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KÜSIMUSED JA VASTUSED
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1. Veelkord prügi sorteerimisest.
Milline prügi sobib segaolmejäätme konteinerisse ja milline ei sobi?
Vastus: Sobib ̶ jäätmed, mille liigiti kogumine pole korraldatud; kassiliiv;
mähkmed, hügieenisidemed, kosmeetika; küpsetuspaber, foolium; jahtunud
tuhk, tolmuimeja tolmukott, kummist esemed; hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised pastakad, tühjad vildikad; katkised kruusid ja
taldrikud; kasutuskõlbmatud jalanõud, riided ja mänguasjad.
Ei sobi ̶ toidujäätmed, puhtad pakendid; värvijäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed, ehitus- ja aiajäätmed, vedelad jäätmed;
suurmõõtmelised jäätmed, mööbel, peegel, vaibad, madratsid; ained ja esemed,
mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu võivad ohustada mahutit, veokit või
vedajat.
2. Mida tähendab tootemärgistus BLUESIGN?
Vastus: Sertifikaat, mis piirab kahjulike ainete tarvitust tootmistsükli algusest
peale ning tagab keskkonnahoidliku ja turvalise tootmise.
3. Maailma suurim teadaolev selgrootu?
Vastus: Hiidkalmaar
4. Mis programm on GLOBE ja millal Eesti sellega ühines?
Vastus: GLOBE on ülemaailmne haridus- ja teadusprogramm, mis annab
võimaluse osaleda andmete kogumises ja analüüsis, panustada teadusesse ja
mõista paremini Maad kui süsteemi ja keskkonda.
Eesti ühines 1996. aastal.
5. Millised hambaharjad on kõige keskkonnasäästlikumad?
Vastus: Tasub eelistada bambusest või vahetatava otsikuga hambaharju.
6. Kuidas nimetatakse teadlasi, kes uurivad erinevate rahvaste kultuure?
Vastus: Antropoloogideks
7. O³ Kes olid esimesed nahkhiirte uurijad Eestis ja millise erakordse
nahkhiirte talvituskoha nad leidsid (1948.a.)?
Vastus: Hans Trass, Erast Parmasto, Linda Poots. Piusa koopad.

8. O³ Kui palju kaalub tõmmulendlane ja kui vanaks ta võib elada?
Vastus: Kaalub umbes 7g ja vanuserekord on 43 aastat
9. O³ Mis kalu on traditsiooniliselt Narva jõest püütud?
Vastus: Omaaegne hea lõhejõgi, tänapäeval peamiselt silm. Aga ka latikas,
linask, haug, koha, tint, forell.
10. O³ Miks on Väikese väina tammi ümbrus väike- ja laululuigele väga
oluliseks rände- ja pesitsuspaigaks?
Vastus: Suurepärane elupaik – palju toitaineid, kala, roostik, suvel paljanduvad
muda- ja liivaväljad, keskmisest madalama veega alad.

Vastused leidis novembrikuu ajakirjadest Eesti Loodus, Minu Maailm ning
ERR loodussaatest „Osoon"
1023. osa, 09.11.2020 https://etv.err.ee/1152671/osoon ; 1022 osa,
02.11.2020 https://etv.err.ee/1149915/osoon-nahkhiired ; 1024.osa,
16.11.2020 https://etv.err.ee/1155406/uus-osoon-virumaa-veed-puhtaks
(televiisorist ja ERR kodulehelt järelvaadatav).

