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SAAREMAA MINITEADUSPÄEVADE AJAKAVA 

 
Reede, 28. november 

13.00-14.00 Osavõtjate saabumine ja registreerimine 

14.00-15.30 Miniteaduspäevade avamine, esimene ettekandesessioon 
Teadlase loeng:  

Kalev Sepp — Eesti Maaülikool 
Õpilasteadurite ettekanded: 

Ants Hendrik Liivak  — Tartu J Poska G 
Mariliis Albert — SÜG  

15.30-16.00 Lõuna 

16.15-16.45 Ettekandestendide ülespanek 

16.45-18.00 Õpilasteadurite ettekanded 
Eva Maria Veitmaa — SÜG 
Õnnela Luhila  — SÜG 
Mariliis Albert, Jolana Kaljurand, Joonas Prii — SÜG 
Marie-Elis Kuivjõgi — Lümanda PK 
Kristina Liiv  — Kuressaare G 

18.00-18.15 Mahlapaus 

18.15-19.45 Õpilasteadurite suulised ettekanded 
Diana Ley, Rebeca Lember  — Kuressaare G 
Angela Dulinets, Marta Miil  — Pärnu LTM 
Lisanna-Lee leiman — SÜG 
Annabel Runnel, Piia Paula Hallast — Tartu Jaan Poska G 
Kaisa Uusen — S-Jaani G 
Reimo Jaansalu — Pärnu LTM 

19.45-20.00 Mahlapaus 

20.00-20.15    Päeva kokkuvõte, tagasiside superviisoritelt 

20.15-20.45    Õhtusöök 

21.00-... Meelelahutus: SÜG-i Kabareetrupi etendus 
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Laupäev, 29. november 

09.00-09.30 Hommikusöök 

09.30-10.15 Stendiettekannete esitamine ja vaatamine 

10.15-12.00 Õpilasteadurite ettekanded 
Diana Alt, Elo Nõmm  — SÜG 
Meeri Emili Mõts, Gabriela Müürsepp — Võru Kreutzwaldi G 
Mihkel Rauba — Võru Kreutzwaldi G 
Helle-Mai Piirsoo, Simo Sirel— Nõo RG 
Heiki Reila — Pärnu LTM 
Silver Põlgaste — Pärnu LTM 
Kate Kasvo — S-Jaani G 

 

12.00-12.15 Mahlapaus 

12.15-14.00 Õpilasteadurite  ettekanded 
Johanna Maripuu — Kuressaare G 
Indrek Tenno — Tartu Kristjan Jaak Petersoni G 
Meeri Martinson  — Kuressaare G 
Kairi Ansper   — Kuressaare G 
Karolin Kärm   — Kuressaare G 
Kristel Sepp   — Kuressaare G 
Natali Koppel   — Kuressaare G 

14.00-14.30 Lõuna 

14.30-18.30 Väljasõit töötubade toimumispaika, töö töötubades 

14.30-16.00 Koolitus juhendajatele 

18.30-19.00 Päeva kokkuvõte, tagasiside superviisoritelt 

19.00-20.00 Teadusteatri etendus  

20.00-20.30 Õhtusöök 

20.30-21.00 Lõpetamine ja tublide tunnustamine 
 
 
Pühapäev, 30. november 

Tagasi koju 
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ETTEKANDED 
 
 

KÄKU SEPIKOJA ARHEOLOOGILISTE LEIDUDE KONSERVEERIMINE  

Autor: Ants Hendrik Liivak  
Kool: Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. kl 
Juhendajad: Ragnar Saage ja Sirje Allik 

Antud uurimistöö ülesandeks oli uurida välja erinevate raudesemete konserveemismeetoteid. 
Töö näitab peamiselt Käku sepikoja leidudele sobivaid konserveermismeetoteid ja neid 
mõjutavaid tegureid. Leiu konserveerimine sõltub leiu olukorrast ja materjalist. Töö annab 
lühiülevaate Käku sepikojast ja Eesti konserveerimise ajaloost. 

Töö praktiline osa käsitles Käku sepikoja arheloogiliste raudesemete konserveermist. Eesmär-
giks oli aeglustada objekti vananemist ning parandada leiu olukorda, mis nõudis praktilist 
tegevust. Võeti erinevas säilivusastmes leide, et proovida läbi erinevaid konserveermise 
meetoteid. Igat leidu konserveeriti vastavalt eseme seisundile, et kindlustada objekti säilimine. 
Tööprotsess sisaldas järgmisi tegevusi: leiu raua sisalduse ja seisukorra välja uurimine, 
kloriidide olemasolu testimine, objekti konserveerimine, vajadusel konserveeritud leiu kuivata-
mine ja selle kaitsekihiga katmine.  

Praktiline töö näitas, et Käku sepikoja leidudele kõige efektiivsemaks meetodiks oli elektrolüü-
simine, kuna elektrolüüsimise käigus eraldusid hästi soolad ning korrosiooni produktid tulid leiu 
pealt kergesti maha. Elektrolüüsimise heaks alternatiiviks oli põletusmeetod, mis nõudis vähem 
ressursse ja aega, kuigi soolad ei eraldu selle meetodi käigus paremini kui elektrolüüsis. Samas 
leotusmeetod on samuti oluline, kuna pärast elektrolüüsi peab leide destilleeritud vette ligunema 
panema. Kokkuvõtteks tuleb konserveerimismeetoteid rakendada vastavalt leiu seisukorrale 
ning meetodeid võib omavahel kombineerida, et saavutada kõige parem tulemus. 

 

PÄRANDKULTUURIAASTA 2013: PÄRANDKULTUURIVÄÄRTUSED 

SAAREMAAL PIHTLA VALLAS SUTU KÜLAS JA SELLE LÄHISTEL 

Autor: Mariliis Albert 
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 6. kl 
Juhendaja: Inge Vahter  

Kultuuriministeeriumi eestvõttel on 2013. aasta nimetatud pärandkultuuriaastaks. 
Pärandkultuurimärke on meie ümbruses enamasti väga palju, kahjuks neid ei märgata ja 
niimoodi võivad need kaduda nii meid ümbritsevast keskkonnast kui ka meie mälust.  

Pärandkultuuriobjektideks ei ole vaid riigi kaitse all olevad kinnismuistised nagu näiteks kalme- 
ja asulakohad, hiie- ja ohvripuud, ohvrikivid, pärimustega allikad jne. Tegelikult on veel suur 
hulk muid eri aegadel loodud kultuurimärke — kadunud külade vahelised metsateed, 
mahajäetud talude põlised õuepuud ning kohati säilinud kivikeldrid ja kiviaiad. Siia lisanduvad 
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veel eestlaste kui maarahva eluviisiga seotud kultuurimärgid — turbalõikamiskohad, 
lubjaahjude varemed, tõrvaahjud jne. Kõigile neile püüti 2013. aastal kui pärandkultuuriaastal 
tähelepanu pöörata. Selleks on ka viimane aeg, sest aja jooksul need märgid tasapisi kaovad ja 
seetõttu kaovad ka sidemed oma juurtega. Kahjuks on paljut hävitanud intensiivne 
põllumajandus ja maaparandus. Seega — on viimane aeg neile objektidele tähelepanu pöörata ja 
sobival viisil säilitada.  

Uurimistöö eesmärkideks olid: 

1. Kirjanduslike allikate põhjal anda ülevaade pärandkultuuriobjektidest, erilist tähelepanu 
pöörates Saaremaal esinevatele objektidele; 

2. Uurida, milliseid pärandkultuuriobjekte asub töö autori kodukohas, Saaremaal Pihtla 
vallas Sutu külas. 

Töö autor püüdis koos oma vanemate ja õdede-vendadega üles leida oma kodukohas olevad 
pärandkultuuriväärtused. Kuidas neid väärtusi edasi talletada järgmistele põlvkondadele, seda 
peab näitama tulevik. Uurimise käigus leiti kokku üle kümne pärandkultuuriobjekti ja neist 
kõigist tehti ka fotod. Käidi vanadel külateedel, leiti vana lubjapõletusahju jäänused, piirikive, 
puisniidult heinaküüni alus, kivikalmed, 13. sajandist pärit ohverdamiskoht jne. Huvitavateks 
paikadeks osutusid veel Lodenhoffi mõis ja Pälla mõis — viimane olevat olnud kunagine 
mereröövlite kindlus. Leiti ka Saaremaa muinaskangelasega seotud Piretikive. 

Autori vanemad koos oma lastega on juba palju pärandkultuuriväärtusi püüdnud korrastada ja 
säilitada. Näiteks puhastatakse ja hooldatakse puisniitu ning korrastatakse kiviaedu. Töö selles 
osas jätkub veel aastateks. Kogutud on ka mälestusi nende objektide kohta, kõige rohkem sai 
siinkohal abi isa Meelis Albertilt, kelle sünnikoht ongi praeguses elukohas, st Sutu külas. 
Uuringu põhjal jõuti järeldustele, et vähemalt mõningaid neist peaks veel edasi uurima, sest 
2012-2013. aasta sügis-talve jooksul jõuti neist põhjalikumalt uurida vaid osa. Kui seekord võeti 
suurema tähelepanu alla just kodutalu ja selle lähiümbrusega seotud paigad, siis edaspidi on 
kavas laiendada uuringuid ka kaugemal. Tundub, et Pihtla valla territooriumil on 
pärandkultuuriga seotud paiku palju.  

Töö kodukandi pärandkultuuriväärtuste uurimise ja talletamisega jätkub. 

 

ARHAISMID EDUARD VILDE TEOSES “MÄEKÜLA PIIMAMEES” 

Autor: Eva Maria Veitmaa 
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Sirje Kreisman 

Keel areneb ja sõnavara täieneb pidevalt ümbritseva keskkonna muutumisest tingitult. Lisaks 
uute sõnade kasutuselevõtule taaselustatakse mõnikord ka vanapäraseid, nüüdseks teiste 
samatähenduslikega asendunud väljendeid ehk arhaisme, mis aitavad tänapäeva keeles luua 
ajaloolist koloriiti ja stiilivarjundit. 

Arhaisme ja murdesõnu on oma romaanis “Mäeküla piimamees” rohkesti kasutanud kirjanik 
Eduard Vilde. Antud uurimistöö eesmärgiks oli uurida murdeliste keelendite esinemist romaanis 
ja teose üldist stiili. Raamatust otsiti välja vanapärased sõnad, millele üritati erinevate sõnastike 
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abil tänapäevaseid vasteid leida. Õpilaste seas läbi viidud küsitluses uuriti noorte teadlikkust 
arhailistest sõnadest ja nende tähendusest. 

Ilmnes, et suure osa vanapäraste keelendite nüüdisaegsed vasted on leitavad Õigekeelsus-
sõnaraamatust ja Väikesest Murdesõnastikust, kuid oli ka väljendeid, millele antud teosed 
seletust ei andnud. Mõned neist olid konteksti järgi loogiliselt tuletatavad, kuid mõningatele 
vastet ei leidunud. 

Uuringust ilmnes, et arhaismid ei ole noorte seas levinud. Vähesed küsitletutest teadsid valikus 
olevate harva esinevate sõnade tähendust ning pigem pakuti huupi. Segadusse ajasid sarnase 
kõlaga sõnad, näiteks körtsiku ehk seeliku puhul kört (jahusupp) ja kõrts (joogikoht). 

Keele uuenemine ja teatud sõnade unarusse jäämine on loomulik protsess. Oluline on aga 
arengut jälgida ja arhaisme talletada, et järeltulevatel põlvkondadel minevikust aimu oleks. 
 

TÜDRUKUD HELGA NÕU NOORTEROMAANIDES 

Autor: Õnnela Luhila 
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Sirje Kreisman 

Uurimistöö räägib Helga Nõust, kes on tunnustatud noorteromaanide kirjanik, ja sellest, kuidas 
on tema teostes „Appi!“, „Jääauku“, „Pea suu“, „Tõmba uttu“ ja „Kuues sõrm“, kujutatud 
erinevaid tüdrukuid. Samuti sellest, kuidas need tüdrukud arenevad ja kasvavad teoste jooksul 
ning milliste katsumuste ja probleemidega peavad oma elus hakkama saama, selleks et neist 
saaksid edukad noored naised, kelles on karakterit, julgust ja enesekindlust. 

Uurimistöö eesmärgiks oli lahata erinevaid probleeme, millega tänapäeva tüdrukud peavad  
hakkama saama, leida nendele lahendused loetud raamatutest ja pakkuda välja alternatiivseid  
võimalusi. Kasutatud on Helga Nõu noorteromaane, erinevaid uurimistöid ja kirjandusteoseid, 
kus  on kajastatud noorte probleeme ja nende lahendamist. 

Esimene probleem, millele uurimistöö valgust heidab on konfliktid vanematega. Nende  
lahendamiseks ja ka vältimiseks, peab perekonnaliikmete vahel olema sujuv ja õige suhtlemine.  
Teineteise austamine on samuti tähtsal kohal. Teiseks on juttu kuritegevusest ja meelemürkidest 
ja kuidas need levivad just tüdrukute seas. Tähtis osa siin on ennetamisel, kuid kui sellega on 
juba hiljaks jäädud, peab noorele toeks ja abiks olema, kuni ta ka ise oma probleemi tunnistama 
hakkab ja seda lahendada soovib. Kolmanda punktina on lahatud armastuse mõju ja tähtsust 
noore inimese elus. Kahjuks on ka armumisega seotud probleeme, kuid nende lahendamiseks 
tuleb esmalt lihtsalt edasi minna, siis aegamisi laheneb probleem juba iseenesest. Viimane 
probleem, millest antud uurimistöö lähemalt räägib, on tüdruku enesehinnang ja välimuse 
tähtsus ning kuidas need kaks on omavahel seotud. Selleks, et tõsta noore enesehinnangut on 
samuti vaja teha ennetustööd ja talle meelde tuletada, et ta on ilus, täpselt nii nagu ta on. 
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KUIDAS MEIE PERES LUGEMA ÕPITI 

Autorid: Mariliis Albert, Jolana Kaljurand, Triinu Eliise Põld, Karl ja Artur 
Kübarsepp, Vootele Mets, Devon Lopp, Joonas Prii 

Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 6. kl 
Juhendaja: Merle Prii  

Teema tutvustus, valiku põhjendus: Koduloolisi uurimistöid algkoolile toimub Eestis ülivähe, 
seega on Paide ühisgümnaasiumi iga-aastane uurimistööde konverents väga hea väljund sellises 
vanuses lastega uurimistöö tegemiseks. Hea on ka see, et tööd võib teha nii individuaalselt kui 
rühmana. 

Eelmise kooliaasta teemaks oli „Kuidas meie peres lugema õpiti“. Uurimistöö annab suure-
pärase võimaluse veeta oma (vana)vanematega kvaliteetaega, uurida lugusid vanemate, õdede-
vendade kohta, sirvida perekonnaalbumit. 

Uurimiseesmärgid: uurida iseenda, õdede-vendade, vanemate lugema õppimise protsessi. 

Andmete kogumise, töötlemise kirjeldus: Kogumisel kasutati intervjuusid, vaatlemist. Hiljem 
kogutud andmed töödeldi jutuks, illustreeriti fotodega. Üks õpilane (Mariliis Albert) moodustas 
erinevatest töödest terviku sissejuhatuse ja kokkuvõtte kirjutamisega, Triinu Eliise Põld 
illustreeris vormistatud töö. Kuna uurimistöö üheks tingimuseks on käsikirjaline esitus, siis tuli 
kõigil oma kogutud andmed korrektses käekirjas A4 paberitele kirjutada. 

Peamised tulemused: Saadi teada, kuidas ja millal keegi lugema õppis. 
 

REINU TALU: TIINA JA TOOMAS ARUKÄE JÄRELTULIJAD  

Autor: Marie-Elis Kuivjõgi  
Kool: Lümanda Põhikool, 9. kl 
Juhendaja: Tiina Niit 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida ja panna kirja uurimistöö autori Marie-Elis Kuivjõgi suguvõsa 
alates Tiina ja Toomas Arukäest. Teada saada Reinu Tiina ja Toomase järeltulijad, nende sünni- 
ja surmaajad, kellega nad on abiellunud, kui palju on neil lapsi. Tiina ja Toomas Arukäe elasid 
Leedri külas Reinu talus, mis on ka uurimistöö autori koduks. 

Vanimad andmed oma eellaste kohta Reinu talus leiti aastast 1760. Tiina (1870) Toomas (1864) 
Arukäe valisti sugupuu alguseks seepärast, et just Tiina oli see, kes pärast pärisorjuse kaotamist 
ostis Reinu talu tsaaririigi käest välja. 

Koos suguvõsa uurimisega uuriti ka Reinu talu ajalugu. Et Reinu talu asub Leedri külas, siis 
uuriti ka Leedri küla ajalugu. 

Uurimistöö koosneb kolmest osast. Esimeses osaks on antud lühiülevaade Leedri ajaloost ja ka 
tänapäevast. Teine osa on Reinu talu ajaloost ja ka tänapäevast. Kolmandas osas, mis on töö 
tähtsaim osa, on pandud kirja Tiina ja Toomas Arukäe järglased. 
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ÕDEDE JA VENDADE OMAVAHELISED SUHTED NING ESILEKERKIVATE 

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

Autor: Kristina Liiv 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 11. kl 
Juhendaja: Sirje Kereme 

Antud teema valisin enda huvist õdede-vendade läbisaamise kohta, et teada saada põhjustest, 
mis osapoolte suhetesse probleeme tekitavad.  “Armastus õe ja venna vahel — ema ja isa 
vahelise armastuse kordumine (F. Kafka).   

Antud töö käigus juurdlesin sügavamalt ka oma suhetele enda vendadega ning püüdsin paremini 
tunnetada seda seletamatut sidet, mis on laste ja vanemate ning ka õdede-vendade vahel.  

Läbiviidud uuringust selgus, et tülisid on õdede-vendade vahel üsna palju. Peamise põhjusena 
toodi välja erinevad arvamused ja ka vanemate poolne vahe tegemine.  

Uuringu peamised järeldused: 

1) Õdede ja vendade vahelisi konflikte esines kõigis vaadeldud peredes. Välja tuli ka fakt, 
et vanemaks saades suhted paranevad ja üksteist väärtustatakse rohkem. 

2) Hoolimata aeg-ajalt esinevatest probleemidest peavad kõik osapooled üksteisega head 
läbisaamist siiski vajalikuks; 

Suhete parandamise peamise vahendina nähti tihedamat omavahelist suhtlemist. 

 

PETERSELLI KASVATAMINE TUBASTES TINGIMUSTES 

Autor: Diana Ley ja Rebeca Lember 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 7. kl 
Juhendaja: Sirje Kereme 

Aiandus- ja sisustusmessidel ning samateema-
listes ajakirjades on juba aastaid räägitud 
söödavate maitsetaimede kasvatamisest linna-
korteri aknalaual või rõdukastides. Tarvitseb 
vaid natukene vaeva näha ja iga rõdu või akna-
laud võib muutuda miniaiaks. 

Määravaks teguriks antud teema valiku puhul oli 
see, et peterselli kasutatakse palju maitsetaimena 
ja taim on tuntud ka oma raviomaduste poolest. 
Soov on kasvatada seda taime aastaringselt ning 
seetõttu tahtsime rohkem teada saada peterselli 
kasvamise ja arengu kohta tubastes tingimustes.  

Töö autorid viisid läbi katse peterselli kasvamise ja arengu kohta. Selleks istutati pottidesse 
seemned, kaeti pealt kilega ja asetati valguse kätte kasvama. Katse tulemusena selgus, et 
tubastes tingimustes on peterselli kasvatamine täiesti võimalik, kuid istutamise aeg novembris ei 

Töö autorid eksperimendi alguses. 
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olnud ehk just kõige sobivam ja parem tulemus saavutati kui taimi kasteti ka natuke väetisega. 
Edaspidi on autoritel soov katsetada taime kasvamist samal perioodil taimekasvatuslambi abil ja 
võrrelda saadud tulemusi antud töö tulemustega.  

 

PÄRNU RANNAPARGI SAMBLIKE VÄLIMÄÄRAJA 

Autor: Angela Dulinets ja Marta Miil 
Kool: Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, 9. kl 
Juhendaja: Mari-Liis Rebane 

Meie töö eesmärk oli koostada Pärnu Rannapargi samblike foto-välimäärja, kus esitasime sealse 
kasvukeskkonna enamlevinumad puudel kasvavad suursamblike liigid. 

Teema valisime, sest see tundus huvitavana — saime kasutada oma eelnevaid oskusi (fotoapa-
raadiga pildistamine) ja omandada uusi teadmisi (samblikest ja nende liikidest, määraja 
koostasime etappidest).  

Uurimise eesmärgiks oli ka õppida tundma samblikke ja omandada oskus leida kõige pisemat 
elu sealt, kus seda oodata ei oska. Õppisime paremini kasutama määrajaid ja arvutit, viimases 
just erinevaid programme. Lisaks omandasime oskuse, kuidas sellist keerulist fotomodelli nagu 
samblik pildistada. 

Määraja koostamine algas välitöödel käimisega, kus pidasime samblikele väikestviisi fotojahti. 
Liigid määrasime hiljem välitöö käigus tehtud fotodelt ning valmistasime oma määraja. Selleks 
kasutasime erinevaid arvutiprogramme (Excel, iPhoto, Previw, PowerPoint) ja refereerisime 
kirjandusliku materjali. Lisaks fotodele koostasime määraja jaoks liigikirjeldused, sissejuha-
tavad tekstid samblike ehitusest ja bioloogiast (kasutatud on autorite joonistusi ehituse ilustree-
rimiseks) ning oskussõnade sõnastiku. 

Töö tulemusena valmis 22 liiki sisaldav Pärnu Rannapargi samblike välimääraja. Fotomääraja 
koostamiseks valmis fotopank ligi 900 fotoga. Õppisime samblike liigimäärajaid refereerima ja 
fotomääraja koostamist.. 

 

NURMKANA (Perdix Perdix) BIOLOOGIAST JA LEVIKUST 

Autor: Lisanna-Lee Leiman 
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 7. kl 
Juhendaja: Inge Vahter 

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2013. aasta aastalinnuks nurmkana, keda tuntakse ka põldpüü 
nime all. Nurmkana on väikese kodukana mõõtu lind, kes elab peamiselt kultuurmaastikus ning 
tegutseb sageli talude, lautade ja muu inimasustuse lähedal. Eestis selle linnuliigi kohta väga 
palju kahjuks ei teata, ometigi arvatakse seda liiki meil pesitsevat viimastel andmetel vaid 2000 
- 4000 paari. Loendusandmed näitavad, et nurmkanade arvukus on langemas, seetõttu ei ole ta 
ka enam arvestatav jahilind. Nurmkana on meil 19. aastalind. Ajakirja Loodusesõber andmetel 
on nurmkanadest mujal Euroopas palju rohkem uuringuid tehtud kui Eestis. Seega tema 
arvukuse langemist arvestades oli uuringuid kiiresti vaja läbi viima hakata.  
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Uurimistöö eesmärkideks seati:  

1. Anda ülevaade nurmkana bioloogiast ja levikust. 

2. Koguda Saare maakonna loodusteadlastelt ja ka teistelt elanikelt andmeid nurmkana 
leviku ja arvukuse kohta. 

3. Selgitada, millistes Saaremaa piirkondades ning kui palju on nurmkana a 2010 - 2013 
üle-Eestilises aialinnuvaatluse käigus märgatud ja kui palju vaatlusi esitati nurmkana-
aasta vaatluste käigus Eesti Ornitoloogiaühingule. 

4. Koostada nurmkana levikukaart Saare maakonnas 2013. aastal, kasutades selleks nii 
Saare maakonna loodusvaatlejate andmeid kui ka ornitoloogiaühingu www.eoy.ee 
saadud andmeid. 

Hüpoteesiks püstitati: nurmkana kohatakse Saaremaal harva ja seetõttu teda teatakse-tuntakse 
Saaremaal vähe ja põhjalikud andmed tema leviku kohta Saaremaal puuduvad. 

Ornitoloogiaühingu poolt läbiviidud talilinnuvaatluste andmeid kasutades leiti, et nelja 
toimunud vaatluspäevade jooksul (2010-2013) kohati nurmkana Saaremaal vaid 2010. aastal. 

Ornitoloogiaühingu kodulehelt selgus veel, et 2013. aastal nähti nurmkana vaid neljas kohas 
kogu Saare maakonna kohta. Kuna töö autor teadis, et mõned inimesed jätsid oma andmed 
edastamata, siis tekkiski küsimus, kui palju oli veel neid inimesi, kes nägid 2013. aasta vältel 
nurmkana Saare maakonnas. Selleks koostati nurmkana küsitlusleht, aluseks võeti 
ornitoloogiaühingu kodulehel olev vaatlusankeet, lisati küsimused toitmise ja arvukuse 
muutumise kohta viimastel aastatel. Ankeete levitati Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaste ja 
õpetajate hulgas, andmeid küsiti ka kohalikust keskkonnaametist, töö autori perekonnatuttavate 
ja juhendaja tuttavate käest. Saadi 11 vaatlust (sh neli ornitoloogiaühingule esitatud vaatlust), 
kokku viiest erinevast vallast. See näitab, et nurmkana võib kohata erinevates Saaremaa 
piirkondades. Muhust andmeid ei saadud. Enamus vastajad märkis, et nurmkanade arvukus on 
viimaste aastate ja ka aastakümnete vältel vähenenud. Viimast kinnitasid aastakümneid ühes ja 
samas kohas elanud inimesed. Nurmkanu märgati kõigil aastaaegadel, peamiselt rohumaadel, 
sageli nähti ka koduaias lindude toidumaja läheduses. Nurmkanu saadud andmete põhjal 
enamasti ei toideta, kuid neid nähakse aialindudele ülespandud toidulaudade juures, kust 
mahakukkunud teri leitakse. Linde ohustab liiklus ja karmid paksu lumikattega talved. 

Kuna nurmkanu nähakse harva, siis ka paljud inimesed nurmkanu ei tunne. Kuigi nurmkana 
aasta on lõppenud, on selle huvitava linnu käekäiku kindlasti vaja ka edaspidi jälgida ja 
võimalusel tema kaitsmiseks midagi ette võtta. Talvine toitmine aitaks selle linnu arvukust 
arvatavasti tõsta. Töö eesmärgid täideti. Hüpotees leidis kinnitust. 

METSVINDI (Fringilla Coelebs) JA MUST-KÄRBSENÄPI (Ficedula 

Hypoleuca) LAULU VARIEERUVUS ERINEVATE POPULATSIOONIDE 

VAHEL 

Autor: Annabel Runnel, Piia Paula Hallast 
Kool: Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Lauri Mällo 

Individuaalselt on inimesi võimalik eristada hääle järgi. Sama on ka lindudega – igal linnul on 
spetsiifiline laul. Käesoleva uurimistöö käigus analüüsiti, kui palju erinevad teineteisest sama 
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liigi esindajatest linnud oma laulu poolest ning kas linnulaul võiks olla ka populatsioonilise 
kuuluvuse identifitseerimisvahendiks. 

Käesolevas töös uuriti, kas must-kärbsenäpi ja metsvindi puhul on võimalik eristada liigisiseselt 
erinevaid populatsioone vaid laulu iseärasuste abil. Mõlemat liiki uuriti eraldi — must-
kärbsenäpi puhul võrreldi Rootsi ja Saksamaa populatsioone ning metsvindi puhul Norra-Rootsi 
ja Saksamaa populatsioone. 

Töö eesmärkideks olid: 

• Selgitada välja must-kärbsenäpi ja metsvindi laulu populatsioonisisene varieeruvus 
• Hinnata must-kärbsenäpi ja metsvindi valitud populatsioonide vahelist varieeruvust ja 

hinnata võimalust neid populatsioone laulu järgi eristada 

Eesmärkide põhjal seati järgmised hüpoteesid: 

• Populatsioonisisene varieeruvus must-kärbsenäppide laulus on väiksem kui 
populatsioonidevaheline 

• Must-kärbsenäppide populatsioonidevaheline erinevus ei ole piisav, et määrata laulu 
järgi isendi populatsioonilist kuuluvust 

• Metsvindi laulu populatsioonidevaheline varieeruvus on suurem kui populatsioonisisene 
• Sama liigi populatsioone on võimalik eristada sonogrammide abil 

Hüpoteeside kontrollimiseks analüüsiti must-kärbsenäpi (10 Rootsi ja 10 Saksamaa populatsi-
oonist) ja metsvindi (9 Norra-Rootsi ja 10 Saksamaa populatsioonist) laulu salvestisi program-
mis Raven Lite 1.0. Salvestised on pärit internetileheküljelt www.xeno-canto.org. Salvestistes 
analüüsiti võrdlevalt valitud lindude laulus stroofide pikkust, stroofide arvu minutis, stroofide-
vaheliste pauside pikkust ja metsvindi populatsioonides ka stroofide kõrgeima heli sagedust. 

Kahe valitud linnuliigi laulu analüüsi tulemused on üksteisest väga erinevad. Selgus, et 
metsvindi populatsioone on võimalik üksteisest eristada lauluanalüüsi abil. Samas must-
kärbsenäpi liigi puhul see võimalikuks ei osutunud. 

Must-kärbsenäpi laulu salvestiste analüüsil selgus, et populatsioonisisene varieeruvus on 
väiksem, kui populatisoonidevaheline, kuna ühe populatsiooni linnud on omavahel tihedamas 
kontaktis, kui erinevate populatsioonide linnud. Samas must-kärbsenäpi Saksamaa ja Rootsi 
populatsioonide isendite laulud ei erine teineteisest sedavõrd, et vaid laulu analüüsi tulemusena 
saaks kindlaks määrata linnu päritolu. Seega tõestati, et must-kärbsenäpi populatsioonisisene 
varieeruvus on väiksem, kui populatsioonidevaheline, kuid varieeruvuse kattuvus on liiga 
ulatuslik, et eristada neid kaht populatsiooni vaid laulu järgi. 

Metsvindi populatsioonide salvestiste analüüsil saadud tulemustest on võimalik järeldada, et 
vaadeldavate populatsioonide metsvintide laulus on teatavaid erinevusi. Norra-Rootsi 
populatsiooni metsvintide laul on kiirem — stroofide arv minutis on suurem ja stroofide kestvus 
lühem. Laulu helisagedus erineb kahe populatsiooni vahel suuresti — Saksamaa metsvintide 
laulu helisagedus on kõrgem. 

Eesmärgiks oli teha kindlaks, kas metsvindi laulu varieeruvus on populatsioonisiseselt väiksem 
kui populatsioonidevaheliselt. Tulemused näitavad suurt populatsioonisisest varieeruvust Norra-
Rootsi populatsioonis. Saksamaa populatsioonisisene varieeruvus ei ole kuigi suur. Tulemustest 
saab järeldada, et metsvindi laulu populatsioonidevaheline varieeruvus on suurem kui 
populatsioonisisene. Samuti tulid sonogrammide analüüsil ilmsiks erinevused metsvindi kahe 
populatsiooni vahel, mis näitab teise hüpoteesi tõekspidavust.  
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Seda, miks ühe liigi populatsioonide võrdlusel tulid välja erinevused ja teisel mitte, võib 
põhjendada lindude erinevast eluviisist populatsioonides. Metsvindi Norra-Rootsi populat-
sioonis elavad rändava eluviisiga metsvindid, kes käivad seal vaid pesitsemas. Saksamaa popu-
latsiooni linnud on aga enamasti paiksed ja pesitsemiseks pikemaid rändeid ette ei võta. See 
põhjendab ilmselt ka Norra-Rootsi suure populatsioonisisese varieeruvuse. Must-kärbsenäpi 
populatsioonid seevastu on mõlemad rändavad ja see toob kaasa suure isendite segunemise, 
mille tulemusel on linde üksteisest laulu analüüsil raske eristada. 

 

MESILASTE SUREMINE EESTIS JA SELLE MÕJU LOODUSELE 

Autor: Kaisa Uusen 
Kool: Suure-Jaani Gümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Ly Valdmaa 

Minu uurimistöö eesmärgiks oli lähemalt uurida mesilaste suremist Eestis ning millist mõju 
avaldab see loodusele. Valisin selle teema, kuna minu vanemad on igapäevaselt seotud mesilaste 
ja mesindusega ning ma tundsin huvi, kas maailmas aktuaalseks probleemiks muutunud 
mesilaste väljasuremine mõjutab ka mind ümbritsevat keskkonda. Samuti ajendas mind seda 
uurimistööd tegema dokumentaalfilm „Rohkem kui mesi.“  Töö teoreetilise osa materjali 
kogumiseks kasutasin interneti abi, palju infot sain ka raamatutest. 

Uurimistöös koostasin ka küsitluse.  Küsitluse eesmärgiks oli välja uurida, milline on mesilaste 
suremus Eesti mesinike mesilates. Küsitluse esitasin kümnele mesinikule, tagasisidet sain 
seitsmelt.  

Selgus, et Eestis on mesilaste suremine olnud kõige suurem just aastal 2011. Peamisteks 
mesilaste hukkumise põhjusteks on pestitsiidid ning haigused. 

Töö käigus sain teada, kui olulist rolli mängivad mesilased looduses. Inimeste eesmärgiks peab 
jääma mesilasperede säilitamine ning arvukuse tõstmine. 
 

KOBRAS PÄRNUS 

Autor: Reimo Jaansalu 
Kool: Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, 9. kl 
Juhendaja: Mari-Liis Rebane 

Käesolevas uurimustöös uuriti ja kaardistati kopra tegutsemisjälgi Pärnu linnas, ning anti 
ülevaade kopra bioloogiast ja eluviisist. Kobras kui Euroopa suurim näriline on autorit 
huvitanud peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks on minu kodu tagahoovis, mis asub Pärnu jõe 
lähedal, esinenud kopra tegutsemisjälgi. Teiseks ehitas kobras tammi jõele minu jahimehest onu 
maakodus ning lisaks on onu rääkinud lugusid sellest imetajast. Kolmandaks on linna kolinud 
loomade probleem viimasel ajal järjest aktuaalsem. 

Käesoleva uurimustöö eesmärk oli kaardistada kopra levik Pärnu linnas praegusel hetkel. 
Täpsemalt: välitöödelt saadud andmetega anda ülevaade kopra bioloogiast, uurida ajajkirjan-
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duses esinenud infot, võrrelda autori välitöödelt saadud andmetega ja koostada tegutse-
misjälgede levikukaart Pärnu linnas. 

Välitöödel külastasin eelinfo põhjal viit Pärnu linna piirkonda ja fikseerisin täpsed tegutse-
misjälgede kohad GPS aparaadiga. 

Kahes uuritud kohas (Pärnu Vallikäär, Veteranide park) viiest kopra tegutsemisjälgi enam ei 
leidunud. Ülejäänud kohtades leiti kokku 33 erinevat tegutsemisjälge, millest enamus olid 
värsked toitumisjäljed. Saadud tegutesmisjäljed kanti Pärnu linna kaardile ja saadi nii kohalik 
tegutsemisjälgede levikukaart. 

 

ILVES (Lynx Lynx): BIOLOOGILINE ÜLEVAADE JA LEVIKUST 

SAAREMAAL 

Autor: Diana Alt ja Elo Nõmm 
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 8. kl 
Juhendaja: Inge Vahter 

Ilves on tavaline loom Eesti loodusmaastikus. Suurte metsamassiivide elanikuna ta meile 
kergesti silme alla ei satu. Kunagi oli ilves meil Eestis nii haruldane, et ta võeti looduskaitse 
alla. Praegu on ilveseid Eestis nii palju, et neile peetakse mõõdukat jahti, kuigi ilvese arvukus on 
vähenemas. Ilvest peab kartma, sest haavatuna on ta võimeline inimest ründama. Samal ajal 
hirmujutte puu otsast alla hüppavast ja inimest ohustavast ilvesest on liigsed. Ilves on kasulik 
loom, metsas on ta haigete ja põdurate loomade hävitaja. Vaatamata sellele, peab tegema 
pidevalt ilveste uuringuid ja vajadusel nende arvu vähendama. Ilves kuulub rahvusvahelise 
tähtsusega jahiulukite hulka. Paljudes Euroopa maades on ilves üsna haruldane loom. 

Uurimistöö eesmärkideks olid: 

1. Anda ülevaade ilvese bioloogiast, levikust ning selgitada ilvese tähtsust ja kahjulikkust 
looduses. 

2. Anda ülevaade ilveste uurimisest ja küttimisest Eestis viimastel aastatel. 
3. Uurida, mida arvavad ja teavad ilvesest Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhikooli õpilased. 
4. Anda ülevaade Saaremaal elanud ja elavatest ilvestest, seda nii ajakirjanduses esinenud 

artiklite kui ka küsitluse abil tehtud uuringu põhjal. 
5. Kanda Saare maakonna kaardile paigad, kus kahe viimase aasta vältel on ilvest kohatud.  

Töö praktilise osa käigus küsitleti Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhikooli 5. – 9. klassi õpilasi ja 
uuriti, kas nad on Saaremaal elavatest ilvestest midagi kuulnud ning kas nad kardavad ilvest. 
Selgus, et 229-st vastajast 15% kartis vähemal või suuremal määral ilvest. Kartus tuleneb 
enamasti sellest, et info ilvesest kui verejanulisest kiskjast kandub edasi põlvest põlve ning ka 
mitmetes luuletustes ja juttudes on ilvest väga kurja metsloomana kujutatud.  

Andmeid küsiti ka keskkonnaametist. Keskkonnahariduse spetsialisti Maris Sepa kaudu saadi 
andmeid ka Eesti ulukiuurija Peep Männili käest. Selgus, et Saaremaal ei ole väga täpseid 
ilveseuuringuid tehtud, kuna arvatavasti viimastel aastatel ilvestel siin järglasi pole olnud. 

SÜG-i 5. – 9. klassi õpilased on siiski Saaremaal elavatest ilvesest kuulnud oma pereliikmete ja 
jahimeeste kaudu. Palju häid andmeid ilvese elu ja kohtumispaikade kohta saadi kohalikelt 
jahimeestelt. Küsitluse kokkuvõttena selgus, et viimasel kahel aastal on Saare maakonnas ilvest 
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kohatud vähemalt üheksas paigas. Ilveste aktiivsemat tegutsemist on märgata Muhus, kus neid 
kahtlustatakse metskitsetallede murdmises. Seal elab arvatavasti neli ilvest, kaks vana ja kaks 
noort. Jahimeeste arvates võib ilveste vähesus olla tingitud sellest, et hundid murravad ilvese 
pojad maha. Hetkel ei teata, mis soost on Saare maakonnas elavad ilvesed, seetõttu ei olda ka 
kindel, kas neil järelkasvu saab olla. Jahimeeste andmetel on Saaremaal lastud vaid üks ilves, 
see oli 1993. aastal. 

Töö eesmärgid said täidetud, töö autorid leiavad, et ilvese seiret võiks edaspidi siiski teha, sest 
looduses viibijad aeg-ajalt kohtuvad ilvesega. Eriti tuleks tähelepanu pöörata Muhu ilvestele. 
Jääb lootus, et see huvitav loom Saaremaal edaspidi sigib ja teda võib looduses kohata ning 
arvamus, et selle uhke ning võrdlemisi ettevaatliku ja vaikse eluviisiga isendi kadumine Saare 
maakonnast on arvatavasti vaid aja küsimus, ei täitu. Samuti loodavad töö autorid, et nende 
tööga sai vähemalt osade inimeste jaoks kummutatud müüt puu otsas istuvast ja inimese kaela 
murdvast ilvesest. 

 

PIKKUSTE KAUDNE MÕÕTMINE 

Autor: Meeri Emili Mõts ja Gabriela Müürsepp 
Kool: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, 9. kl 
Juhendaja: Leili Sõmer 

Töö on teostanud 8. klassi õpilased ainekava omandamise kinnistamiseks 2014. a. kevadel.  

Pikkuste kaudsel mõõtmisel saab kasutada matemaatikas kolmnurkade sarnasust. Looduses 
pikkuste mõõtmisel võib kasutada varju, pliiatsi või peegli abi. Praktilise töö eesmärk oli 
rakendada tunnis õpitud teadmisi looduses. 

Praktiline töö teostati rühmatööna. Igasse rühma kuulus 3 õpilast, kes valisid ühe meetoditest. 
Kokku klassis moodustus 7 rühma.  Töö tuli vormistada esitlusena ja tunnis ette kanda.  

Selgus, et valituteks osutusid varjumeetod ja pliiatsimeetod. Samuti osutus tõeks, et nende 
meetoditega saab looduses praktiliselt kaugusi mõõta. 

Oma ettekandes tutvustavad autorid kahe erineva rühmatöö tulemusi. 

 

SFÄÄRI PINDALA JA KERA RUUMALA ARVUTAMINE JALGPALLI 

MUDELI NÄITEL 

Autor: Mihkel Rauba 
Kool: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, 9. kl 
Juhendaja: Leili Sõmer 

Töö eesmärgiks oli leida selline kera mudel, mille pindala ja ruumala saaks arvutada 
korrapäraste hulknurkade abil. Selliseks mudeliks sobib jalgpall, mis on kerakujulne ning mille 
sfäär on kokku pandud korrapärastest viis- ja kuusnurkadest.  

Töö autor püstitas hüpoteesi, et jalgpalli järgi arvutatud sfääri pindala ja ruumala on ligikaudu 
võrdne valemitega arvutatud tulemusele. 
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Uurimistöö koostaja loendas korrapäraste viis- ja kuusnurkade arvu, mõõtis suurringi 
ümbermõõdu ning korrapäraste hulknurkade külgede pikkused. Konstrueeris sirkli ja joonlaua 
abil korrapärase viisnurga ja kuusnurga ning vajalike mõõtmistulemustega arvutas nende 
pindalad. Saadud tulemust kontrolliti arvutiprogrammi GeoGebra abil. Hulknurkade pindalade 
summa annab sfääri pindala.  

Töö autor valmistas korrapärased viisnurksed ja kuusnurksed püramiidid, millest sai kokku 
panna kera, mis sarnanes jalgpallile. Püramiidide ruumalade summa andis kera ruumala. 

Jalgpalli mudelit kasutades leidis hüpotees kinnitust osaliselt. Arvutades sfääri pindala kasuta-
des korrapäraseid hulknurki, on tulemused ligikaudu samad, aga ruumalade puhul tuli erinevus. 

 

MPEMBA EFEKT 

Autor: Helle-Mai Piirsoo ja Simo Sirel 
Kool: Nõo Reaalgümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Peet-Märt Irdt 

Mpemba efekt on nähtus, mille puhul soe vesi külmub kiiremini kui jahe vesi. Teadlastele on 
see nähtus pakkunud huvi juba kaks tuhat aastat, kuid avaliku teaduse huviorbiiti ilmus 
kõnealune teema alles eelmisel sajandil. Mpemba efekti seletuseks on pakutud mitmeid 
teooriaid, aga ühelegi neist pole leitud kindlat katselist aluspõhja. 

Teema valiti autorite isiklikust huvist antud teema vastu, sest see nähtus tundus ebareaalne ja 
füüsikaseadustega vastuollu minev. Teema oli põnev, sest oli võimalik teha katseid koduste 
vahenditega ja selle problemaatika üle oli hea diskuteerida. 

Praktilise töö uurimisküsimused: 

• kas Mpemba efekti on võimalik katseliselt tõestada kodustes tingimustes; 

• kui suurel määral on Mpemba efekti uuritud? 

Autorid tegid Google Docs’i keskkonnas kaks faili, millest esimesse kirjutasid uuritud allikate 
viited ja nende järele lühikokkuvõtte teemast. Teise faili läks kasutatud info. Selline süsteem 
tagas selle, et autorid tegeleksid erineva materjaliga.  

Uurimuse praktilises osas viidi läbi kokku kuus katset, kummagi autori poolt kolm. 
Katsevahenditeks olid Vernieri mõõtmisseade, kaks temperatuurisensorit ja ühel juhul kasutusel 
võikarbid, teisel juhul jääkuubikukotid.  

Graafikutelt saadud andmeid võrreldi, analüüsiti ja otsiti seaduspärasusi. Järeldused tehti 
varasemalt kogutud materjali ja katsetest saadud andmete põhjal.  

Autorite läbi viidud katsed õnnestusid pooltel kordadel. Katsetest järeldus, et Mpemba efekt 
avaldub paremini väiksema veekoguse ja algtemperatuuride väiksema erinevuse puhul. 
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MARSI UURIMISEST 

Autor: Heiki Reila 
Kool: Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, 10. kl 
Juhendaja: Aarne Paul 

Käesolevas töös antakse lühiülevaade planeet Marsi uurimise ajaloolisest taustast ja 
üldandmetest. Marss on järgmine inimkonna peatuspunkt teekonnal Universumi sügavustesse.  

Vaatluse all on Marsi lendude eesmärgid. Miks lendame  just Marsile ja miks on see teema 
päevakorras just täna ? Mis motiveerib inimkonda laiemalt ja konkreetseid huvigruppe kitsamalt 
? Tuuakse ära mõned seisukohad ja arendatakse võimalikke tulevikustsenaariume. 

Ettekanne põhineb  viimaste Marsi missioonide uurimisandmetele ja  komeet Siding Spring 
hiljutisele möödumisele planeedist. 

Marsile mehitatud lennud on tehniliselt võimalikud,  vaimselt ja füüsiliselt rasked väljakutsed 
inimestele, kuid samas omavad perspektiivi inimkonna arengu katalüsaatorina. 

 

SUUREST PAUGUST MULTIVERSUMINI 

Autor: Silver Põlgaste 
Kool: Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, 10. kl 
Juhendaja: Aarne Paul 

Käesolevas töös vaadeldakse Suure Paugu kosmoloogiat lähtudes viimastest mikrolaine-
uuringutes avastatud märkidest gravitatsioonilainete olemasolu kohta. Antakse ülevaade 
mõnedest Multiversumi teooriatest, mis võiks tõeselt kirjeldada meie vaadeldavat maailmapilti.  

Vaatluse all on S. Hawkingi poolt arendatav M-teooria, mis pakub väga elegantset lahendust 
gravitatsiooni ja kvantteooriate ühendamiseks. Miks on olemas Universum(id)? Kuidas 
Feynmani integraal üle ajalugude töötab multiversumite ruumis? Miks on meie maailm just 
meile unikaalne ja imeline, miks on meie loodusseadused nii täpselt häälestatud? Tuuakse ära 
multiversumi teooria "ülevalt alla" lähenemise võimalik lahendus. 

Ettekanne põhineb senise klassikalise kosmoloogia mudeli edasiarendusel S. Hawkingi poolt 
kasutades R. Feynmani kvantmehaanika matemaatilisi meetodeid  multiuniversumite teoorias. 

Suur Paugu vaatlemine kvantsündmusena annab uue lähenemise vaatleja probleemi lahenda-
misele tänapäeva teaduses. Feynmani integraal, mis viis kunagi kvantelektrodünaamika teooria 
loomiseni ja mille eest Feynman sai Nobeli preemia 1965. a., viib huvitavate võimalusteni ühtse 
väljateooria loomiseks. 
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VASTUPIDAVUSTREENINGU MÕJU COOPERI TESTI TULEMUSELE 

Autor: Kate Kasvo 
Kool: Suure-Jaani Gümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Liis Schasmin 

Teema tutvustus ja valiku põhjendus: Valisin oma uurimistööle sellise teema, sest soovisin 
teada saada, kuidas erinevad jooksutreeningud avaldavad mõju kehalisele vastupidavusele ning 
antud testi tulemustele. Olen püsivalt tegelenud jooksmisega nüüdseks juba 3,5 - 4 aastat ja 
seega  hakkas mind huvitama see, kuidas jooksmine mu keha mõjutab ning mõtlesin, kuidas 
saaksin enda harrastuse siduda  uurimistööga. Jooksmine kui üks treeningvõimalus on täna-
päeval kogumas inimeste seas märgatavat populaarsust. 

Uurimistöö eesmärk: Minu uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade vastupidavustreeningust 
ja välja selgitada, millisel määral avaldab 6-nädalane treening mõju Cooperi testi tulemusele. 

Andmete kogumise ja töötlemise/analüüsi metoodika kirjeldus: Oma uurimistöö 
läbiviimiseks kogusin materjali mitmetest raamatutest ning internetilehekülgedelt. Peamise 
uurimismeetodina kasutasin katsemeetodit — täpsemalt jooksutesti nimega Cooperi test. 

Peamised uurimistöö tulemused: Uurimistöö katsete põhjal selgus, et 6-nädalane treening 
avaldab head mõju Cooperi testi tulemustele ning tulemused paranesid iga testiga. Lisakatsete 
(Plank-test, pulsimõõtmine igal hommikul) tulemused näitasid samuti, et vastupidavustreening 
on avaldanud head mõju üldisele füüsilisele seisundile. 

Kui esimese Cooperi testi tulemuseks oli 2400 meetrit 12 minutilise testi ajaga, siis kolmanda ja 
ühtlasi ka viimase testi tulemuseks oli 2650 meetrit. 

Täitsin oma uurimistöö eesmärgi ja veendusin selles, et vastupidavustreening avaldab positiivset 
mõju Cooperi testi tulemusele! 

 

MÜSTILINE DEJA VU — SELLEGA SEONDUVATE NÄHTUSED NING 

INIMESTE TEADMISED SELLEST 

Autor: Johanna Maripuu 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 11. kl 
Juhendaja: Sirje Kereme 

Prantsusekeelse terminiga déjà-vu kirjeldatakse tunnet, nagu oleks seda olukorda varem juba 
nähtud või läbi elatud. Kust ikkagi tuleb Deja vu (déjà vu) ja kuidas see meid mõjutab?  

Paljud meist on kogenud tunnet, et täpselt seesama olukord, milles sa hetkel oled, on enne 
olnud. Sellised sündmusi kiputakse üldjuhul alatähtsustama, pidades neid kujutlusteks või 
lihtsalt kokkusattumusteks, sest lapsest peale oleme me õppinud olema ratsionaalsed ning 
uskunud, et kujutlusvõimel, unenägudel ega intuitsioonil pole mingit praktilist väärtust. 
Uurimise käigus püüab autor jõuda selgusele, mida inimesed Deja vust üldiselt teavad; leida 
põhjuseid, miks see tunne tekib; leida lahendusi inimestele, kelle elu Deja vu liialt kontrollib ja 
suurendada ühiskondlike teadmisi antud tunde kohta. 



  KONVERENTS SAAREMAA                MINITEADUSPÄEVAD 2O14 
    

 

Saaremaa            19         Kuressaare 

Antud teema valik on tingitud autori huvist Deja vu tekkimise ja sellega seonduvate 
probleemide vastu ning teema valikul mängis suurt rolli ka autori enda kokkupuuted Deja vu’ga.  

Töö on jaotatud kahte peatükki: esimeses osas on  allikmaterjalide põhjal kokku võetud teadmi-
sed Deja vu kohta ning teises esitatakse autori poolt läbiviidud uuringu tulemuste analüüs. 

Küsitluste analüüsimisel saadi teada järgmist: 

• Umbes 90 % küsitletutest on deja vu’ga või sarnase kogemusega kokku puutunud; 
• Deja vu kogemusi oli enim16-19 aastaste ning 35-40 aastaste grupis; 
• individuaalsed kokkupuuted deja vu’ga, sisaldavad palju tõestamata fakte. 

 

HAAKRIST KUI AJALOOLINE JA KULTUURILINE MITMETÄHENDUSLIK 

VÄEMÄRK 

Autor: Indrek Tenno 
Kool: Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja: Piia Jullinen 

Osad ning alajaotused: 

Sissejuhatav osa: Sümbolite semiootilisest tähendusest. Räägitakse erinevate sümbolite, kuid 
peamiselt haakristi, ajaloolistest semiootilistest tähendustest ning kuidas see on välja kujunenud 
ning mis moel on nende tähendus ajas muutunud ja säilinud.  

1. Svastika nimetuse taust ja ajalugu. Räägitakse svastika nimelisest eripärast ning kuidas on 
selline nimetus välja kujunenud, kuidas nimetatakse haakristi erinevates kultuurides tänapäeval 
ning kuidas on seda tehtud minevikus.  

2. Svastika kasutamise piirkonnad ja tähendused (minevikus). Kuna svastika on ilmselt 
enimlevinud sümbol — väemärk — siis uuritakse ja arutatakse läbi kuna algas svastika kasuta-
mine meile teadaolevalt, mis tähendust see väemärk omas erinevates kultuurides, ning kuidas 
seda rakendati. 

3. Svastika Eestis enne II Maailmasõda. Svastika on Eesti jaoks olnud läbi terve ajaloo ülimalt 
mitmetikasutatav sümbol (lähedane sümbol kolmjalg), seega millised olid selle tähendused ning 
kasutamisalad enne II MS  — kuidas, kuna ja millena on seda kasutatud, mida see tähendas 
erinevates Eesti osades ja kuidas sellesse suhtuti. 

4. Svastika Eestis II Maailmasõja ajal. II MS tõi Eestile svastika kasutamist rohkem kui 
kunagi varem — just igapäevaelus. Millised olid svastika kasutamisvaldkonnad II MS ajal eestis 
igapäevase märgina? 

5. Svastika kasutamine natsionaalsotsialistliku Saksamaa poolt. Natsionaalsotsialistliku Sak-
samaa svastika kasutamise valdkonnad Saksa algsel riigiterritooriumil ning II MS ajal ka riiki-
des, mille NS Saksamaa okupeeris. Kuidas mõjutas NS Saksamaa edasist svastika kasutamist? 

6. Svastika kasutamise piirkonnad ja tähendused (tänapäeval). Kuna svastika on tänapäeval 
piirkonniti täielikult keelatud ning enamjaolt lihtsalt ühiskonna poolt mittetolereeritav sümbol, 
siis tasub uurida millistel moodustel annab svastikat kasutada tänapäeval, ilma et sellest tekiks 
probleeme. Kuidas suhtutakse tänapäeval haakristi erinevate kultuuriruumide poolt ning kus on 
selle kasutamine leebem, kus tihedam? 
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7. Svastika kasutamise piirkondade ja tähenduste erinevused ja sarnasused (tänapäeval vs 
minevikus). Võrreldakse svastika kasutamise piirkondi ning kultuuriruumide suhtumist selle 
kasutamisesse minevikus ja tänapäeval. Mis on muutunud ning mis on selle põhjustanud? 

Hüpoteesid: 

Haakristi on kasutatud ja kasutatakse ka kaasajal maailma erinevates piirkondades. 

Haakristil on erinevates kultuurides sarnaseid ja erinevaid tähendusi, kuid valdavalt on tähendus 
sarnane. 

Haakristi tähendus erinevates piirkondades on aja jooksul mõnevõrra teisenenud, kuid säilitanud 
tänaseni valdavalt oma algseid tähendusi. 

Milleni ma loodan jõuda: 

a) Näidata, et haakristi, nagu iga teise sümboli, semiootiline tähendus võib muutuda ajas. 
b) Haakristi, kui sümboli mõistmine, on kaasaja maailmas piirkonniti äärmiselt erinev. 
c) Sümbolite tähendusväli on ajas muutuv kategooria. 

 

MUUSIKA MÕJU ERIVAJADUSTEGA LASTELE (KURESSAARE 

TOIMETULEKUKOOLI NÄITEL) 

Autor: Meeri Martinson 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 11. kl 
Juhendaja: Sirje Kereme 

Teemavalikut mõjutas autori lähedane side muusikaga. Tänapäeval ei ole muusika kaugeltki 
mitte ainult meelelahutus. See on leidnud olulise rolli ka meditsiinis ning on leidnud 
tulemuslikku rakendamist erivajadustega laste arendamisel.  

Töö koosneb kolmest suuremast osast. Esimene räägib muusikateraapiast just erivajadustega 
lastele, kuna see on kõige levinum ravimismeetod sellel alal. Peale teraapiatundide  korralda-
takse ka igasuguseid erinevaid ringe, mis aitavad laste arengule kaasa. Nende suureks plussiks 
on see, et tegemist on enamasti rühmatundidega ja nad saavad seal nautida üksteise seltsi. 
Sellest räägib töö teine osa.  

Antud töö koostamise käigus korraldati ka kaks uuringut: vaatlused erivajadustega laste 
muusika- ja rütmikatundides ning küsitlus lastevanematele. Nende eesmärgiks oli saada lähem 
kokkupuude laste ja nende igapäevase eluga ning uurida, kuidas muusika seda mõjutab. Uuringu 
valimisse kuulusid Kuressaare toimetulekukooli 6.-9. klasside õpilased.  

Samuti oli töö eesmärgiks saada teada muusika mõjust erivajadustega lastele ning uurida ka 
toimuvat arengut. Suurema osa teavet  autor ammutas internetist, kuna arengu ja mõju reaal-ajas 
nägemine on pikaajaline protsess, aga ka läbiviidud uuringud andsid lisa.  

Uuritav valdkond köitis autorit juba algusest peale, aga töö koostamine tekitas autoris veel 
suuremat huvi, laiendas silmaringi ja pani nende laste probleemidele teistsuguse pilguga 
vaatama. Muusika mõjuvõimu ei tohi alahinnata! 
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MAAKOOLIDE HÄÄBUMINE (LEISI KESKKOOLI ÕPILASTE ARVAMUS 

OMA KODUKOHAS EDASIÕPPIMISE VÄLJAVAADETEST 2014 AASTAL) 

Autor: Kairi Ansper 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Sirje Kereme, Maidu Varik 

Koolivõrgustiku ümberkujunemine ja maakoolide hääbumine on Eesti hariduselus jätkuvalt 
aktuaalseteks teemadeks. Kõige rohkem mõjutab koolide sulgemist või siis gümnaasiumiosa 
kaotamist õpilaste suur liikumine maalt linna kooli ning hariduspoliitika, mis on võtnud 
ametliku suuna riigigümnaasiumide eelistamisele (eesmärgiks tugeva riigigümnaasiumi 
olemasolu igas maakonnas).  

Autor valis sellise teema, kuna on sellega ka isiklikult seotud. Eelkõige oli autoril huvi teada, 
miks on õpilased nõus vahetama kodulähedase maakooli kaugel asuva suure linnakooli vastu, 
seda eeskätt Leisi Keskkooli näitel.  

Töö peamiseks eesmärgiks oli uurida õpilaste koolivaliku mõjureid, aga ühtlasi ka otsida 
võimalikke lahendusi maakoolide gümnaasiumiosa säilitamiseks. 

Autor viis läbi uuringu Google Docsi keskkonnas ajavahemikul13.11.2013 - 27.12.2013. 
(http://bit.ly/19ETh6W). Uuringu meetodiks oli ankeetküsitlus, milles esitati kokku 21 küsi-
must. Uuringus osalesid peamiselt Leisi Keskkooli ja väiksemate maakoolide õpilased. Vastajad 
olid vanuses 12 - 16.  

Peamised järeldused: 

1. Kõikide praegu hariduselus toimuvate muutuste (nt riigigümnaasium) algseks põhjuseks 
on aina vähenev õpilaste arv. 

2. Paratamatult mõjuvad linnad noortele suurte tõmbekeskustena. Seal on ka ulatuslikum 
valik huviringe, sportimisvõimalusi, üritusi, valikaineid ja suundi. Oma osa on ka 
iseseisvusel ja tutvumisringkonna laiendamisel 

3. Õpilased tõepoolest hindavad kooli juures head haridust, õpetajaskonda ja õpikeskkonda. 
4. Koolivahetuse otsuse teeb enamus noori iseseisvalt. Mingil määral arvestatakse ka 

vanemate arvamust ja sõprade seisukohta, kui siiski kasutatakse oma pead. 
5. Koolivahetusega võib kaasneda hulk probleeme (pikk kooli sõit, ühiselamu ja söögi 

kulud, liigne vabadus). 

 

KOIMLA KÜLA KAJU TALU LUGU 

Autor: Karolin Kärm 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja: Tiiu Vöö 

Minu töö ajendiks sai soov rohkem teada saada oma emapoolsest suguvõsast ja sellest kuidas 
elasid minu esivanemad. Minu vanaema õdede ja venna pered rääkisid erinevatel koosviibi-
mistel oma lapsepõlvekodust Kaju talust suure südamesoojusega. Kõik need lood vanaema 
kodutalus elanud inimestest ja eluolust, tekitasidki minus soovi seda põhjalikumalt uurida.  
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Esimesed teated Koimla küla kohta on aastast 1592 ja siis elas seal ka rootslasi. Kaju talu nimi 
arvatakse aga tulevat sellest, et Koimla küla hakkas tekkima ümber kaevu, mis asus praeguse 
Kaju talu lähedal. Kaevusid on sellel kohal praegugi mitu, ja osa ka selliseid, millele jooksevad 
allikad sisse. 

Töö tulemusena sain teada paljudest oma suguvõsa liikmetest,  nende elust ja tegevusest, 
erinevatest ametitest ja muidugi ka Kaju talus toimunud sündmustest. 

Eraldi peatükis leiavad käsitlemist Kaju talus 1947. a. toimunud pulmad kui kolm venda 
otsustasid korraga pulmapeo korraldada.  Pulmadega seotud mälestused  kirjeldavad ka 
tolleaegseid keerulisi olusid ja tavasid: kahel vennal olid pulmad jäänud pidamata sõja tõttu,  
nõukogude võimu tulles tuli nüüd abielu aga registreerida külanõukogus ja seda seostati tol ajal 
kihlumisega, uskliku ema soovil toimus ka kiriklik laulatus jne.  

 

Kaju talu pulmalised 1947.a. (Foto Kalmet Valge erakogust) 

 

TALUHOONETE MUUTUS, ARENG JA KASUTAMINE METSA JOHANI 

TALUS PEALE EESTI TAASISESEISVUMIST 

Autor: Kristel Sepp 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 11. kl 
Juhendaja: Sirje Kereme, Andrus Sepp 

Saare maakonnas, Laadjala külas asuv Metsa Johani talu on aastate jooksul väga palju üle 
elanud. Kui Andrus Sepp ei oleks otsustanud talupidamist üle võtta, siis oleks Metsa Johani talu 
ilmselt hääbunud nagu paljud teisedki. Aga tulevane peremees võttis selle vastutuse, jättis kooli 
pooleli ja asus vanavanemate pärandust taastama ning arendama. 

Autor uuris oma kodutalu hoonete rajamise, ehituse ja kasutamise ajalugu. Töö baseerub umbes 
100 aasta pikkusel ajalooperioodil, mil talu on ostetud ja pärandatud põlvest põlve, kuid 
keskendub peamiselt viimastel kümnenditel toimunud talu arengule.  
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Töö eesmärgiks on:  

• uurida ja kirjeldada vanade ning praeguste taluhoonete ehitust, kasutust ning arengut 
Metsa Johani talus; 

• kirjeldada talu mõju keskkonnale ja pärandi tähtsust. 

Töö tegemisel on kasutatud Metsa Johani talus säilitatud pilte ja dokumente talust ning ka autori 
vanemate ja vanavanemate kirjeldusi. Töö sisaldab ka palju illustreerivat materjali, mis loob 
võimaluse võrdlusmomendiks ja paremaks ettekujutuseks töö sisust (talundileht, Eduard Sepp’a 
arvepidamiseraamatud ja majaraamatud jms). 

Töö jaguneb Metsa Johani taluõuel olevate hoonete alusel kaheksaks osaks, milles igaühes 
kirjeldatakse vastava hoone ehituse ajalugu ja kasutamist erinevatel perioodidel. Lisaks on veel 
üheksas osa, kus on välja toodud kaevude rajamine ja vanad hoonekivid, mis on talust leitud. 
Kümnenda osa tööst moodustab talu mõju kirjeldamine ümbritsevale keskkonnale. 

 

ÜHE MAJA LUGU AJAS JA INIMESTES (KOIDU 3 LUGU) 

Autor: Natali Koppel 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 7. kl 
Juhendaja: Kaalep Koppel, Sirje Kereme 

Oma uurimistöös käsitlen ma oma perekonna lugu seoses ühe Kuressaare linna krundi — Koidu 
tn 3 — arengu ja muutumistega viimase 100 aasta jooksul.   

Töö käigus sain juurde palju teadmisi oma pere eelnevate põlvkondade tegemiste kohta ja ka 
Kuressaare arengust.  

Kui varem olid selles piirkonnas põllud, siis Koidu tänavale ehitati esimesed majad alles 20. saj. 
alguses. Tänapäevasest erines ka äärelinna elulaad: veevärgi puudumisel tuli vajalik vesi 
ämbriga sisse tuua veel eelmise sajandi 60-ndailgi. Kasutatud vesi ja solk viidi jälle majast välja. 
Olulist rolli äärelinna elus täitsid ka aiandus ja loomapidamine. Koidu 3-s kestis lehmapidamine 
kuni 1974.a.  

Heaks allikaks majaga seotud inimeste tuvastamisel oli majaraamat, millest selgus, et suviti 
puhkas siin mitmeid tuntud kultuuritegelasi (Eno ja Ain Raud koos poegade Mihkel ja Rein 
Rauaga), samuti olid filmi „Me olime 18-aastased“ võtete ajal majja majutatud näitleja Evald 
Hermaküla ja filmi stsenarist Juhan Saar. 

Töö koostamisel on lisaks kirjalikele allikatele kasutatud ka praeguste majaelanike kui ka 
naabrite mälestusi. 

 

 

 
 

 

 



  KONVERENTS SAAREMAA                MINITEADUSPÄEVAD 2O14 
    

 

Saaremaa            24         Kuressaare 

 
SISUKORD 

 
SAAREMAA MINITEADUSPÄEVADE AJAKAVA .............................................................. 3 

ETTEKANDED ........................................................................................................................ 5 

Käku sepikoja arheoloogiliste leidude konserveerimine ............................................................. 5 

Pärandkultuuriaasta 2013: pärandkultuuriväärtused Saaremaal Pihtla vallas Sutu külas ja selle 
lähistel....................................................................................................................................... 5 

Arhaismid Eduard Vilde teoses “Mäeküla piimamees” .............................................................. 6 

Tüdrukud Helga Nõu noorteromaanides .................................................................................... 7 

Kuidas meie peres lugema õpiti ................................................................................................. 8 

Reinu talu: Tiina ja Toomas Arukäe järeltulijad ......................................................................... 8 

Õdede ja vendade omavahelised suhted ning esilekerkivate probleemide lahendamine .............. 9 

Peterselli kasvatamine tubastes tingimustes ............................................................................... 9 

Pärnu Rannapargi samblike välimääraja .................................................................................. 10 

Nurmkana (Perdix Perdix) bioloogiast ja levikust ................................................................... 10 

Metsvindi (Fringilla Coelebs) ja must-kärbsenäpi (Ficedula Hypoleuca) laulu varieeruvus 
erinevate populatsioonide vahel ............................................................................................... 11 

Mesilaste suremine Eestis ja selle mõju loodusele ................................................................... 13 

Kobras Pärnus ......................................................................................................................... 13 

Ilves (Lynx Lynx): bioloogiline ülevaade ja levikust saaremaal ................................................ 14 

Pikkuste kaudne mõõtmine ...................................................................................................... 15 

Sfääri pindala ja kera ruumala arvutamine jalgpalli mudeli näitel ............................................ 15 

Mpemba efekt ......................................................................................................................... 16 

Marsi uurimisest ...................................................................................................................... 17 

Suurest Paugust Multiversumini .............................................................................................. 17 

Vastupidavustreeningu mõju Cooperi testi tulemusele ............................................................. 18 

Müstiline Deja vu — sellega seonduvate nähtused ning inimeste teadmised sellest .................. 18 

Haakrist kui ajalooline ja kultuuriline mitmetähenduslik väemärk ........................................... 19 

Muusika mõju erivajadustega lastele (Kuressaare toimetulekukooli näitel) .............................. 20 

Maakoolide hääbumine (Leisi Keskkooli õpilaste arvamus oma kodukohas edasiõppimise 
väljavaadetest 2014 aastal) ...................................................................................................... 21 

Koimla küla Kaju talu lugu ...................................................................................................... 21 

Taluhoonete muutus, areng ja kasutamine Metsa Johani talus peale eesti taasiseseisvumist ..... 22 

Ühe maja lugu ajas ja inimestes (Koidu 3 lugu) ....................................................................... 23 

 

 



  KONVERENTS SAAREMAA                MINITEADUSPÄEVAD 2O14 
    

 

Saaremaa            25         Kuressaare 

 
KASULIK TEADA 

 

Konverentsi toimumispaik: Saaremaa Ühisgümnaasium (SÜG), Kuressaare 

Üleriided saame teaduspäevade kestel jätta keldrikorrusel asuvasse garderoobi. 

Majutuspaik: SÜG-i koolimaja ja õpilaskodu  

Toitlustamine: SÜG-i söökla SYGla koolimaja keldrikorrusel, lahkumispäeva 
hommikusöögipakid võtke SYGlast kaasa laupäeva õhtul 

Stendiettekanded paneme üles pärast reede lõunasööki esimesele korrusele 

Töötoa toimumispaik: Angla Tuulikumägi.  

Õhtune vaba aeg on sisustatud meelelahutusega. Kindlasti ärge jääge kõrvale reede 
õhtul kabaree-etendusest ja laupäeval Teadusteatrist! Kabareepiletid kindlasti kaasa!  

 

Osalevad koolid: 
• Kuressaare Gümnaasium 
• Lümanda Põhikool 
• Nõo Reaalgümnaasium 
• Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 
• Saaremaa Ühisgümnaasium 

• Suure-Jaani Gümnaasium 
• Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
• Tartu Kristjan Jaak Petersoni 

Gümnaasium 
• Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 

 

Kaasa tegevad teadlased: 

• KALEV SEPP — Miniteaduspäevade lektor ja superviisor. 
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi professor, doktor. 

• LIINA SAAR — Miniteaduspäevade superviisor. 
TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi Botaanika õppetooli doktorant.  
SA Eesti Teadusagentuur keskkonna valdkonna konsultant.  

• TRIINU VISNAPUU — Miniteaduspäevade superviisor. 
Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadur, doktor. Ajakirja 
Akadeemiake kolleegiumi liige 

 

Telefonid: 

Indrek Peil, miniteaduspäevade koordinaator — 50 82 678 
Diana Õun, registratuuri juht — 52 23 439 
Aado Haandi, haldusjuht — 51 84 814 


