
PK.1138 Eesti biotoobid ja nende elustik 3EAP
PROGRAMM ja tööjuhised.

Kursuse eesmärgid:
Tutvumine Eesti  peamiste ökosüsteemidega (mets,  niit,  soo ja raba,  Läänemeri,  magedaveelised 
veekogud,  haritav  maa  jne.)  Kursuse  käigus  antakse  ülevaade  iseloomulikest  taime-  ja 
loomaliikidest,  samuti  olulistest  keskkonnatingimustest,  mis  määravad  elustiku  iseloomu  igas 
vaadeldavas biotoobis.
Kursus on mõeldud eelkõige maastikuerialade üliõpilastele ja annab teadmisi tulevase potentsiaalse 
tööpiirkonna elustiku kaitse aspektidest planeeritaval alal. 

Kursuse õpiväljund:
Üliõpilane  oskab  kursuse  lõpus  kirjeldada  Eesti  olulisemate  biotoopide  abiootilisi  tunnuseid  ja 
tunneb ära  karakteersemad liigid,  s.t.  suudab teadmised üldistada  ökosüsteemi tasandile.  Lisaks 
oskab üliõpilane erinevaid biotoope omavahel võrrelda. Iseseisva töö käigus õpib üliõpilane üldisi 
teadmisi  praktilisse  konteksti  rakendama.  Põhjaliku  suulise  eksami  käigus  paranevad  ka 
argumenteerimisoskused. 

1. Metsad.
1.1. Põlismetsa olemus, erinevus majandusmetsast.  
1.2. Peamiste metsatüüpide iseloomustus tingimuste ja liikide kaudu (vt. auditooriumis  
täidetud töölehte).
1.3. Vääriselupaigad (täis)väärtusliku metsabiotoobi näitena.

Soovitatav lugemine: Palo, A. 2005. Minu isiklik (metsa) vääriselupaik. Rmt.: Vissak, P. (koost.) 
2005.  Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene-keskkond- ühiskond. Lk.183-196 (artikli 
lõpus lisaks soovitatav kirjandus). Tallinn.

      2. Arurohumaad
2.1. Niitude terminoloogiast üldiselt, erinevad rohumaade jaotused, funktsioonid. 
2.2.  Arurohumaade  klassi  kuuluvate  tüübirühmade  (loorohumaad,  sürjarohumaad, 
pärisarurohumaad,  nõmmerohumaad,  palurohumaad)  lühike  iseloomustus  keskkonnast  ja 
elustikust lähtuvalt. Pärandkooslused. 
2.3. Rohumaade säilimisega seotud probleemid.

3. Luhad e. lamminiidud.
3.1. Millistel tingimustel luhad tekivad ja püsivad, kus nad levivad?
3.2. Esinduslikemate Eesti luhamassiivide iseloomustus.
3.3. Luhtadele iseloomulik taimestik ja loomastik.
3.4. Kuidas luhti majandati ja kuidas see luhale mõju avaldas?
3.5. Luha niitmisega seotud probleemid tänapäeval.

4. Rannarohumaad (rannarohumaad.weebly.com).
4.1. Millistel tingimustel rannarohumaad tekivad, püsivad ja kus nad Eestis levivad? 
4.2. Tegurid, mis määravad elustiku rannarohumaadel.
4.3. Milliseid substraadi mõttes eripäraseid kasvukohti rannikul tead? 
4.4. Inimtegevus Eesti rannarohumaadel (soovitused kaitseks ja majandamiseks).
4.5. Rannaniitude loomastik (millised loomarühmad esinevad, millised kohastumused 
peavad rannikul elamiseks välja kujunema).

5.  Antropogeense tekkega kooslused.
5.1. Kus sellised kooslused tekivad ja millised on nendele iseloomulikud tunnused?
5.2. Linn kui enam antropogeensete kooslustega seotud keskkond, seda iseloomustavad 



tunnused (näiteid kooslustest ja liikidest).
  
    6. Agroökosüsteemid.

6.1. Agroökosüsteemile omased tunnused, võrdlus loodusliku süsteemiga.
6.2. Põllumajanduse mõju elustikule ja produktsioonile. 
6.3. Lühike ülevaade süsteemi kuuluvatest organismirühmadest.
6.4. Biotoobid agroökosüsteemis.

7. Sood.
 7.1. Mõisted, ülevaade Eesti soode tekkimisviisidest ja arengukäigust, levik Eestis.  
 7.2. Soode mitmekesisuse erinevad aspektid, seda kujundavad tegurid.
 7.3. Soode elustik, loomaderühmade erilised soodele omased tunnused. 
 7.4.  Soode  tähtsus  (võimalikud  huvigrupid,  otseselt  soodest  sõltuvad  liigid,  sood  kui 
ohustatud elupaigad).
 7.5. Madalsoo ja kõrgsoo (raba) võrdlus.

8. Jõed ja järved.
8.1. Eesti jõgede ja järvede põhitüübid.
8.2.  Elupaigad  ja  eluvormid  jões,  vee  vool  (organismide  kohastumused  kiire  ja  aeglase 
vooluga). Liikide arvu ja temperatuuri seosed, kohastumused veealuseks hingamiseks. 
8.3. Elupaigad ja eluvormid järves. 
8.5.  Jõgede  ja  järvede  elustiku  stressi  allikad  (nii  looduslikud  kui  ka  inimtekkelised), 
reaktsioonid stressile. Eesti jõgede ja järvede seisund.
8.6.  Jõgede  ja  järvede  füüsikaline  (valgus,  temperatuur,  vee  liikumine)  ja  keemiline 
keskkond.

9. Läänemeri.
9.1. Läänemere osad, paiknemisest tingitud iseärasused. 
9.2. Tunnused: sügavus, soolsus, veevahetus, jäätumine, hoovused, vertikaalne kihistumine 
(temperatuuri,  soolsuse,  hapnikusisalduse  hüppekiht),  toitainete  sisaldus  (N,  P)  –nende 
sissetuleku allikad.
9.3. Elupaigad (asukohast, põhja iseloomust või valgusest lähtudes), iseloomulikud taimed-
loomad. 
9.4. Läänemere põhilised keskkonnast tulenevad probleemid.

Kirjanduse loetelu (soovituslik ja kindlasti mitte lõplik): 

Paal, J. 1997. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Tallinn.
Lõhmus, E. 2004. Eesti metsakasvukohatüübid. Eesti Loodusfoto. Tartu.
Paal, J. 2004. “Loodusdirektiivi” elupaigatüüpide käsiraamat. Digimap OÜ.
Kukk, T. (koost.) 2004. Pärandkooslused. Õpik-käsiraamat. PKÜ, Tartu.
Kukk, T., Kull, K. 1997. Puisniidud. Estonia Maritima 2:1-249.
Raukas, A. (koost.) 1995. Eesti loodus. Tallinn.
Järvekülg, A. (koost.) 2001. Eesti jõed. EPMÜ ZBI, Tartu, 750 lk.

Elupaigad üldse: http://loodus.keskkonnainfo.ee/ (kasuta otsingumootorit) 
Üldinfot (suhteliselt juhuslikku, aga siiski põnevat): http://www.estonica.org/index_est.html
Sood ja rabad: http://uuslepo.it.da.ut.ee/~hang/Sood.htm 
Niidud: http://www.zbi.ee/pky/
Põllumajandus: http://www.eoy.ee/projektid/pollu/loodushoid.pdf 



KODUTÖÖ KIRJELDUS (statsionaarsetele tudengitele)

PK.1138 Eesti biotoobid ja nende elustik. Iseseisev töö.
Valige üks vähemalt kolme erinevat elukooslust sisaldav piirkond, mille kohta koostage kirjanduse (oma tähelepanekute 
jne) abil kirjeldav ülevaade (näiteks materjal piirkonda korraldatava ekskursiooni illustreerimiseks, eeltöö hoolduskava 
koostamiseks vmt).

1. Piirkonna geograafiline asukoht; abiootiliste tingimuste kirjeldus (mullad, ilmastik jne). Võib esitada ka kirjeldatava 
piirkonna kaardi ja eritüübiliste koosluste piirid piirkonna sees.
2. Peamised esinevad biotoobid (kolm täpsemalt, teised ära nimetada), nende kirjeldus.

2.1. Koosluste nimetused (nii täpselt kui saate).
2.2. Kooslusi asustavad liigid (taimed, selgroogsed, selgrootud). On võimalik kirjeldada nimetatud kooslusele 

teoreetiliselt omaseid liike, kuid kindlasti oleks tööle kasuks konkreetse piirkonna andmed.
2.3. Olulisemad liigid koosluses (millised domineerivad, kas on ka potentsiaalselt ohtlikke domineerijaid jne).
2.4. Kas on haruldasi liike ja kas ning kuidas on nad kaitstud? 

3. Kui tihe on inimasustus ja kuidas see mõjutab piirkonna loodust? 
4. Kas alal on ka kultuuriliselt huvitavaid objekte?
5. Piirkonna elustiku peamised probleemid?
6. Muu info, mida vajalikuks peate. 
7. Kasutatud allikate loetelu.

Töö sisulise osa maht:  minimaalselt 3 kuni maksimaalselt 5 A4 lehekülge.
Kondikava ei saa olla otseselt töö struktuuri aluseks, sest töö mahtu arvestades tuleks siis iga peatükk väga 
lühike ja peatüki staatust ei vääriks. Oluline on lihtsalt see, et nimetatud info tekstis loogilise koha peal 
kajastuks. 
Töö tähtajaline esitamine on eksamile saamise eeltingimus ja selle kvaliteet mõjutab suulisel eksamil saadud 
tulemust ± ühe hindepalli võrra. 

Tähelepanu tuleks pöörata eelkõige sisule (toodud punktid peavad olema kajastatud) ja loogilisele ülesehitusele. Hea 
akadeemilise töö kriteeriumid on veel ka sõnastus ja stiil ning töö vormistus. Vormistuslikult peaks töö vastama 
bakalaureuse töö vormistamise nõuetele (tiitelleht, vajadusel jooniste ja tabelite vormistamine, viitamine, kasutatud 
kirjanduse vormistamine jmt). 

Bakalaureuse töö vormistamise juhised on kättesaadavad (eelkõige vajalik 3 ptk.):

http://pk.emu.ee/userfiles/file/MH_failid/MHjaLMbaka-mag-juhend_2010.pdf 

Eksamihinnet tõstab töö, kus:

1) Sisutekst vastab teemale ja on nõutud mahus, 
toetub olulistele ja sobivatele seisukohtadele ning 
peegeldab iseseisvat uurimis- ja lugemistööd, tekst ja 
vajadusel illustratsioonid on põhjendatud,  sisu on 
esitatud selgelt ja veenvalt. Teemaga seotud termineid 
on kasutatud nende õiges tähenduses. 
Tekst on liigendatud tervik, ülesehitus on loogiline ja 
sidus. 

2) Tekst on kirjutatud heas 
akadeemilises stiilis, sõnavara on 
ulatuslik, lauseehitus mitmekülgne, 
tekstis ei ole keele- ega stiilivigu. 

3) Vormistus vastab kõigiti 
juhendile (tiitelleht, joonised-
tabelid, viitestik, vormindus, 
kasutatud kirjanduse vormistamine 
jmt).

Eksamil saadud hinne jääb muutumata, kui sisuliselt on tegemist eelkirjeldatud tööga, kuid mille:
1) Sõnavara ja/või lauseehitus jäävad ühekülgseks, tekstis võib 
esineda ka üksikuid keele- ja stiilivigu. 

2) Vormistus on korrektne (suures osas juhendile vastav), 
kuid võivad esineda trükivead või muud vähemolulised 
puudujäägid. Viidete vormistamisele võib olla mõningaid 
etteheiteid (näiteks stiil ei ole ühtlane vmt). 

Eksamihinnet langetavad iseseisvad tööd, millel on küll loodetavasti mõningane sisuline väärtus, kuid:  
1) Tekstis võivad esineda kohatised hüppelised 
üleminekud, struktuur on hakitud ja 
ebaproportsionaalne, esineb mõningaid sisulisi 
kaheldavusi.   Üldine maht ei vasta nõutule (jääb alla 
või on oluliselt ülepaisutatud). Termineid on 
kasutatud vales tähenduses. 

2) Tekst on üldsõnaline, esineb keele- 
ja stiilivigu.  Jääb mulje, et tekst on 
ühtlaseks toimetamata.

3) Vormistus vastab suures osas 
juhendile, kuid esineb 
kiirustamise-lohakuse märke.
Viitamine on  puudu või täiesti 
süsteemitu.


