Loodusviktoriin
Õiged vastused on viimasel lehel
1. Karupojad on sündides väga väikesed, vaid rotisuurused, pimedad ja abitud. Millisel
aastaajal nad sünnivad?

•
•
•
•

Kevadel
Suvel
Sügisel
Talvel
Kommentaar: Karupojad sünnivad südatalvel, kui karuema on talveunes.
2. Edgar Valteri „Pokuraamatus“ ja „Pokulugudes“ on peakangelasteks tegelased, keda
kutsutakse pokudeks. Pokud on alati elanud kusagil lodus, varbad vees ja harjunud
seisma ühel kohal. Ja üksteisele parajasti nii lähedal, et saaks vabalt juttu puhuda.
Pokujutud ja -pildid on alguse saanud meie looduses päriselt olemas olevatest
taimedest. Kes on need toredad tegelased?

•
•
•
•

Pilliroog
Mätastarn
Tupp-villpea
Luhttarn
Kommentaar: Pokud on kõrged tarnamättad., mida kasvatavad mätastarn ja luhttarn.
Pilliroog mättaid ei moodusta ja tupp-villpea mättad on väikesed. peente ja lühemate
lehtedega.
3. Tänavu on aasta samblaks valitud laanik – Eesti metsades väga tavaline sammal.
Missugusel fotol on laanik?

•

Foto 1

•
•
•

Foto 2
Foto 3
Foto 4
4. Eestis on viis rahvusparki. Nendest kõige künklikum ja väiksem on loodud selleks, et
säilitada maastikku, kus on rohkesti künkaid, paksud metsad, palju järvi. Seal elatakse
nii, et säiliksid nii loodusharuldused kui ka sadu aastaid kestnud maalähedane
talukultuur. Tänavu 25. juubelit tähistava rahvuspargi nimi on:

•
•
•
•

Haanja rahvuspark
Karula rahvuspark
Soomaa rahvuspark
Alutaguse rahvuspark
Kommentaar: Haanjas ja Alutagusel on küll mitu kaitseala, kuid ei ole rahvusparki.
Soomaa rahvuspark asutati küll samuti 25 aastat tagasi, kuid Soomaa ei ole kõige
künklikum ja kõige väiksem ja rohkete järvedega, selleks on Karula Rahvuspark.
5. Paljud loomad kasvatavad oma poegi urus ja poevad sinna ka hädaohu korral varju.
Missugune metsloom ei kaeva ega kasuta urgusid?

•
•
•
•

Rebane
Jänes
Mäger
Kobras
Kommentaar: Urgusid kaevavad küülikud, kes Eestis looduslikult ei ela. Meie
halljänesed ja valgejänesed urge ei kaeva.
6. Möödunud aastal valiti lisaks ammu tuntud rahvuslinnule ja rahvuslillele ka meie
rahvusliblikas. Väljavalitud liigi võidule aitas kaasa ka see, et tema tiivamustrist võib hea
tahtmise korral leida Eesti rahvusvärvid. Rahvusvärve leiab aga ka mitme teise liblikaliigi
tiibadelt. Missugusel pildil on Eesti rahvusliblikas?

•
•
•
•

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

7. Aasta linnu metsise pesas on tavaliselt 4-11 muna. Pojad kooruvad juunis ja on
võimelised juba nädalavanustena lendu tõusma. Kuhu teeb metsis oma pesa?

•
•
•
•

Puuõõnsusesse
Maapinnale
Jämedatele puuokstele
Puulatva
8. Aasta puu 2018 on laukapuu, mis Eestis kasvab vaid vähestes kohtades saartel. ja on
looduskaitse all. Laukapuu on luuviljaline, mille viljad on söödavad, kuid mitte eriti
maitsvad, sest on väga hapud ja sisaldavad palju parkaineid – teevad suu „paksuks“.
Missugusel fotol on laukapuu?

•
•
•
•

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Kommentaar: Laukapuu viljad on kaetud tugeva sinaka vahakirmega. Ploomist (fotol 4)
aitavad eristada haralised-astlalised oksad ja ümaramad ning väiksemad viljad, samuti
väiksemad lehed.
9. Eesti metsades kasvab väga palju erinevaid marju, nii söödavaid kui ka mürgiseid.
Marjade ja muude metsaandide korjamisel on väga lihtne reegel: korja ainult neid marju,
mida sa väga hästi tunned. Millised piltidel olevaid marju võib süüa?

•
•
•

Foto 1
Foto 2
Foto 3

•
•

Foto 4
Foto 5
10. Eesti metsades käiakse seenel tavaliselt sügisel. Paljud ei tea, et seenele võib minna
ka kevadel ja lumeta ajal isegi talvel. Kevadisi seeni peab hästi tundma, sest mõned
neist on mürgised ja mõned vajavad enne söömist tingimata kupatamist. Pildil on üks
kevadine väga hea söögiseen, mille võib kohe värskelt pannile panna. Mis seen see on?

•
•
•
•

Austerservik
Kevadkogrits
Kuhikmürkel
Kurrel
11. Tänavu valiti Eesti aasta orhideeks kaunis kuldking. Kuldking on Eestis ja mujalgi
looduskaitse all. Kuldking on:

•
•
•
•

Eesti suurima õiega looduslik orhidee
Euroopa suurima õiega looduslik orhidee
Maailma suurima õiega looduslik orhidee
Eesti kõrgeima varrega looduslik orhidee
Kommentaar: Kuldking on suurima õiega looduslik orhidee nii Eestis kui ka Euroopas.
Maailmas kasvab palju suurema õiega orhideesid troopikametsades. Kuldkingast
kõrgema varrega võivad olla mitu Eestis kasvavat orhideeliiki, näiteks laialehine
neiuvaip.
12. Talvel saab loomade tegutsemisest aimu lumele jäetud jälgede järgi. Fotolt jälgede
ära tundmiseks on vaja ka nende suurust millegagi võrrelda, selleks soovitatakse
pildistamisel jälgede kõrvale panna näiteks tikutops, või pliiats. Kes on juures oleval pildil
oma jäljed auto kõrvale jätnud?

•
•

Mäger
Kodukass

•
•

Ilves
Kährikkoer
13. Eestimaa kõrgeim harilik mänd (46,6 m) ja Eestimaa kõrgeim harilik kuusk (48,8 m)
koos teiste oma piirkonna kõrgete puudega on loodusemees Hendrik Relvelt toreda nime
saanud. Kuidas neid kutsutakse?

•
•
•
•

Järvselja metsa ülemad
Haanjamaa hiiud
Ootsipalu oru hiiglased
Peipsi piirkonna pirakad
14. Pikka aega oli puude raiumisel peamiseks tööriistaks kirves. Tänapäevani
räägitakse, et metsa ja puid „raiutakse“, kuigi kõik kasutavad selleks tööks saagi ehk
„saevad“. Kui saag metsatöö riistade hulka tuli, siis suurte puude langetamisel oli abiks
niisugune saag, mis nõudis kahe mehe koostööd – kumbki mees hoidis ühest otsast ning
käepidemest tõmmati kordamööda. Kuidas kutsuti kahemehesaagi rahvasuus?

•
•
•
•

„lükka-tõmba“ saag
„sinna-tänna“ saag
„sulle-mulle“ saag
„tõmba-Jüri“ saag
15. Millega tähistab Eesti Vabariigi 100. juubelit Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)?

•
•
•
•

Korraldab suure ühismatka läbi Eesti
Avab uue matkatee haru Penijõelt läbi Aegviidu Kauksi, pikkusega 608 km
Toob matkajani 100 põnevat lugu Eesti ajaloost, isikutest ja sündmustest üle kogu maa
Viib matkajatele läbi nutimänge
Kommentaar: Kõik vastused on õiged, lähemat infot kingituste kohta
leiab www.rmk100.ee

Õiged vastused
1. Talvel
2. Mätastarn, Luhttarn
3. Foto 1
4. Karula rahvuspark
5. Jänes
6. Foto 3
7. Maapinnale
8. Foto 2
9. Foto 1 ja 5
10. Kuhikmürkel
11. Eesti suurima õiega looduslik orhidee
Euroopa suurima õiega looduslik orhidee

