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MIDA VAJAVAD ELUSORGANISMID ELUSPÜSIMISEKS KÕIGE ROHKEM? 
Vett, sest ilma veeta ei saaks olla elu. Sellest ressursist sõltub vähemal või suu-
remal määral kõigi elusorganismide elutegevus. Vesi on üks olulisemaid loodus-
varasid, hõlmates maakera pindalast ligi 3/4. Vesi kujundab planeedi kliimat, 
võimaldab toota elektrienergiat, on tooraineks mitmete ainete saamisel.

NB! Vett loetakse taastuvate maavarade hulka, kuid arvestades inimtegevuse 
tagajärjel toimuvat vee reostamist ja mageveevarude ebaühtlast jaotust maa-
keral, tuleb vett hoida ja kaitsta ning kasutada äärmiselt otstarbekalt. 

KAS SA TEADSID, ET 
 z Vees elab kõige rohkem loomi ja  
nende liike ning vees tekkis ka elu.

 z Keskmine inimene tarbib täna keskelt 
läbi  60-80 l vett ööpäevas.

KAS SA TEADSID, ET LÄÄNEMERI ON MAAILMA KÕIGE  
SAASTUNUM MERI JA REOSTUS ON LÄÄNEMERE PEAMINE OHT! 

 z Kui inimese organismi veesisaldus 
langeb 5%, siis tunneb ta janu,   
kui 20%, siis sureb inimene ära.

 z Inimene püsib ilma veeta elus vaid 
mõned päevad, kuigi koosneb üle 
60% veest. 

hea loodusesõber!
Hoiad käes töövihikut,  
millest leiad erinevaid ülesandeid ja mille 
lahendamisel saad juurde uusi teadmisi  
selle kohta, miks on vajalik inimest ümbrit-
sevat loodus- ja veekeskkonda kaitsta ning 
hoida. Selle töövihiku abil aitame üheskoos 
kaasa kampaaniale “Hoiame Pärnu lahe 
puhta!”, pöörame kohalike inimeste ja Pärnu 
randa külastavate turistide tähelepanu me-
reprügi probleemile nii lokaalselt kui tõus-
vale keskkonnaprobleemile kogu maailmas.  

Läänemeri on  
Atlandi ookeani  

sisemeri. 

Pärnu laht  
asub  

Liivi lahes.

Liivi laht asub  
Läänemere  
kagu osas.

KUS ASUB  
PÄRNU LAHT? 

SELLE SUURIMAKS PÕHJUSEKS ON: 

 Vetikate paljususe tõttu 
on vähenenud kalade 
arv, sest vetikad tarbi-
vad veest ära hapniku ja 
eritavad vette mürke, mis 
põhjustavad kalade mas-
silise huku ning suplejate-
le nahakahjustusi.

 Aeglane veevahetus ja 
mere tasakaalu mõjutav 
inimtegevus.

 Tihe laevaliiklus ja  
majanduslik tegevus, 
mille tõttu satub Lääne-
merre palju prügi  
ja ohtlike ained.

 Aastakümneid peami-
selt endisest Nõukogude 
Liidust pärinev saas-
te. Jõed, mis voolavad 
Läänemerre, toovad 
endiselt sinna keemilisi 
saasteaineid, mis pane-
vad vohama vetikad.
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LOE JA ARVUTA!  
Iga inimene 
toodab aastas 
kilogrammi 
prügi. 

 z Ära kasuta plastiknõusid. Kui sa tead 
ette, et sööd rannas, võta kaasa oma 
nõud, mida saad taaskasutada.

 z Kasuta oma pudeleid ja kohvitopse, 
mida saad taastäita uuesti ja uuesti. 
Plastikpudelid toodavad aastas 
miljoneid tonne jäätmeid. Ära tekita 
seda veelgi juurde!

Kõige enam leidub meres plastist pakendijäätmeid, purunenud 
kalavõrke, köisi, sigaretikonisid, klaaspudeleid, mähkmeid jne. 
On kindlaks tehtud, et laevadelt satub merre 20% mereprügist, 
ülejäänu tuleb maismaalt inimeste hooletu tegevuse tagajärjel.

MIS SA
ARVAD, KUI 

KIIRESTI PRÜGI 
LOODUSES 
LAGUNEB?

Teema: Mereprügi – kaua laguneb

MIKS ON TÄHTIS HOIDA MERD 
PUHTANA? 
Mereelustikule on prügi väga kahjulik, 
loomad neelavad selle alla või takerdu-
vad prügisse:  

 z Seedimatu plastik on lindudele-
loomadele enamasti surmav. 

 z Prügisse takerdunud loomad ei jää 

a. Plastikpudel 450 aastat või 35 aastat
b. Plastiktopsik 10 aastat või 50 aastat
c. Õngenöör, tamiil 600 aastat või 65 aastat
d. Puuvillane köis 1-5 aastat või 3 kuud
e. Plastikust kilekott 0-20 aastat või 5 aastat
f. Imikumähkmed 60 aastat või 500 aastat
g. Klaaspudel 100 aastat või ei lagune 
h. Sigaretikoni 10 aastat või 3 kuud
i. Plastik kahvel 65 aastat või 100-1000 aastat
j. Alumiiniumpurk 50 aastat või 200 aastat 
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ellu, sest nad ei saa tõusta hinga-
miseks veepinnale ega põgeneda 
röövloomade eest.

 z Mereprügist või maismaa prügi 
tõttu satuvad mereelustikku oht-
likud ained, millest saavad osa ka 
inimesed, kelle söögilauale plasti 
neelavad kalad satuvad.

 z Jäta nätsud koju! Närimiskumm on 
tehtud sünteetilisest kummist, nii et 
see pole nagunii miski, mida sa peak-
sid närima.

 z Kui lahkud rannast, võta kaasa oma 
prügi! Vaata, et loodusesse ei jääks 
midagi sellist, mis sinna ei kuulu.

ÕIGED VASTUSED: a) 450 a  b) 50 a  c) 600 a  d) 1-5 a   e) 10-20 a  f) 500 a   g) ei lagune  h) 10 a  i) 100-1000 a  j) 220 a

 
Tõmba õigele 
vastusele ring 
ümber.

MITU PERELIIGET ON TEIE PERES?  __________
Palun arvuta,  kui palju teie pere toodab prügi 
ühes aastas?
425 x ___________ = ______________ kg

425
VASTUS: Meie pere toodab ühes aastas kokku ____ kg prügi.

KUIDAS SAAD AIDATA KAASA SINA, ET RANNAS OLEKS VÄHEM  PRÜGI!

Soom

e



Siin on küll palju kalu, aga vähe liike. Leia need 22 liiki ristsõna 
rägastikust üles. Järele jäänud tähtedest saad sõna, mis allolevast 
lausest puudub.

NB!  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____  ei ole enam kala nimega tuur, tema  
kadumise peamisteks põhjusteks  on  inimtegevus: tammide 
rajamine jõgedele, jõgede reostus ja kalade ülepüük.

ANGERJAS
EMAKALA
KILU
KIRJUMUDIL
LEPAMAIM 
LEST
LÕHE
MERIFORELL
MERIHÄRG
MERIPÜHVEL
MERISIIG
MERIVARBLANE
NOLGUS
OGALIK 
RÄIM
SÄINAS
TURSK
TUULEHAUG
TUUR
VIIDIKAS
VINTRÄIM
VÕLDAS
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Teema: Läänemere kalad2
LÄÄNEMERE PEAMISEKS VÄÄRTUSEKS ON SELLE KALAVARUD! 

viimati nägin teda
Eestis 1996. aastal

kuule,
ega sa tuura  
näinud pole?



VETT ON MEIE MAAKERAL KOGU AEG ÜHE PALJU JA SEDA EI TULE JUURDE, 
SEEGA TULEB VETT HOIDA JA KAITSTA. 

Kas Sa teadsid, et VESI ON MAAKERAL PIDEVAS RINGLUSES? 
See toimib nii: päike soojendab mere- ja maapinda. Vesi, mis seal on, muutub 
auruks ja tõuseb õhku. Kõrgemates õhukihtides veeaur jahtub ja läheb tihe-
damaks ning veeaurust tekivad pilved. Pilvedest sajab vihm tagasi maa peale, 
jõgedesse ja järvedesse ning jõuab lõpuks merre tagasi. Seejärel kõik kordub: 
päike soojendab mere- ja maapinda ……

Kas Sa teadsid, et
 z ühe purgi puuviljakonservi tootmiseks kulub 40 liitrit vett;
 z ühe kilogrammi  paberi tootmiseks kulub 100 liitrit vett; 
 z ühe tonni tsemendi tootmiseks  kulub 4 500 liitrit vett; 
 z ühe lauaarvuti tootmiseks kulub  12 000 liitrit vett; 
 z ühe tonni  puuvillase riide tootmiseks kulub 200 000 liitrit vett?

MÕTLE JA KIRJUTA MIDA SAAD SINA TEHA, ET SÄÄSTA VETT?!

Teema: Vee säästmine3

Joonista veeaur, pilved ja vihm. Lõpetuseks värvi pilt.
KUIDAS  

VESI  
LOODUSES 
RINGLEB? 



Kas tead, MIS ON VEEREOSTUS? 
Veereostus  on saastunud vee jõudmine inimtegevuse tagajärjel veeko-
gusse (näiteks jõkke, järve, merre) või põhjavette. Siit saad lugeda, mis 
reostab Läänemerd kõige rohkem.
1. Tihe laevaliiklus ja intensiivne merekasutus.
2. Õlilekked sadamates või laevadelt.
3. Võõrliigid, mis satuvad läänemerre laevade ballastveega.
4. Reoveed ja mürgid, mis satuvad vette jõgedest. 
5. Prügi laevadelt ja randadest.

Täienda pilti ja joonista, mis sinu arvates reostab Läänemerd kõige 
rohkem.

Teema: Veekeskkond – Läänemere ohud4

Kas Sa teadsid, et VESI ON AINUS AINE MAAILMAS, 
MIDA LEIDUB ÜHEAEGSELT KOLMES OLEKUS: TAHKES, VEDELAS 
JA GAASILISES.

Jää vesi aur



Maakera pinnast on tervelt üle 70% kaetud veega, kuid 97% sellest on soolane 
vesi. Magevett, mis poleks lukustunud liustikesse, on vaid 0,5 %. 

Ülesanne emale ja isale! 
Sama “vesine” nagu planeet Maa on ka inimene, taimed, loomad ja paljud  
toiduained. Ühenda õige vastus  joonega. 

Teema: H20 - toidulaual5

1. puuvili -45%
2. puit 0,1 %
3. leib 80-95%
4. suhkur 35-50%

5. vetikad 60-80%
6. seened 92%
7. loomad 90-95%
8. veri 80-90%

Kõige vähem vett sisaldab _____________ kõige rohkem vett sisaldab  _____________ 

 80-95%,   ~ 45%,  35-50%,   0,1%,   90-95%,   80-90%,   60-80%,  92%

ÕIGED VASTUSED: 

KES VAJAB 
ELUKS VETT, 

MÕTLE JA  
JOONISTA!



UUS PÕLVKOND – TEADLIK TULEVIK

Pernova toob kokku ajaloolise Pernau ja uudse ehk nova.

PERNOVA HARIDUSKESKUS

www.pernova.ee

LOODUSMAJA
Pernova Loodusmaja on 
põnev külastuskeskus 
loodushuvilistele. 
Siin toimuvad loodus-
teemalised huviringid 
noortele, õppeprogram-
mid koolidele ja laste-
aedadele.
Majas asuvad veel elav-
nurk, talveaed, planetaa-
rium ja tähetorn.

A.H. Tammsaare pst 57,
Pärnu 80016

440 1055

5551 0207

admin@pernova.ee

Pernova Loodusmaja

Kooli 6b,
Pärnu 80019

443 5875

5345 5319

info@pernova.ee

Nurme tee 13, 
Pappsaare küla,
Pärnu 88317

443 5875

5345 5319

info@pernova.ee

TEHNIKAMAJA
Pernova Tehnikamajas 
toimuvad huviringid 
lastele ja noortele, 
samuti viiakse läbi 
tehnoloogiaõpetuse 
tunde ja muid tegevusi 
Pärnu linna koolide 
õpilastele. Tehnikamajal 
on hästi varustatud 
puidu- ja metallitöökojad 
ning elektroonikalabor.

MOTOMAJA
Pernova Motomaja 
eesmärk on anda 
noortele võimalus 
tegeleda motokrossi 
treeningutega, et 
omandada spordiala 
teadmisi ja oskusi.
Tänu heale koostööle 
Pärnu Motoclubiga 
saame kasutada 
ühistreeninguteks 
regulaarselt kõiki Pärnu 
krossiradasid ja osaleda 
võistlustel.




