
Loomaviktoriin 



1. Kuhu teeb sitasitikas oma pesa? 
2. Kuidas tema tegevus mõjutab rannaniidu 

mullastikku? 



3. Miks leidub sageli kuldnokki ja teisi 
linde kariloomade läheduses? 



4. Koosta nende organismide baasil 2 
toiduahelat või 1 toiduvõrgustik.  

sudeedi parm 

metsasääsk lehm 

suitsupääsuke 

linavästrik 

randristik 

harilik vesikiil 
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5. Kes on kes? 
• sipelgkärbes  
• sitasitikas 
• punajalg-roojasitikas  
• roojakärbes 



6.A  Kumb on harilik niidutirts, kumb 
 heinaritsikas? 
6.B  Kumb on ainult taimetoiduline, kumb sööb 
 peamiselt putukaid, vahel ka taimi? 
6.C  Kumb siristab tiibade abil, kumb jalgade abil?  
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6. Kes on kes?  



8. Mille järgi saame öelda, et nad 
on ämblikulaadsed?  

7. Kes on kes? • herilaseämblik 
• võsapuuk 
• koibik 
• lest 
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10. Kes kuuluvad kiletiivaliste ja 
kes kahetiivaliste seltsi?  
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9. Kes on kes? • sirelane 
• meemesilane 
• liivaherilane 



11. Millised on täismoonde etapid? 
12. Kuidas nimetatakse kärbeste vastseid ja kuidas 

liblikate vastseid?  
13. Mis taime söövad kapsaliblika vastsed rannas?  
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4 14.  Kes on kes? 
• tutkas 
• niidurüdi 
• punajalg-tilder 
• mustsaba-vigle 
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15.  Kes on kes? 
 
 

16.  Kus need konnad koevad?  

• kõre 
• veekonn 
• rohukonn 
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16. Rannas võib kohata kullilisi 
merikotkast ja lõopistrikku.  
Kes on kes?  
Kas nad on toidukonkurendid? 

Selgita!  
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17. Kes on kes?  

Need on putuktoidulised  

värvulised linnud. 
 

18. Kumba elupaika nad 
eelistavad, kas niidetud või 
karjatatavat rannaniitu? Miks? 

• kivitäks 
• lambahänilane 
• linavästrik 



19. Mis asju ajavad rannaniidul sooräts 
ja rebane? 



20. Miks inimesed näevad vaeva rannaniitude 
niitmisega ja karjatamisega?  



21. Miks on rannaniidu 
kurvitsalistele (kahlajatele) 
eluks vajalik madalmurune 
taimkate?  Vali õige. 

21.A Võimaldab pesitsevatel lindudel 
 aegsasti märgata vaenlasi. 

21.B Võimaldab hankida pinnasest ja 
 muruse taimestiku vahelt toitu. 

21.C Võimaldab pesahülgajatest poegadel 
 liikuda toidurikastesse paikadesse 
 rannikul ja lompides. 
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