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KÜSIMUSED JA VASTUSED
(JAANUAR 2020/21)

1. Kuidas ennast väga külma ilmaga riidesse panna?
Vastus: Aluspesu, -särgid, sokid – siidist või villased.
Kampsun või pusa villased või fliisist.
Parka/jope veekindel täidetud sulgedega või mõne muu soojendava materjaliga.
Kindad – eelistatud lambanahksed käpikud.
Müts – villane või fliisist.
Jalatsid – soojad ja vettpidavad.

2. Kes valiti 2021 aasta loomaks, puuks, linnuks, seeneks, liblikaks ja
orhideeks?
Vastus: Kodurott ja rändrott, kadakas, kuldnokk, lilla kübarnarmik, harilik
päevakoer, väike käopõll
3. Mis on pildil?

Vastus:
Kasekedriku röövikute siidist „telk“

4. Keiserpingviinid on suurimad pingviinid maailmas. Vastused:
- Kui pikad, kui palju kaaluvad? Kuni 1,2 m, kuni 45 kilo
- Mida ja kui palju peamiselt söövad? Kala ja krevetilisi, päevas 2-3 kilo kala
- Kui sügavale suudavad sukelduda? 500 m, rekord 564 m
- Kui pikk on emaste pingviinide teekond pesitsusalale? 50-120 km
- Millal viiakse pingviinilapsed „lasteaeda“? Umbes 40-50 päeva pärast
koorumist

5. Mida tähendab valgusreostus?
Vastus: Valgusreostus tähendab ülearust, valesti suunatud välisvalgustuse
kasutamist. Vale valgustus muudab öötaeva värvust ja kontrasti, varjutab
loomuliku tähevalgust ja rikub elusorganismide ööpäevase rütmi.

6. Millal ja millisest koolist sai alguse koolide ja lasteaedade
rajakaameravõrgustiku projekt?
Vastus: 2016. aasta Tallinna Rocca al Mare koolist

7. O³ Mis kala on Läänemere kõige iidsem asukas ja millises kalakasvatuses
teda Narva jõkke asustamise eesmärgil kasvatatakse?
Vastus: Atlandi tuur
Põlula kalakasvatus

8. O³ Põlevkivist tulev elekter pole tulevikus enam konkurentsivõimeline ja
majanduslikult mõistlik. Mitu protsendi elektrist toodetakse praegu
põlevkivist?
Vastus: 30%

9. O³ Rahvusvahelised kokkulepped on seadnud riikideülese eesmärgi, et
sooja ja elektrienergia tootmine peab olema jätkusuutlik ja süsinikuheitme
vaba. Kui pikk aeg on antud Eestile selle ülesande täitmiseks?
Vastus: 30 aastat

10. O³ Millal püüti Eesti vetest kinni viimane atlandi tuur ja kui suur see oli?
Vastus: 1996. aasta
Oli 2,8 m pikk ja kaalus 136 kg.

Vastused leidis jaanuarikuu ajakirjadest Eesti Loodus, Minu maailm ning ERR
loodussaatest „Osoon"
1030. osa, 18.01.2021 https://etv.err.ee/1230700/osoon-elektri-ja-soojatootmisetulevik ;
1029 osa, 11.01.2021 https://etv.err.ee/1236037/osoon; (televiisorist ja
ERR kodulehelt järelvaadatav).

