ajal 
koorub vana nahk tükkidena, mitte ühes tükis 
nagu madudel. Ohu korral heidavad nad saba 
ära.

Vaskuss sarnaneb maoga, kuna tal puuduvad 
jalad. Ta elab peamiselt lehtmetsades ning niis-
ketes tiheda taimestikuga paikades nagu karja-
maad, põõsastikud, aiad ja nõmmed. Vaskussid 
on suhteliselt pikaealised ja elavad 10–15 aas-
tat.

Millised konnad ei hüppa, vaid liiguvad astu-
des?

Kes häälitseb?

Kärnkonnad ei hüppa, vaid liiguvad kõndides 
kohmakate sammudega. Nad koevad igal aas-
tal samasse veekogusse ning sinna minekuks 
on neil tihti vaja ületada inimese rajatud auto-
teid. Autojuhid peavad siis väga tähelepaneli-
kud olema.

Hariliku kärnkonna krooksatused on lühikesed 
ja vaiksed. Pulmahooaeg algab aprillis ning 
kuuldud häälitsust teeb isasloom, kes kutsub nii 
emasloomi ligi. Kärnkonnad koevad igal aastal 
samasse veekogusse.

Kes on Eesti kõige tavalisem pruun konn? Kes teeb seda põrisevat häälitsust?

Eesti kõige tavalisem pruun konn on rohukonn. 
Suurema osa elust veedab ta maismaal, kuid 
talvitumiseks kaevub sügavale veekogude põh-
jamutta. Kevadel võib neid näha veekogude lä-
heduses. 

Põrisev häälitsus on rohukonna isaslooma pul-
mahäälitsus. Pulmalaulu võib kuulda kevadeti 
aprillis veekogude läheduses, kus rohukonnad 
kogunevad suurte seltsingutena pulmamängu-
deks. 

Millisel maol on selja peal sakiline triip? Kes on see Eestis elav madu, kes ei mune, vaid 
sünnitab oma pojad?

Rästikul on selja peal sakiline triip. Kõigil rästi-
kutel siksakmustrit pole. Rästiku pea on kolm-
nurkne, silm punane. Neil on suur suu, milles on 
mürgihambad. Rästik on meie looduses ainuke 
mürkmadu.

Rästik ei mune mune, vaid sünnitab oma pojad. 
Rästiku pojad arenevad ema organismis nii tu-
gevaks, et sünnivad ilma munakestata. Noored 
rästikud võivad kohe pärast sündimist ham-
mustada sama mürgiselt kui täiskasvanud.

Millisel maol on kuklal kaks kollast laiku? Milline madu armastab elada talumajade lähe-
duses?

Nastikul on kuklal kaks kollast laiku. Ülejää-
nud keha on nastikutel tavaliselt tumehall või 
pruun. Kõhualune on neil valkjashall.  Nastik ei 
ole mürkmadu.

Nastikud armastavad elada talumajade lähedu-
ses, kui seal on neile piisavalt vett. Maja lähedu-
ses elavatest nastikutest on kasu ka, sest nad 
peletavad oma kohalolekuga hiired eemale.

Kes on Eesti kõige tavalisem sisalik? Kes on see loom, kes on tuntud oma saba ära-
heitmise poolest?

Arusisalik on Eesti kõige tavalisem sisalik. Teda 
võib kohata peamiselt niiskematel aladel. Tal-
veks poevad nad hiireurgudesse või puujuurte 
vahele samblasse.

Arusisalik on tuntud oma saba äraheitmise või-
me poolest. Selline võime aitab sisalikel pää-
seda vaenlaste käest. Sarnaselt arusisalikuga 
on sama võime ka vaskussil, kes on ka sisalik. 
Äraheidetud saba kasvab loomale aegamööda 
tagasi.
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