Looduseviktoriini “ Tatk looduses 2012” õiged vastused.
Ülesanne 1.

1. Halljänes on jahiloom, keda võib küttida hagija, hurda või urukoeraga:
• aastaringeslt
• oktoobrist kuni 31. jaanuarini
• 31. jaanuarist kuni 1.oktoobrini
• Ei tohigi küttida
2. Eriti ohustatud loomade hulka kuuluvad
• Rääbis
• Säga (õige)
• Meriforell
• Ahven
3. Okaspuudest on Eesti päritoluga liike
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
4. Küülik on koprofaag
• Sest ta on loom, kes vajab toiduks oma sõnnikust
• Sest ta on loom, kes vajab toiduks taimi
• Sest ta on üks jänestest
• Sest ta on loom, kes vajab toiduks puitu
5. Lepatriinuga samasse perekonda kuulub porganditriinu, kes on ohtlik
porgandikahjur Kaug-Idas.
• See lause kehtib kapsatriinu kohta
• Lepatriinude sugukonda ei kuulugi kahjureid
• See lause kehtib kartuliitriinu kohta.
• See lause on õige
6. Endeemne liik on
• liik, mis on inimese enda oma
• liik, mis esineb üksnes teatud piiratud alal
• liik mis esineb ainult Eestis
• on liik, mida Eestis ei ole
7. Predator on
• taimtoiduline
• eriline kahepaikne
• loomtoiduline
• seene liik
8 – 12 .Kannibalism on liigikaaslase söömine
Kiskjalised (Carnivora) on loomade selts imetajate klassist.

karnivoor ehk sarkofaag ehk harpaktofaag on loom, kes toitub teistest
loomadest.
Raipesööja ehk nekrofaag on lihatoiduline organism, kes toitub raipest
Kisklus ehk röövlus ehk episitism ehk predatsioon on röövlooma ja
saaklooma vaheline toitumissuhe.
13. Milline väide orhhideede kaitse kohta on õige?
• Juba Eesti esimene looduskaitseseadus võttis 1936.aastal kaitse alla
kõik meil kasvavad orhhideed.
• Eesti Vabariigi 6. looduskaitseseadus võeti vastu 21.04.2004. Siin võeti
kaitse alla kaheksa käpalise liiki: punane tolmpea, valge tolmpea, lehitu
pisikäpp, püramiid-koerakäpp, lõhnav käoraamat, kaunis kuldking,
arukäpp ja leeder-sõrmkäpp
• 1983. aastast kuuluvad looduskaitse alla kõik meie orhideed.
• Orhhideed ei ole looduskaitsealused taimed.
14. 2012 aasta aastalind on
• Väiketüll ja liivatüll
• Jõetüll ja järvetüll
• Suitsupääsuke
• Sinitihane ja rasvatihane
15. Milliseid kevadseeni ei kasutata Eestimaa kokkade poolt toiduks:
• Kuhikmürkel
• Kevadkogrits
• Verve karikseen
16. Mida nimetatakse LINNURAHUKS?
• On aeg, mil linnud magavad ja ei sega inimesi.
• On aeg mil inimesed magavad ja ei sega linde ega loomi.
• On lindude ja loomade paljunemise tippaeg.
• On aeg, kui rändlinnud lahkuvad ja linnulaulu jääb vähemaks.

17. .Suurem keha vajab toimimiseks suuremat südant.
Sinivaal on maailma suurim imetaja, kui suur on tema süda?
a. umbes sama suur kui televiisor
b. umbes sama suur kui külmkapp
c. umbes sama suur kui auto
d. umbes sama suur kui keskmine eramu

Õige:
c.
Suurima mõõdetud sinivaala kaal on u. 176 tonni (tiine emane), ja pikkus

33,58 m. Tema aordis mahuks liikuma inimene
18. Inimese süda kaalub u. 250-300 grammi.
Aga kui palju kaalub aafrika elevandi süda?
a. u.1 kg
b. u. 6 kg
c. u. 11 kg
d. u. 21 kg

Õige:
d.
Aafrika elevat kaalub ise u. 2-7 tonni, turja kõrgus on 3-4 meetrit.
19. Eestimaine puisniit on maailma rikkalikumaid taimekooslusi – ühe
ruutmeetri kohta on üle?
a. 55 erineva liigi
b. 60 erineva liigi
c. 70 erineva liigi
d. 40 erineva liigi
Õige: c
20. . Eesti mudaravitraditsioon sai alguse Haapsalus ja ulatub ajas tagasi 1820.
aastatesse. Siinse unikaalse muda raviomadused on põhjalikult läbi uuritud ja
mitmekülgne kasulikkus teaduslikult tõestatud.
Mida sisaldab Värska muda, mille poolest ta on ainulaadne maailmas?

Õige:
Ainulaadsena maailmas sisaldab Värska muda suurel hulgal östrogeeni ehk
naissuguhormooni, mis teeb ta naha noorendamise omadustelt ületamatuks.

