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SAAREMAA MINITEADUSPÄEVADE AJAKAVA 

Reede, 25. november 
13.00-14.00    Osavõtjate saabumine ja registreerimine 

14.00-15.30    Miniteaduspäevade avamine, esimene ettekandesessioon 
Teadlase loeng: Piret Õunapuu — Eesti Rahva Muuseum 
Õpilaste suulised ettekanded: 
Martin Vesberg — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Mari-Liis Kapp — Tartu Jaan Poska Gümnaasium 

15.30-16.00    Lõuna 

16.00-16.30    Ettekandestendide ülespanek 

16.30-17.45    Õpilaste suulised ettekanded 
Andre Saar  — Kuressaare Gümnaasium 
Liisu Lilles, Victoria Vihman —Lümanda Põhikooli 6. kl 
Marii-Marleen Altrof  — Kuressaare Gümnaasium 
Johanna Oll — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Johannes Vilu — Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 

17.45-18.00    Mahlapaus 

18.00-19.30    Õpilaste suulised ettekanded  
Rasmus Vendel, Martin Leepere  — Aste Põhikool 
Sander Teras — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Diana Ley, Rebeca Lember  — Kuressaare Gümnaasium 
Tõeleid Liira  — Võru Kreutzwaldi Kool 
Mart Sepp  — Kuressaare Gümnaasium 

19.30-19.45    Mahlapaus 

19.45-20.00    Päeva kokkuvõte, tagasiside superviisoritelt 

20.00-20.30    Õhtusöök 

21.00-...            Meelelahutus: SÜG-i Kabareetrupi etendus 
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Laupäev, 26. november 
 

09.00-09.30    Hommikusöök 

09.55-10.15    Stendiettekannete esitamine ja vaatamine 

10.15-11.45    Õpilaste suulised ettekanded 
Maria Rüütli — Tartu Jaan Poska Gümnaasium  
Lissel Mägi — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Laura Pitšugina, Alina Smirnova — Tallinna Pae Gümnaasium 
Martin Vesberg, Torm Vatsfeld — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Maksim Kolosov — Tallinna Pae Gümnaasium 
Iris Kirs, Feridee Sevostjanov — Saaremaa Ühisgümnaasium 

11.45-12.00    Mahlapaus 

12.00-13.30    Suulised ettekanded  
Uku Konsap — Võru Kreutzwaldi Kool  
Liisa Raavel — Lihula Gümnaasium 
Karina-Anette Kiristaja — Tallinna IngliseKolledž 
Iris Kivisäk — Lihula Gümnaasium 

13.15-13.30    Päeva kokkuvõte, tagasiside superviisoritelt 

13.30-14.00    Lõuna 

14.00-15.30    Töötuba juhendajatele 

14.00-18.00    Väljasõit töötubade toimumispaika, töö töötubades 

18.00-18.15    Lõpetamine ja tublide tunnustamine 

18.15-19.15    Teadusteatri etendus 

19.15-19.45    Õhtusöök 

 

 

Pühapäev, 27. november 
Tagasi koju 

 

 
 



  KONVERENTS SAAREMAA                MINITEADUSPÄEVAD 2O16 
    

 

Saaremaa            5         Kuressaare 

SUULISED ETTEKANDED 
 

TUTT-TIIR: BIOLOOGIA, LEVIK JA ARVUKUS SAAREMAAL 

Autor: Martin Vesberg 
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 7. kl 
Juhendajad: Inge vahter ja Mati Martinson 

Tutt-tiir on suhteliselt suur tiir. Tutt-tiir toitub väikestest kaladest, keda püüab otse veepinnalt. 
Põhjameres kuuluvad tema menüüsse peamiselt heeringlased — kilu ja heeringas ning tobijas. 
Eestis pesitsevad tutt-tiirud eranditult väikestel laiududel või meresaartel hästi tihedates 
kolooniates. Haudevältus on 21-29, keskmiselt 25 päeva. Kui pojad on koorunud, toidavad 
vanemad neid pesaterritooriumil. Umbes nädala vanuselt lahkuvad nad tavaliselt sellest kohast 
ja kogunevad koos teiste poegadega osade vanalindude hoole alla lastesõimedesse koloonia 
servaosas. 

Tutt-tiir levis Eestisse 20. sajandi keskel. Esimesed vaatlused tehti 1960. ja 1961. aastal, kõige 
esimene pesa leiti 1962. aastal Muhu väinast, Papirahult. Aastatel 1960-2015 on tutt-tiiru 
arvukus Saaremaal väga palju kõikunud. Tutt-tiiru on vaja uurida, sest tuleks teada saada, mis 
tutt-tiiru on häirinud, miks ta arvukus nii palju kõigub.  

Uurimistöö eesmärkideks olid:  
1. anda ülevaade tutt-tiiru bioloogiast, levikust ja liigi Eestisse ilmumise kajastamisest 

loodusajakirjades; 
2. praktilise töö käigus selgitada ja anda ülevaade tutt-tiiru arvukuse kõikumisest 

Saaremaal; 
3. saada teada, kas tutt-tiiru arvukus Saaremaal on jätkuvalt madalseisus või on arvukus 

hakanud tõusma. 

 Hüpoteesiks seati: Tutt-tiiru arvukus on peale langusperioodi taas tõusma hakanud ja seejärel 
stabiliseerunud. 

Töö autor käis tutt-tiiru seire käigus kolooniates nende pesi lugemas. Laidudel käidi kaks korda 
— esimene kord 17. mail 2015  ja teine kord 13. juunil. Loenduste käigus kirjutati üles 
pesitsusandmed. Nii neid andmeid kui ka Sõrve  loodusvaatleja Mati Martinsoni käest saadud 
andmeid on käesolevas töös analüüsitud. Analüüsides erinevaid graafikuid, on selgunud, et tutt-
tiiru käsi käib praegu Saaremaal hästi (ca 750 haudepaari). Aastate 1960-2015 vahel toimunud 
tutt-tiiru arvukuse muutused on olnud väga suured. Kord on Saaremaal olnud 500  haudepaari, 
kord vaevalt 1-50 paari. Arvukuse kõikumise põhjuseks on kindlasti pesitsusaegne häirimine ja 
väikeste meresaarte (laidude) kinnikasvamine. Selgunud on, et praegu ohustab tutt-tiire kõige 
rohkem pesitsusaegne häirimine. Samuti on ohuks väikeste meresaarte karjatamine, sest juba on 
juhtunud, et lambad tallavad koloonia puruks.  

Autor sai uurimusest teada, et: 1. Tutt-tiiru arvukus on peale suurt langusperioodi Saaremaal 
uuesti tõusnud ja praegu on haudepaaride arv laes. 2. Kaitsta tuleks tutt-tiiru põhielupaika 
Saaremaal — Kunnati lahte. Sinna lahe laidudele on kogunenud enamus Saaremaa 
populatsioonist. 3. Autori arvates tuleks ka Kunnati lahe laidudele panna pesitsusajaks peale 
liikumiskeeld.  

Hüpotees leidis kinnitust ja töö eesmärgid täideti. 
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ÕPILASTE MOTIVATSIOON JA ÕPIRASKUSED KEEMIA ÕPPIMISEL 

TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE NÄITEL 

Autor: Mari-Liis Kapp 
Kool:  Tartu Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
Juhendaja: Einike Reinvelt 

Uurisin Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste õpimotivatsiooni ja raskuseid keemias. Mis on 
õpiraskuste põhjused, mis teemad valmistavad õpilastele kõige rohkem raskusi, kuidas saaks 
õpetaja oma tööga aidata õppimisele kaasa ja kuidas teha keemia arusaamine lihtsamaks 
õpilastele. 

KÜDEMA AJALUGU 

Autor: Andre Saar 
Kool:  Kuressaare Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja: Tiiu Vöö 

Töö eesmärgiks oli uurida Küdema küla ajalugu ning vaadelda, kuidas erinevad perioodid 
mõjutasid külaelu. Uurida tuli mõisa-, tsaari-, vabariigi-, Nõukogude- ja taasiseseisvumise 
järgset aega. Minu ema ja vanaema kasvasid selles külas ja vanaema on seal elanud terve elu. 
Meil on praegu selles külas talu, mis alguses oli tavaline suvila, kuid sai meile teiseks koduks. 
Kogu meie pere juured on sealt peale isa, kes aga armastab Küdemal kõige rohkem olla.  

Suur osa tööst põhineb suusõnalisel infol, sest internetis ja raamatutes on vähe informatsiooni. 
Kuna vanavanemate talu ja selle ehitised on osalt Küdema mõisa maadel, siis on aegade jooksul 
selgunud palju huvitavaid fakte ja ka materiaalset kinnitust mõisaaegsest elust. Nii näiteks on 
vanaisal hoiul kiviaiast leitud rauast valatud kaminapealne, mis annab kinnitust omaaegsest 
kohalikust rauasulatusest. 

Küdema küla ajalugu näitab hästi Eesti külaelu igal ajaloo perioodil. Paraku on aga just 
taasiseseisvumise ajast alanud küla taandumine: vähenes infrastruktuur, kadusid bussiliinid, 
postkontorid, meelelahutus, kauplused. Valdade ühinemine tegi külaelu veel keerulisemaks, sest 
kogu tegevus koondus suurematesse keskustesse, kus inimesed leidsid parema elukoha ja töö. 
Olen ise olnud tunnistajaks, kuidas külaelu vaikselt hääbub, sest küla asub linnast kaugel. Nüüd 
näitab aeg, kas Küdema küla jääb püsima või muutub ainult mälestuseks ühest kaunist ja 
tagasihoidlikust külast Saaremaal. 

LÜMANDA KOOL — PÕLVKONDADE KOOL 

Autorid: Lümanda PK 6. kl, ettekande teevad Liisu Lilles ja Victoria Vihman 
Kool:  Lümanda Põhikool 
Juhendaja: Tiina Niit 

Uurimistöö on valminud Lümanda kooli 120. aastapäeva ajalookonverentsile. Lisaks osales see 
töö Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi korraldatud uurimistööde võistlusel "Kooliajalugu 
uurima". 

Teema valikul lähtusime sellest, et olime sageli kuulnud ütlust, et Lümanda kool on 
põlvkondade kool. Otsustasimegi uurida, kas see väide vastab tõele. Andmete saamiseks 
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saatsime õpilastega kodudesse küsitlused ja töötasime need läbi. Lisaks kasutasime ka vilistlaste 
nimekirju. Kokkuvõtteks saime teada, et 2015/16 õppeaastal Lümanda koolis õppinud 71 
õpilase hulgas on: 

• 15 õpilast, kelle vanemad või vanavanemad ei ole Lümanda koolis õppinud ehk kes on 1. 
põlvkonna esindajad; 

• 9 õpilast on juba 4. põlvkonda Lümanda kooli õpilased; 
• 1 õpilane on ka, selline, kes esindab 5. põlvkonda. 

Lisaks sellele on meil koolis ka üks õpetaja, kes on 2. põlvkonna esindaja õpetajana. 

Oma uurimuse põhjal jõudsime järeldusele, et Lümanda kool on tõepoolest põlvkondade kool. 

LEO TIRI ELULUGU 

Autor: Marii-Marleen Altrof 
Kool:  Kuressaare Gümnaasium, 11. kl 
Juhendaja: Maidu Varik 

Leo Tiri, autori vanaisa, on praegu 86-aastane endine piirivalvur, kes veedab oma vanaduspõlve 
Saaremaal Sõrves Ohessaare külas Auli talus. Tegemist on äärmiselt põneva ja mitmekülgse 
inimesega, kes on olnud autorile eeskujuks paljudes asjades. 

Saamaks teada, millist elu elati vanaisa noorusajal, uurisin temast kirjutatud artikleid, tema 
diplomite ja autasude kogu, aga loomulikult olid peamiseks allikad vanaisa mälestused, millest 
suur osa sai ka minu töö läbi arvutisse kirja pandud. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli keskenduda vanaisa mälestuste sellele perioodile, mis puudutavad 
tema tööd nõukogude-aja võimustruktuurides. Töö Pioneeride Maja direktorina, hiljem ENSV 
Julgeolekuorganites ja Balti sõjaväeringkonna piirivalve polkovnikuna — kuuluvad nendesse 
valdkondadesse, millest tänapäeval eriti rääkida ei taheta. Samas on see aga ühe põlvkonna 
ajastutruu lugu, kus elutee valikutel inimene ise palju kaasa rääkida ei saanud. Nii nagu mängis 
saatus ja ajaloolised sündmused oma rolli Leo Tiri elukäigule, sisaldab see ka palju huvitavaid ja 
põnevaid kohtumisi omas ajastus kuulsate ja avalikkusele tuntud inimestega. Vanaisa 
pühendumus spordile ja muusikale on teda saatnud kogu elu ning kogu tema aktiivne ja tervislik 
eluviis on noorematele põlvedele olnud alati eeskujuks. 

RAJA VANAUSULISTE IKOONIMAALI KOOLKOND  
JA IKOONI MAALIMINE 

Autor: Johanna Oll 
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 12. kl 
Juhendajad: Ljuba Paju ja Riina Müürsepp 

Esimene osa tööst tutvustab Raja vanausuliste ikoonimaali koolkonda ja nende õpetajat Gavriil 
Frolovi. Oma uurimistöö käigus sain teada millest ikoone valmistatakse ja kuidas neid 
maalitakse.  

Teine osa tööst oli praktiline, kus maalisin ise kaks ikooni Raja ikoonimaali koolkonna õpetuste 
järgi.  
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Valisin selle teema, kuna olen ise Peipsi ääres üleskasvand ja ikoonimaal on tundus mulle väga 
huvitav. Samuti õpib peale ikoonimaalimise ka traditsioone ja uskumusi ikoonimaalist. Mida 
üks või teine ikoon sümboliseerib. 

Põhilised andmed sain ma ikoonimaali laagrist, kus ma suvel käisin. Samuti ikooni teemalistets 
raamatustest sain palju informatsiooni. Käisin ka Raja külas asuvas Raja vanausuliste 
palvemajas, kus sain näha Raja koolkonna tehtud ikoone ja jooniseid. 

Peamiseks tulemuseks oli teha valmis ikoon ja õppida ikoonimaali kunsti ja tutvuda Raja küla 
vanausuliste ikoonimaali koolkonna traditsiooniga. 

AAKRE KIVIVARE TARANDKALME  
ARHEOLOOGILISTE KAEVAMISTE ANALÜÜS 

Autor: Johannes Vilu 
Kool:  Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Jüri Jekimov 

Käesoleva uurimustöö eesmärk oli analüüsida Aakre tarandkalme arheoloogilisi kaevamisi ja 
kalmest leitud leide. Ma valisin selle teema, sest ajalugu ning arheoloogia on mind juba väiksest 
saati huvitanud. Kuna osalesin 2014  Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval ning olin seal aktiivne, 
anti mulle võimalus osaleda 2014 suvel arheoloogilistel kaevamistel. 

Kaevamised kestsid poolteist nädalat ning seltskond oli rahvusvaheline. Praktilises pooles sai 
käsi külge pandud kõigele, millega ka päris arheoloogid igapäevaselt tegelevad                           
— kaevamine, leidude puhastamine kuid ka nende pakendamine, kategoriseerimine ning GPS-
positsioneerimine. Töö praktiline pool toimus aastal 2014 ning analüütiline pool 2016 kus 
koostasin kaevamistest analüüsi. Analüütilise poole peamisteks eesmärkiteks olid dateerida 
kalme ning analüüsida esemete ja säilmete paiknemist tarandkalmes. 

Töö käigus õppisin koostama arheoloogiliste kaevamiste analüüsi ning sain kindlasti palju 
innustust arheoloogiaga edasi tegelemiseks. 

 

METAANILAGUKATTEGA KUDJAPE PRÜGILAS ARENEVATE 

SELGROOTUTE (INVERTEBRATA) LOOMADE  
LIIGILINE MITMEKESISUS JA ARVUKUS 

Autorid: Rasmus Vendel, Martin Leepere 
Kool:  Aste Põhikool, 8. kl 
Juhendajad: Ülle Soom ja Maie Meius 

Kui prügilast on kujundatud puhke- ja tervisespordiala, siis võib see tekitada inimestes 
eelarvamusi, et kas tegu on ikka tervisliku ja sobiva kohaga. Käesoleva uurimusega püüti 
tõestada, et kui sellel alal suudavad elada erinevad selgrootute liigid, siis järelikult on koht igati 
loodus- ja inimsõbralik.  

Töö praktiline osa viidi läbi metaanilagukattega Kudjape prügilas 2015, aasta suvel. Kokku 
võeti proove kolm korda, et uurida pinnase loomastikku. Proovide kogumised toimusid 23. 
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juulil, 30. juulil ja 06. augustil. Püüniste panekuga alustati 16. juulil ning püünised olid püügiks 
üleval ühe nädala. Püünisteks kasutati plastiktopse, milles oli 20% soolalahus.  

Iga proovikorraga 8 proovipunktist koguti kokku 24 proovi. Kogumisperioodi jooksul koguti 
kokku 72 proovi. Pudelid, kus oli soolalahus koos putukatega, varustati kuupäevaga ja vastava 
katsekoha numbritega. Pudelid analüüsidega asetati jahedasse ruumi ja säilitati kuni sisu 
sorteerimiseni. 

Välitöö teise osana uuriti vihmausside liigilist koosseisu Kudjape metaanilagukattega prügilas. 
Vihmausside uurimiseks tähistati 0,25m² suurusega prooviruut. Ruudud asusid samades 
kohtades, kus suvel olid selgrootute püünised. Igas püünise kohas oli üks ruut vihmausside 
liigirikkuse ja arvukuse määramiseks. Vihmausside püüdmiseks kasutati 15% sinepipulbri lahust 

Välitööde kolmanda osana võeti mullaproovid. Mullaproovid võeti risti üle mäe pandud seitsme 
punkti topside juurest. Igast paigast võeti ühendproovi kõigi kolme topsi asukohast ca 10 cm 
tüsedusest kihist. Mullaproovi ei võetud settekaevust. 

Töö eesmärgid anda ülevaade kirjanduse põhjal Kudjape prügila sulgemisest ja seal elavatest 
selgrootute rühmadest täideti. 

Hüpotees: Metaanlagukate on sobiv keskkond mitmekesise selgrootute fauna arenemiseks leidis 
kinnitust. Metaanlagukattega alal leidus kõigi töös käsitletud nelja selgrootute rühma esindajaid: 
mardikad, ämblikud, hulkjalgsed ja muud 

Hüpotees: Selgrootute faunas moodustavad enamiku laia ökoamplituudiga ja mitmesugust toitu 
kasutavad organismid (generalistid) leidis kinnitust.  

Hüpotees: Looduslik muld on selgrootutele loomadele parem elukeskkond kui erinevatest 
materjalidest kokkusegatud metaanlagukate leidis kinnitust, kahe rühma puhul , rohkem esines 
loodusliku muldkattega alal mardikaid ja hooghännalisi. Teiste liikide osas tulemused võrdsed 
välja arvatud vihmaussid, keda oli metaanlagukattega alal rohkem. 

PLIIDID SAAREMAA KODUDES 

Autor: Sander Teras 
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 8. kl 
Juhendajad: Indrek Peil ja Inge Vahter 

Köök on kodu süda. Selles saab pere enamasti kokku hommikul enne kooli või tööle minekut ja 
ka õhtusöögi ajal. Teatavasti on toit ainus asi, mis kõhtu toidab. Selleks, et meeldivat rooga 
saaks suurepäraselt valmistada, on vaja kööki väga head pliiti. 

Aastal 2013 tahtis Euroopa Komisjon puuküttel töötavate pliitide ja –ahjude kasutamist piirata 
kui mitte üldse ära keelata. Eestis seda siiski ei tehtud. Sellegi poolest tekib küsimus: Milline 
pliit oleks kõige targem soetada? Käesolevas uurimistöös on võrreldud Saaremaa kodudes 
kasutatavaid kolme liiki pliite: puupliiti, gaasipliiti ja elektripliiti. 

Töö eesmärkideks seati: 
• anda ülevaade majapidamistes kasutatavatest pliitidest ja neid omavahel võrrelda; 
• selgitada SÜG-i õpilaste ja õpetajate seas läbiviidava küsitluse teel välja, milliseid pliite 

Saaremaa kodudes kasutatakse ja mida arvatakse nende kasutamise mõjust keskkonnale; 
• uurida katseliselt, mis liiki pliidid on ökonoomsemad ning keskkonnasäästlikumad. 
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Kuna puitu peetakse taastuvaks energiaallikaks, otsitakse kinnitust hüpoteesile, et vaatamata 
kasutamisel eralduvale suitsule on puupliit teiste pliitidega võrreldes siiski kõige keskkonna-
säästlikum. Töö on vormistatud neljas osas. 

Esimeses, teoreetilises osas, antakse kirjandusallikatele tuginedes ülevaade erinevat liiki 
pliitidest, nende plussidest ja miinustest ning mõjust keskkonnale. Teises osas esitatakse 
ülevaade pliitidega seotud füüsikalistest suurustest. Kolmandas osas kirjeldatakse kasutatud 
metoodikat ja viimane osa käsitleb praktilise töö tulemusi ja analüüsi. 

Praktiline uurimus koosnes Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate küsitlusest ning 
erinevat liiki pliitide eksperimentaalsest uurimisest. 

Küsitluse vastustest selgus, et õpilaste kodude 318 pliidist olid 168 elektripliidid, 104 puupliidid 
ja 47 gaasipliidid. Linna- ja maaõpilaste vastused olid enam-vähem sarnased. 

Pliitide keskkonnaäästlikkuse kohta andsid vastuse ainult kaks kolmandikku õpilastest. Nendest 
59 % arvas ekslikult, et on kõige säästlikum elektripliit, 35% arvas, et seda on puupliit ja 
ülejäänud 6% arvas, et kõige keskkonnasõbrslikum on gaasipliit. Täiskasvanute vastused kodus 
kasutatavate pliitide liikide kohta olid samasugused kui õpilastel. Mõju keskkonnale teati aga 
paremini. 

Katsete käigus aeti pliitidele asetatud potis keema 2 liitrit vett. Mõõdeti keemaminekuks 
kulunud aeg, mis iseloomustas pliidi soojusülekande võimsust ning tehti kindlaks kulutatud 
kütuse hulk. Viimane võimaldas hinnata pliidi efektiivsust, tekkivate saasteainete hulka ja 
kasutamise maksumust. Elektripliidi energiakulu tehti kindlaks spetsiaalse energiamõõtjaga, 
gaasipliidil mõõdeti gaasikulu kilekotti kogumise teel ja puupliidil kulunud kütus kaaluti. 

Ühe potitäie vee keemaajamisel osutus kõige efektiivsemaks elektripliit, kolmest potitäiest 
alates aga puupliit. Keskkonnale toob tekkiva tuha ja süsihappegaasi hulga tõttu kõige rohkem 
kahju elektripliit ja kõige keskkonnasõbralikuma kasutusega on puupliit. 

Töö eesmärgid täideti ja hüpotees, et puupliit on kõige keskkonnasõbralikum, leidis kinnitust. 
Õige kasutamise korral osutub puupliidil söögitegemine ka kõige odavamaks. 

KURESSAARE LINNARUUMI JA LÄHIÜMBRUSE VALGUSREOSTUS 

Autorid: Diana Ley ja Rebeca Lember 
Kool:  Kuressaare Gümnaasium, 9. kl 
Juhendaja: Maie Meius 

Valgusreostuse teema on tänapäeva maailmas väga aktuaalne, aga senini on seda siiski vähe 
uuritud. 

Käesolevas töös uuritakse valgusreostuse olukorda Kuressaares ja selle lähiümbruses ning 
elanike teadmisi valgusreostusest. Töö käigus viisid autorid läbi asjakohaseid vaatlusi ning 
internetipõhise valgusreostusalase küsitluse. 

Uurimisobjektide vaatlused Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses viidi läbiajavahemikus 8.- 
17.12.2015. a, internetiküsitlus toimus 2016. a. jaanuaris. 

Uuringu tulemustest lähtuvalt koostasid autorid rea ettepanekuid valgusreostuse 
problemaatikaga edasiseks tegelemiseks ning soovitusi asjakohaste meetmete rakendamiseks, 
millega vähendada valgusreostust. 
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Enamik vastanutest pooldas seisukohta, et valgusreostust Kuressaares on vaja vähendada ja 
selleks on olemas lihtsaid võimalusi. Kinnitust leidis ka hüpotees, et inimeste teadmised 
valgusreostuse kahjulikust mõjust pole suured ning seetõttu on ka käesolev töö andnud oma 
panuse olulise teema teavitustöös. 

JAAPANI VÄIKETRAKTORI KASUTAMISE OTSTARBEKUSEST 

MAAPIIRKONNAS 

Autor: Tõeleid Liira 
Kool:  Võru Kreutzwaldi Kool, 9. kl 
Juhendajad: Raili Leesalu, Kuldar Liira 

 

Teema valikut ajendas tähelepanek, et sageli on raske otsustada, missugust traktorit 
maapiirkonna majapidamisse soetada. 2015.a ostis Misso vallas asuv MTÜ Rammuka 
Arendusühing minu ema eestvõttel Jaapani väiketraktori, mille katsetamisel põhineski 
uurimistöö. Minu eesmärk oli uurida, kas maapiirkonnas on otstarbekas muretseda väiketraktor. 

Vastuste saamiseks tegin 12 katset, mis kinnitasid, et kõrvalises maakohas piisab tarvilike tööde 
tegemiseks väiketraktorist. Traktor peab vastu purustustöödele, ent Hiinas toodetud 
põllutööriistad pole töökindlad. Teha saab erinevaid töid, näiteks okste ja puude vedu, 
freesimine, muru niitmine, kartulivagude ajamine. Väiketraktori tirimisvõime on sõiduauto 
omast tugevam. Seda saab transportida üheteljelise järelkäruga, kuid peab olema teadlik 
ohtudest. Väiketraktori juhtimisega saab hakkama ka võhik, kui on omandatud teatud 
vilumused. Pisiremondiga saab toime kodustes tingimustes, tõsisemad tööd tuleb lasta teha 
autoremonditöökojas. Väiketraktor tuleb ka kokkuvõttes ökonoomsem kütuse kulu poolest kui 
suuremad traktorid (eriti tühisõidul ja puiduveol), lisaks selle on seda traktorit võimalik lihtsalt 
transportida ühest maapiirkonnast teise. Väiketraktori soetamine ja töö väiketraktoriga kõnetab 
ka külaelanikke, võimalik on teha väikseid teenustöid külas ja aidata seega inimesi ja arendada 
elu maapiirkonnas. 

KINDLAKS MÄÄRATUD OSTUKORVI PROTSENTUAALNE HINDADE 

MUUTUS KUUE KUU JOOKSUL 

Autor: Mart Sepp 
Kool:  Kuressaare Gümnaasium, 10. kl 
Juhendajad: Marko Sepp, Signe Vahkal 

Töö eesmärgiks oli teada saada, kas ja kui palju hinnad poes muutuvad kuue kuu jooksul ja 
kuidas arvutada hinna muutus protsentides. Minu uurimismeetodiks oli vaatlus, mille käigus 
käisin poes, valisin ostukorvi tooted ja jälgisin nende hinnamuutust. Hinnamuutuse paremaks 
mõistmiseks vaatasin kilo hinda, kuna pakendi kaal võis muutuda vaatlemise ajal. 

Valiku aluseks kasutasin Emori kodulehe olemasolevat ostukorvi näidist, mille põhjal valisin 
oma ostukorvi just need toiduained, mida minu pere kõige enam tarbib: Tere 2,5% Piima, Eesti 
Taluvõi, Estover viilutatud Hiirte juustu, Maks ja Mooritsa Kodune Hakkliha, Rakvere 
Pereviinerid, Leiburi viilutatud Kirde saia, Eesti Pagar viilutatud Musta vormileiva ja suhkru. 



  KONVERENTS SAAREMAA                MINITEADUSPÄEVAD 2O16 
    

 

Saaremaa            12         Kuressaare 

Hinnavaatluse teostamiseks valisin Maxima poe, kuna see asub minu kodule kõige lähedamal ja 
minu perekond käib seal kõige enam. 

 

Näidisarvutus: ostukorvi protsentuaalne muutus võrreldes maikuu andmetega. 

UNEAPNOE SÜMPTOMID JA RAVI  

Autor: Maria Rüütli 
Kool:  Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
Juhendaja: Inga Vendelin 

Uurimistöös selgitatakse, mis on uneapnoe ning millised on selle alaliigid. Tuuakse välja 
haiguse sümptomid päevasel ja öisel ajal ning sümptomid, millega tuleks kindlasti arsti 
vastuvõtule pöörduda.  

Lisaks tuuakse välja ravivõimalused; selgitatakse täpsemalt, mis on kirurgiline ja 
mittekirurgiline ravi ning mis on CPAP-ravi ja kuidas CPAP-aparaati kasutatakse. Uurimistöös 
tutvustatakse dr Erve Sõõruga läbiviidud intervjuud ja keskealistele inimestele suunatud 
küsitluse tulemusi ning võrreldakse saadud infot teoreetilise taustainfoga.. 

KODUMAJA JUTUSTAB.  AVANO TALU LUGU 

Autor: Lissel Mägi 
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 7. kl 
Juhendaja: Merle Prii 

Igal aastal korraldatakse Paide ühisgümnaasiumis väikeste koduloouurijate konkurssi. 
Möödunud õppeaastal oli teemaks „Kodumaja jutustab“. Töö autori pere valduses on olnud juba 
väga pikka aega Avano talu. Kuna keegi pole varem antud maja saamise ja arengu kohta 
uurinud ja veel on elus palju teadmisi omav vanaisa Iljo, siis oli see suurepärane võimalus 
tühimikku täita. 

Uurimiseesmärgid ja kui on, siis ka hüpoteesid 
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Uurimistöö eesmärgiks oli teada saada, kuidas talu perekonna valdusesse tuli, kes on olnud selle 
omanikud ning kuidas maja on läbi aastate muutunud. 

Andmete kogumiseks tuli teha intervjuud ema ja vanaisaga, uurida perekonnaalbume ning 
tutvuda raamatuga, milles rääkis osade pereliikmete põgenemisest Rootsi II maailmasõja ajal. 

Töö käigus selgus, et talu on olnud pere valduses 114 aastat, kes on olnud läbi aegade talu 
peremehed, kuidas kolm korda on olnud oht majal peremeheta jääda, kuidas uus ja vana on talu 
juures kokku sobitatud. Lisaks mitmeid väärtuslikke teadmisi juhtumistest talu lähedal II 
maailmasõja ajal ning kolhoosiajast. 

AAFRIKA ELEVANTIDE ELUVIISI JA ÖÖPÄEVASE REŽIIMI VÕRDLEMINE 

LOODUSES JA LOOMAAIAS 

Autorid: Laura Pitšugina ja Maksim Kolosov 
Kool:  Tallinna Pae Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja: Natalja Presnetsova 

Aafrika elevant on suurim maismaaimetaja, kes on alati huvi pakkunud kõikidele inimestele 
sõltumata vanusest ja elukutsest, nii lastele kui ka täiskasvanutele, nii teadlastele kui ka 
tavainimestele. Antud töös on esitatud informatsioon Aafrika elevantide elust nii looduses kui 
ka loomaaias. Töö teemaks on valitud „Aafrika elevantide eluviisi ja ööpäevase režiimi 
võrdlemine looduses ja loomaaias“. 

Antud töö eesmärgid on: 
• uurida Tallinna loomaaia elevantide elulugu, kust on nad toodud ning kui kaua nad 

elavad Tallinna loomaaias; 
• vaadelda elevantide elu Tallinna loomaaias;  
• intervjueerida Tallinna loomaaia töötajaid;  
• võrrelda Tallinna loomaaia elevantide elu looduses elavate elevantide eluviisiga. 

Töö probleemküsimus on — mille poolest erineb Aafrika elevantide eluviis ning ööpäevane 
režiim looduses ja Tallinna loomaaias. Tööhüpotees on järgmine — elevantide elu Tallinna 
loomaaias on raskem kui elu looduses erinevatest aspektidest: toitumine, elutingimused, 
aktiivsus,  omavahelised suhted. Raskused on põhjustatud Eesti kliimast, mis mõjutab nii 
toitumisvõimalusi kui ka elutingimusi.  

Alljärgnev töö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilise osa kirjutamiseks 
on loetud ning analüüsitud nii kirjalikud kui ja internetiallikad. Praktilise osa kirjutamiseks olid 
korraldatud vaatlused ning intervjuu Tallinna loomaaia töötajatega. 
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SUVINE AIALINNUPÄEVIK 2015 SAAREMAA KODUAEDADES 

Autorid: Torm Vatsfeld (8. kl) ja Martin Vesberg (7. kl) 
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium 
Juhendaja: Inge Vahter 

Vaatamata sellele, et aialindudega puututakse kokku peaaegu iga päev, on nende kohta siiski 
vähe andmeid kogutud. Selleks, et neist lindudest rohkem teada saada, alustas Eesti 
Ornitoloogiaühing 2014. aastal uue projektiga — Suvise aialinnupäevikuga. See projekt kogus 
kohe esimesel aastal palju vaatlejaid, 2015. aastal oli samas projektis osalejaid veelgi rohkem. 
Suvise aialinnupäeviku abil loodetakse saada paljude aialindude levikust ja pesitsemisedukusest 
ning selle muutustest rohkem teavet. Selliste andmete saamisel ning vajadusel on võimalik neile 
muutustele ka reageerida.Käesoleva uurimistöö autoreid huvitas, kui palju aialinde nad oma 
Kuressaare linnas asuvates koduaedades suudavad kirja panna. Uurimistöö üks autor, Torm 
võttis lisaks oma koduaiale vaatluse alla ka oma vanaema koduaia Saaremaa keskosas Kärla 
keskuses ja pere uue maakodu Saaremaa lääneosas Kihelkonna vallas. Martin vaatles vaid oma 
koduaeda. Koos tehti vaatlusi kahe looduslaagri vältel, mis toimusid 2015. aasta juunis ja juulis 
Kipi-Koovi matkakeskuses ning Pilguse mõisa aias. Lisaks oli võimalik kasutada ja analüüsida 
veel kahe Saaremaa Ühisgümnaasiumi töötaja poolt täidetud aialinnupäevikut ja kahe sama 
kooli õpilase aialinnupäevikut. Kokku saadi analüüsiks seega 10 aialinnupäevikut, neist vaid 
kaks, st Kipi-Koovi matkakeskuse ja Pilguse mõisa andmeid ei ole suvel Eesti 
Ornitoloogiaühingule esitatud.  

Tormi põhivaatluskohaks jäi Kuressaare linnas Lootsi tänav 11 asuv koduaed, sest selles sai 
vaatlusi läbi viia igapäevaselt. Arvatavasti seetõttu oligi seal vaadeldavate liikide arv kolmest 
vaatluskohast kõige rohkem — 28. Haudepaaride arv jäi siiski väheseks, vaid kaks, kindlalt 
pesitsesid vaid üks suitsupääsukeste paar ja üks linavästrikupaar. Kuna uuritud aed asub 
veekogu läheduses, siis kohatud linnuliikide seas on suhteliselt palju veega seotud linnuliike. 
Teises vaatluspäevikus (Kärla keskus) on linde tunduvalt vähem (8). Arvatavasti jäi seal ikkagi 
osa linnuliike kirja panemata, sest igapäevast vaatlust järjekindlalt ei tehtud. Kõige vähem oli 
liike kolmandas vaatluspäevikus Kihelkonna vallas, vaid 6. Seda saab selgitada sellega, et 
nimetatud ala on alles esimest aastat töö autori suvekoduks ja käimisi selles paigas oli vähe. 
Kokkuvõttes keskmiselt kohati uuritud  aedades 14 linnuliiki, haudepaare oli keskmiselt üks 
paar, pesitsevate linnuliikide arv samuti üks. Võrreldes kõiki Eestis vaadeldud koduaedade 
kohta esitatud aialinnupäevikuid 2015, siis vaadeldud kolme aia keskmine jääb tunduvalt 
väiksemaks üle-eestilisest keskmisest (32 linnuliiki). Samuti jäädi alla ka pesitsevate lindude 
osas ja keskmises pesitsevates linnupaaride osas .  

Martini  koduaias registreeriti kokku 33 linnuliiki ja pesitses 3 paari: kuldnokad ja rasvatihane. 
Kuna vaadeldav aed asub Kuressaare aedlinna piirkonnas ja  läheduses on jõgi, siis arvatavasti 
seetõttu on linnuliikide arv ka üsna suur. Kindlasti on oluline ka see, et aia üks osa on 
mõnevõrra nö metsikum, kus on lindudel hea elada. Kuna selle aialinnupäeviku täitmisel olid 
abistajateks ka Martini vennad, siis arvatavasti jõuti kõike linde tähele panna. Loomulikult ei saa 
linnaaedu võrrelda maa-aedadega, sest uuritud Kipi-Koovi ja Pilguse mõisaaias registreeriti 
vastavalt 34 ja 55 linnuliiki. 

Pihtla vallas Reekülas tehtud vaatluste kohaselt nähti-kuuldi 26 liiki linde. Pesitsevate 
linnuliikide ja paaride kohta väga selget kokkuvõtet teha ei saanud, sest mitmed linnud hukkusid 
kasside rüüste tagajärjel. Osa pääsukesepoegadest olid surnuna kukkunud pesade alla. Kas see 
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oli tingitud toidunappusest, ei selgunud. Lääne-Saare vallas Kaarma külas läbiviidud vaatluste 
kohaselt tehti kindlaks 22 linnuliiki ja pesitsemas nähti 4 linnuliiki, igaühest üks paar.  Veel 
kahe aialinnupäeviku andmetel nähti 16 ja 7 liiki linde. Viimaste puhul jäid vaatlused pooleli.  

Kokku registreeriti 10 vaatluspäeviku kohta 83 erinevat linnuliiki.  Kümne vaatluspäeviku kohta 
registreeriti keskmiselt 23,5 linnuliiki aia kohta, mis on tunduvalt väiksem üle-eestilisest 
keskmisest (32 liiki) ja väiksem ka Saaremaa aialinnupäevikute keskmisest (28,9 liiki). 
Pesitsejaid märgati vaid 12 liiki, st 1,2 liiki aialinnupäeviku kohta. See jääb veelgi rohkem alla 
üle-eestilisest keskmisest. Peale lindude erilist tähelepanu muudele Eesti Ornitoloogiaühingu 
poolt soovitatud vaatlusobjektidele sel aastal ei pööratud. Kokkuvõttes saab öelda, et töö 
eesmärgid täideti. Selgus ka tõsiasi, et mida rohkem antud piirkonnas kohal olla, seda suurem on 
tõenäoliselt ka nähtud-kuuldud linnuliikide arv. Linnuliikide arv sõltub ka vaatleja lindude 
teadmisest ja sellest, kui palju lindude heaolule on tähelepanu pööratud. Töö autorid jätkavad 
kindlasti ka edaspidi Aialinnupäevik 2016 täitmist. Nii on võimalik samade territooriumide 
kohta teha enda jaoks vajalikke tähelepanekuid. 

LÕVIDE ELUVIISI VAATLEMINE JA TEMPERATUURI MÕJU LÕVIDE 

AKTIIVSUSELE 

Autor: Maksim Kolosov 
Kool:  Tallinna Pae Gümnaasium 
Juhendajad: Natalia Presnetsova ja Kadri Kõiv 

 

Antud töö teema «Lõvide eluviisi vaatlemine ja temperatuuri mõju lõvide aktiivsusele» on 
valitud sellepärast, et mind huvitas, kuidas käituvad lõvid talvel ja miks neid on väga harva 
näha, kui jalutada loomaaias. Tahtsime teada saada, millal neid on võimalik näha kõige suurema 
tõenäosusega ja teavitada inimesi, et millal on see aeg kui lõvid jalutavad oma jalutusaias. 

Uurimisküsimus 

Töö kirjutamiseks on püstitatud probleemküsimus — miks Tallinna loomaaia külastades on 
lõvisid harva näha. 

Hüpotees 

Töö eesmärgiks on saada kinnitus järgmistele hüpoteesidele: 
1) Lõvid on ööloomad ja aktiivsed öösel, sellepärast on neid näha rohkem õhtusel ajal või 

hommikul. 
2) Lõvid on aktiivsemad soojematel päevadel, sest looduses elavad nad Indias, kus on 

soojem kliima. 

Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas on antud lõvide üldiseloomustus: kuidas nad 
käituvad, jahivad, elavad looduses. Teises osas on esile toodud Tallinna loomaaia lõvide eluviis, 
mis on kirjutatud loomaia töötajaga tehtud intervjuu põhjal. Kolmandas osas on kirjeldatud 
lõvide vaatlused, mille põhjal on koostatud vaatlemisgraafik. Samas on selles osas ka kirjutatud 
vaatlemiste analüüs ning soovitused, millal on Tallinna loomaaia külastajatel võimalus näha 
lõvisid. 
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HARILIK KOPSUSAMBLIK (Lobaria pulmonaria): BIOLOOGIA, 
OHUSTATUS JA LEVIK SAARE MAAKONNAS MUSTJALA VALLAS 

Autorid: Iris Kirs, Feridee Sevostjanov 
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. kl 
Juhendaja: Inge Vahter 

 

Harilik kopsusamblik on kergesti äratuntav, kopsukudet meenutava tallusega Euroopas 
harulduseks muutuv samblikuliik. Seoses keskkonnatingimuste halvenemisega on selle 
samblikuliigi leiukohtade arv Euroopas (ja ka Eestis) pidevalt kahanenud. Harilik kopsusamblik 
on iseloomulik liik Euroopa vanade laialehiste metsade samblikukooslustele, seetõttu on teda 
laialdaselt kasutatud looduskaitselise väärtusega metsade indikaatorliigina.  Harilik 
kopsusamblik on ka üks laialehise metsa vääriselupaiga tunnusliike. Kuulub looduskaitses III 
kaitsekategooriasse. Liigi kadumise põhjustena märgitakse lisaks suurenenud õhusaastele veel 
intensiivset põllumajandust, sobivate laialehiste metsade kadumist ja tema kui rahvusliku 
ravimtaime liigset ärakorjamist see liik on oluline lihhenoindikatsioonis.  

Töö eesmärkideks olid:  
1. anda ülevaade hariliku kopsusambliku bioloogiast, levikust; 
2. uurida Saaremaal Mustjala vallas asuvaid segametsi, kus kasvab harilik   kopsusamblik. 

Uurimisküsimuseks püstitati: kui suurel alal harilik kopsusamblik kasvab ja millised on tema 
elutingimused.  

Töö praktiline osa viidi läbi 2015. aasta hilissügisel.  Harilik kopsusamblik kasvab Mustjala 
vallas kahes metsas. Üks mets kuulub erametsaomanikule, teine riigile.  Harilik kopsusamblik 
esineb kokku neljal hektaril, sellest kolm hektarit riigimaal. 2015. aasta sügisel läbiviidud 
uuring näitas, et hetkel on hariliku kopsusambliku kasvutingimused üsna head, sest uuritavates 
segametsades erilisi raided tehtud ei ole, kuid ohustama võivad hakata lähedal tehtud lageraided. 
Keskmise tihedusega metsades on domineerivateks liikideks harilik tamm, harilik kuusk ja 
harilik saar, ühes metsas lisandub veel  harilik jalakas. Harilik kopsusamblik kasvab kokku 17-l 
lehtpuul, nii harilikul saarel, harilikul tammel kui ka harilikul jalakal. Harilikku kopsusamblikku 
esines nii üsna väikese rinnasümbermõõduga puudel kui ka tunduvalt jämedamatel puudel. 
Jämedamateks puudeks, kus harilik kopsusamblik esines, oli rinnasümbermõõduga 157 cm. 
Kirjanduse andmetel esineb harilik kopsusamblik enamasti just vanematel ja suure 
ümbermõõduga puudel. Hariliku kopsusambliku tallused ulatusid puudel kuni 10 m kõrguseni, 
kohati veel kõrgemalegi. Kõige madalamad paigad puutüvel olid 33 cm kõrgusel. Enamus 
tallustest esines lääne- ja põhjapoolsel puutüvel, kuid väiksemaid kogumikke esines ka teistes 
ilmakaartes. Erilisi talluse kahjustusi ei olnud märgata, kuid lageraide poolsel küljel olid tallused 
kohati pruunikas-hallid ja rabedad. See näitab, et harilik kopsusamblik on väga tundlik 
mikrokliima muutustele. Harilik kopsusamblik kinnitus erametsas nii puukoorele kui ka 
samblale, riigimetsas asuvatel puudel vaid puukoorele. Viljakehi leiti vaid riigimetsas esinevatel 
samblikutallustel, kirjanduse andmetel ongi Eestis kasvavatel tallustel viljakehi enamasti vähe.  

Selgus, et praegu on kasvutingimused hariliku kopsusambliku jaoks neis metsades üsna head. 
Edaspidi peaks jälgima noorte kuuskede järelkasvu ja tihedust vajadusel vähendada. Samuti 
peaks vaatlema, kas ja kuidas mõjub antud piirkonnas kasvavale harilikule kopsusamblikule 
lähedalasuv lageraie. Teatavasti harilik kopsusamblik ei salli elupaiga mikrokliima (niiskus- ja 
valgustingimuste) muutusi. Töö eesmärgid täideti. 
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KULDVILLAK: MAAILMARIIK EESTI (VIKTORIIN SCRATCHIS) 

Autor: Uku Konsap 
Kool:  Võru Kreutzwaldi Kool 
Juhendaja: Evi Tarro 

Uku programmeeris programmeerimiskeskkonnas Scratch Kuldvillaku mängu. Mäng sisaldab 
25 küsimust Eesti kohta ja suudab kontrollida kuni viie osaleva võistkonna punktide arvestust. 
Kogu töö (nii mängu programmeerimine kui küsimuste kootamine/valimine) on 
dokumenteeritud digitaalses arengumapis https://padlet.com/uku_konsap/viktoriin  

Valiku põhjendus: Autorit huvitab programmeerimine ja Kuldvillaku viktoriini 
programmeerimine oli jõukohane programmeerimisalane väljakutse. Olemasolevatest 
algteadmistest programmeerimiskeskkonnast Scratch ei piisanud, traditsiooniline Kuldvillak 
eeldas nii programmeerimise kui Scratchi tunduvalt põhjalikumat tundma õppimist.  

Eesmärgid: Traditsioonilise viktoriini Kuldvillak programmeerimine ja mitme võistkonna 
osalemist arvestava punktisüsteemi loomine Scratchis  

Tulemus: Online mäng Scratchis "Kuldvillak: Maailmariik Eesti" 
https://scratch.mit.edu/projects/98318152/ Mäng sisaldab 25 küsimust Eesti kohta viies 
valdkonnas (IT ja teadus, kultuur, sport, UNESCO, varia). Punktiarvestus kuni viiele osalevale 
võistkonnale. Mäng sobib alates III kooliastmest. 

UUDISSÕNAD EESTI KEELES 

Autor: Liisa Raavel 
Kool:  Lihula Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja: Heli Raavel 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida, millisel määral kasutatakse uudissõnu, saada teada, 
kas uudissõnade kasutamine on saanud igapäevaseks ja selgitada välja, kuidas keele 
uuendamisse suhtutakse. Uuring viidi läbi küsimustiku teel, millele vastas 144 inimest, kellest 
42 % olid kõrgharidusega. Seega võib mõnedes aspektides üldistada, et arvamused on saadud 
valdavalt haritud inimeste arvamusi analüüsides. 

Uuringu analüüsist selgus, et harva või väga vähe kasutab uudissõnu 72 % vastanutest. Tihti ja 
igapäevaselt kasutab neologisme vaid 16 % küsitletutest.  

Keele uuendamisse suhtutakse valdavalt positiivselt. Vastajad on nõus, et eesti keelt on vaja 
uuendada ja uusi sõnu sellesse lisada, sest uued sõnad rikastavad keelt ja elu kiire arengu tõttu 
on vaja kasutusele võtta uusi mõisteid. Samas ligi 25 % uuritutest arvab, et eesti keele sõnavara 
on piisavalt suur ning uute sõnade keelde toomine seega mõttetu. Inimesed ei jõua muutustega 
kaasas käia. Ollakse kahtleval seisukohal, kuna ei teata viimastel kümnenditel lisandunud sõnu, 
mida näitab ka konkreetsete väljapakutud sõnade  mittetundmine. 

Mõnede uudissõnade käibeletulekut on soosinud see, kui neid meedias rohkem kajastatakse. 
Sõnade taristu ja nöha tähendus on paremini teada. Siiski on igapäevases kasutuses uusi sõnu 
väga vähe. Vastustest nähtus, et kui sõna tähendust küll teatakse, siis seda ikkagi ei kasutata. 
Pigem kasutatakse tuttavaks saanud väljendit, kui asendatakse see uue sõnaga, näiteks uue sõna 
sälgustama asemel digiallkirjastama. 
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Tööle püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Uurimise tulemused näitasid, et uudissõnade 
kasutamine eesti keeles ei ole väga levinud, neid kas ei tunta või kasutatakse vähe. 

TOITLUSTUSASUTUSTE MENÜÜDE KEEL 

Autor: Karina-Anette Kiristaja 
Kool:  Tallinna Inglise Kolledž, 10. kl 
Juhendaja: Reet Igav 

Uurimistöö „Toitlustusasutuste menüüde keel” aluseks on autori poolt toitlustusasutuste 
kodulehekülgedelt kogutud info menüüde ja nende ülesehituse, toidunimede, nende koostamise 
harjumuste ning üldiste seaduspärasuste kohta. Töö eesmärgiks oli anda ülevaade menüüde 
koostamise ja ülesehitamise harjumuste kohta ning analüüsida 59 toitlustusasutuse kodulehelt 
kogutud kogutud 232 toidunime, võttes erilise vaatluse alla koha- ja isikunimeliste täiendite 
kasutuse, murdelised, söögikoha nimele viitavad keelendid ning keelekontaktid. 

Töö uurimisküsimused olid järgmised: 
• millised on toidunimede ning menüüde koostamise üldised seaduspärasused?; 
• kuidas erineb eri tüüpi söögikohtade menüüde keel?; 
• kuidas mõjutavad keelekontaktid menüüde keelt?; 
• kui palju ja mis tüüpi õigekeelsusvigu menüüdes leidub? 

Saadi teada, et menüüde ülesehitus sõltub sellest, millisesse hinnaklassi asutus kuulub või 
milline on selle suunitlus. Odavama hinnaklassiga söögikohtade menüüd on lakoonilised, 
sisaldavad ainult toidu nime ilma koostisosi või valmistusviisi nimetamata. Kõrgema 
hinnaklassiga söögikohad kasutavad seevastu oma staatuse rõhutamiseks klassikaliste roogade 
väljapeetumaid nimetusi.  

Nimelise täiendiga toidunimesid leiab peaaegu igast menüüst. Peamine põhjus, miks nimesid 
toidule nime andmiseks kasutatakse, on tõsiasi, et see annab toidunimede koostamiseks lõputult 
võimalusi. Pakutakse nii üldtuntud roogi, mille nimes on omakorda nimi, kuid samuti 
mõeldakse ka ise nimesid välja, mis tihtipeale ei pruugi inimesele millegagi seostuda. 

Harvemini esineb menüüdes murdelisust, mida võib kohata veel vaid nende piirkondade talu-ja 
pärandtoitu pakkuvate toitlustusasutuste menüüdes, kust antud murded pärit on. Esinevad 
õigekeelsusvead on üldjuhul küllalt tüüpilised. Enim eksitakse kokku- ja lahkukirjutamisel ning 
tsitaatsõnade õigekirjaga (enamasti on tsitaatsõnad jäetud kursiivita), ent esineb ka muid vigu. 

Keelekontakte leiab menüüdest väga suurel määral, lausa 44%-st kõigist kogutud toidunimedest 
võis keelekontakte leida. Enim leiab keelekontakte inglise-eesti suunal, kuid rohkesti ka 
prantsuse—eesti ning itaalia—eesti suunal. Tõlkimisprobleemidena kerkivad esile asjakohaste 
sõnaraamatute puudus ning keeletoimetajate nappus.  

Kindlasti saaks käesolevat teemat ka edasi arendada. Kuna toitlustusasutusi tekib aina juurde, 
võiks mingi aja pärast uurida, kas uued asutused toovad endaga kaasa uued tuuled, st tulevad 
lagedale omaloodud menüü-ülesehitamisviisidega ning toidunimedega, või jätkavad 
mugavustsoonis juba sissetallatud rajal ning koostavad oma menüü ning toidunimed vastavalt 
juba välja kujunenud normidele. Lisaks saaks uurida joogimenüüsid, mis käesoleva töö 
piiridesse ei mahtunud. 



  KONVERENTS SAAREMAA                MINITEADUSPÄEVAD 2O16 
    

 

Saaremaa            19         Kuressaare 

INIMESTE EELISTUSED ŠOKOLAADI SÖÖMISEL 

Autor: Iris Kivisäk 
Kool:  Lihula Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja: Siret Kesküla 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida šokolaadi ajalugu ja valmistusviise ning selgitada välja, 
millised on inimeste eelistused šokolaadi tarbimisel. 

Šokolaad on inimkonnale tuntud juba tuhandeid aastaid. Euroopasse jõudis see alles 16. 
sajandil. Šokolaadijoogi maitseomadusi parendati suhkru ja hiljem ka piima lisamisega. See 
muutus kiiresti populaarseks. Meile tuntud šokolaaditahvel tuli müügile alles 19. sajandil. 
Tänapäeval tarbitaksegi seda pruuni maiust eeskätt just tahkel kujul — tahvlina. 

Šokolaadil on mitmeid  tervisele kasulikke mõjusid (suur mineraalainete sisaldus, ergutav 
toime), kuid on ka inimesi, kellele on see hoopis keelatud (allergia, neerukivid). 

Tööst saab järeldada, et šokolaad on inimestele meeltmööda — ligi 99%-le vastanuist meeldib 
šokolaad, umbes kolmandik neist sööb šokolaadi lausa paar korda nädalas. Vastajad eelistavad 
enim 100-grammist pähklitäidisega piimašokolaadi. 

TÄHELEPANU JA MÄLU PÕHIKOOLI- NING GÜMNAASIUMIÕPILASTEL 

Autor: Riin Haljasorg 
Kool:  Tartu Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
Juhendaja: Inga Vendelin 

Tunnetusprotsessidest on tähelepanu ja mälu õpilaste jaoks ühed tähtsamad. Nende abil 
omandatakse uut infot, mis jääb ka pikemaks ajaks meelde. Kõikidel õpilastel ei ole 
tähelepanuvõime sama hea ning ka meelde ei jää ühesugused asjad.  

Uurimistöö eesmärk on tuua esile tähelepanu ja mälu seosed ning neid mõjutavad tegurid. Teine 
eesmärk on võrrelda valimis olevate õpilaste tähelepanuvõimet ja mälu efektiivsust. 

Töö annab ülevaate, mis on tähelepanu ja mälu. Samuti esitatakse neid mõjutavad tegurid ning 
ealised iseärasused. Töö teises osas antakse ülevaade läbiviidud katsetest. Samuti esitatakse 
diagrammide ja tabelitena saadud tulemused. 
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STENDIETTEKANNE 
 

HARILIKU PÄEVAKOERA  ELURING 

Autor:  Hanno-Laur Kunnus 
Kool:  Võru Kreutzwaldi Kool, 8. kl 
Juhendajad:  Kristel Plakso, Merit Kund 

Teema valik  tulenes minu huvist putukate vastu ja õnnelikust juhusest, kui 2013 aasta juunis 
leidsin Võrumaalt Kalatsova külast ühe hariliku päevakoera (Arctia caja)tõugu (rööviku). 
Uudishimu kannustas mind tagant, tahtsin teada saada, kuidas saab röövikustliblikas.  Röövik  
nukkus ja nukust väljus kaunis liblikas. Õnneks munes liblikas munad ja mina tahtsin teada 
saada, mis  saab edasi. Kas tubastes tingimustes saaksidmunadest röövikud ja röövikutest taas 
liblikad? Kas ja kus õnnestub röövikuid „talvitada“ kodustes tingimustes, et neist uuel aastal 
saaksid liblikad? 

Andmeid kogusin vaatlemise teel, kirjutades ja pildistades üles erinevaid hariliku päevakoera 
arenguetappe. 

Tulemused: Perioodil, 2013. aasta juunist kuni 2014. aasta maini, kasvatasin sisetingimustes 
(toas) kolm põlvkonda päevakoeri (liblikaid). Mul õnnestus hoida röövikuid külmutuskapis üle 
talve, kasvatada need kevadel suureks  nii, et viimane liblikas väljus nukust  2014. aasta mais. 
Sel perioodil sain vaadelda ja pildistada päevakoera erinevaid arenguetappe. Eriti huvitav oli 
jälgida rööviku (tõugu)  kestumist  kahel erineval ajajärgul ning nuku moodustumise etappe.Töö 
pealkiri: 
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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 Tuulkumägi. Buss väljub koolimaja eest TÄPSELT. 

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

Osalevad koolid: 
• Aste Põhikool 
• Kristjan Jaak Petersoni 

Gümnaasium 
• Kuressaare Gümnaasium 
• Lihula Gümnaasium 
• Lümanda Põhikool 

•  Saaremaa Ühisgümnaasium 
• Tallinna IngliseKolledž 
• Tallinna Pae Gümnaasium 
• Tartu Jaan Poska Gümnaasium  
• Võru Kreutzwaldi Kool

 

Kaasa tegevad teadlased: 

• PIRET ÕUNAPUU — Miniteaduspäevade lektor ja superviisor  
Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraator, ajaloodoktor, Õpetatud Eesti Seltsi 
juhatuse liige 

• LIINA SAAR — Miniteaduspäevade superviisor  
Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialist. Keskkonnatehnoloogia 
teadusmagister, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi doktorant 

• GERT HÜTSI — Miniteaduspäevade superviisor 
Tartu Observatooriumi kosmoloogia ja galaktikate füüsika vanemteadur, 
loodusteaduste doktor, Rahvusvahelise Astronoomiaühingu liige 

 

Telefonid: 

Indrek Peil, miniteaduspäevade koordinaator — 50 82 678 
Diana Õun, registratuuri juht — 52 23 439 
Aado Haandi, haldusjuht — 51 84 814 
Õpilaskodu Hostel — 45 54388 


