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∗ Avamaastikeks Eestis on niidud, põllud ja lagedad 
sood.

Avamaastikud 

sood.

∗ Tinglikult võib avamaastike hulka arvata ka puisniidud.

∗ Peale soode on kõik avamaastikud inimtekkelised.

∗ Erilised avamaastikud on looniidud e. alvarid

∗ Niitude säilimise oluliseks mõjuriks on karjatamine või 
niitmine



Alvar e. loopealne



Põld



Niit



Suvi:

∗ Rikkalikult toitu

Avamaastikud

∗ Rikkalikult toitu

∗ Rohi kõrge ja pakub varju

∗ Kõikidel loomarühmadel soodsad tingimused 
toitumiseks ja paljunemiseks.

∗ Hulgaliselt erinevaid liike. Mida rohkem toitaineid, 
seda vähem liike, aga lopsakam taimede kasv.



Pääsusaba



Pääsusaba toitumas



Pääsusaba röövik



Seitsetäpp lepatriinu toitumas



Sirelene



Sirelane toitumas



Kimalane Bombus sp.



Tirts



Arusisalik



Kadakatäks



Niidu-uruhiir Microtus agrestis

http://en.wi
kipedia.org/
wiki/File:Aar
dmuis.jpg



Põld-uruhiir Microtus arvalis

http://de.wikipedia.org/w
/index.php?title=Datei:Fel
dmaus_Microtus_arvalis.j
pg&filetimestamp=20050
602224753



∗ Paks lumi kasulik väikeimetajatele. Suurtele 
imetajatele tekitab lisaprobleeme.

∗ Raskeim kuu veebruar, kuna väga külm ja toitu vähe.

Talv

∗ Raskeim kuu veebruar, kuna väga külm ja toitu vähe.
∗ Paljud loomad surevad talve jooksul
∗ Avamaastikul linde vähe, või on siirdunud metsaserva 

aladele.
∗ Putukad lume all. 
∗ Kanalised veedavad suure osa pakasepäevadest 

lumme sukeldunult



Nirk 

http://www.google.ee/imgres?q=must
ela+nivalis&hl=en&sa=X&qscrl=1&nord
=1&rlz=1T4ADRA_enEE457EE458&biw
=1366&bih=589&tbm=isch&prmd=imv
ns&tbnid=ItOC0CsV--
Bx9M:&imgrefurl=http://www.telegraBx9M:&imgrefurl=http://www.telegra
ph.co.uk/culture/culturepicturegallerie
s/8831906/Frozen-Planet-pictures-
from-Sir-David-Attenboroughs-latest-
polar-TV-
series.html%3Fimage%3D4&docid=ZX
MBC7uXvXpjlM&imgurl=http://i.telegr
aph.co.uk/multimedia/archive/02029/F
rozen-Planet-
weas_2029258i.jpg&w=620&h=620&ei
=2P0ST7XyIcjO-
QaJjd3MAg&zoom=1&iact=hc&vpx=10
46&vpy=249&dur=4059&hovh=225&h
ovw=225&tx=153&ty=212&sig=1043838
33683835039993&page=11&tbnh=107
&tbnw=107&start=225&ndsp=24&ved=
1t:429,r:14,s:225



Halljänes

http://upload.wikimedia
.org/wikipedia/common
s/0/05/Feldhase_100102
.jpg



Valgejänes Lepus timidus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/d/d5/Arctic_Hare.jpg/800px-Arctic_Hare.jpg



Teder lumepesas

http://upload.
wikimedia.org/
wikipedia/com
mons/a/ad/Bla
ckgrouseburro
w.jpg



Põldpüü lumepesas

http://www.leuk
u.fi/sanahaku/ku
vaikkuna.php?is
ote=1328625524
&sana=Valokuv
aaja: Markus 
Varesvuo&id=45
&lkm=698&lang
=finnish



Kui võtta järve "alammõõduks" pindala 1 ha, siis 
on Eestis umbes 1200 järve. Siia on arvatud ka 

Eesti järved

on Eestis umbes 1200 järve. Siia on arvatud ka 
jõe või oja paisutamise teel loodud tehisjärved 
ehk veehoidlad. Eesti järved on 
valdavaltväikesed. Vaid 42 järve on pindalalt 
suuremad kui 100 ha (1 km2).



∗ Siia hulka kuulub ka Eesti hiigeljärv Peipsi pindalaga 
3560 km2. Peipsi järv on Euroopas suuruselt 4. järv. 

Eesti järved

3560 km2. Peipsi järv on Euroopas suuruselt 4. järv. 
Teisel kohal on Eestis oma pindalalt Võrtsjärv, kolmas 
Narva veehoidla.

∗ Veel võib mainida Mullutu Suurlahte Saaremaal, 
Ülemiste järve, Saadjärve ja Vagula järve.

∗ Eesti järvede kogupindala on 2070 km2, mis 
moodustab umbes 4,6 % Eesti kogu pindalast.



∗ Maailmas on kõige järvederikkamad need 
piirkonnad, mida on mõjutanud mandrijäätumine.

Eesti järved

piirkonnad, mida on mõjutanud mandrijäätumine.
∗ Edasiliikuv jää kulutas varem kujunenud 

kivimeisse lohke, liustikuserva sulamisel settinud 
kivimmaterjaist kuhjusid aga erineva kuju ja 
suurusega künkad. Tekkinud lohkudesse ja 
küngastevahelistesse nõgudesse kogunes vesi, 
sest Eesti jahedas kliimas sajab kaks korda 
rohkem, kui jõed jõuavad aurata.



∗ Veelahkmed jagavad Eesti jõed nelja looduslikku 
vesikonda: Narva-Peipsi vesikond, Soome lahe 

Eesti jõed

vesikonda: Narva-Peipsi vesikond, Soome lahe 
vesikond, Liivi lahe vesikond ja Saarte veekogud.

∗ Kolme vesikonna – Narva-Peipsi, Soome lahe ja Liivi 
lahe vesikonna – jõed saavad alguse Pandivere 
kõrgustiku laialdase karstiala nõlvadelt.



∗ Üle 100 km pikkusi jõgesid on 10.

∗ Pikim on Võhandu jõgi – 162 km, siis Pärnu jõgi – 144 km.

Eesti jõed

∗ Pikim on Võhandu jõgi – 162 km, siis Pärnu jõgi – 144 km.

∗ Järgnevad Põltsamaa, Pedja, Kasari, Keila ja Jägala jõgi. 

∗ Kevadsuurvesi moodustub enamasti lume sulamise veest, 
suurvesi algab märtsis ja saavutab tipu aprillis. 

∗ Suvine miinimum algab tavaliselt juuni keskel ja lõpeb 
septembri keskel või oktoobri alguses 



∗ Avavesi rannikul, jõgedel ja järvedel pakub häid 
talvitusvõimalusi veelindudele

Talve üleelamine veekogudes

∗ Avavesi rannikul, jõgedel ja järvedel pakub häid 
talvitusvõimalusi veelindudele

∗ Talvel koevad mitmed kalad (luts, nolgus), sünnitab 
emakala, suurem osa kaladest koeb kevadel.

∗ Kalade elutalitus aeglustub. Koger talvitub põhjani 
kinnikülmuvate veekogude mudas. Ka angerjas ja 
linask talvituvad veekogu põhjas, talvetardumuses. 
Enamik kalu talvel ei söö.



Nolgus Myoxocephalus quadricornis

http://www.goo
gle.ee/imgres?q=gle.ee/imgres?q=
h%C3%A4rk%C3%A
4simppu&hl=et&
sa=X&rlz=1T4AD
RA_enEE457EE4
58&biw=1366&bi
h=589&tbm=isch
&prmd=imvns&t
bnid=ygMmP7ip
LTJ4pM:&imgref
url=http://gallery
.drunkenoldfarts
.com/index.php/
animals/album39
/simppu&docid



Vesipapp Cinclus cinclus



Sinikael-part



Saarmas Lutra lutra

http://eol.org/data_
objects/5865359



Vesirott ehk mügri  
Arvicola terrestris

http://commons.wikimedia
.org/wiki/File:Arvicola_terr
estris.jpg?uselang=de



Mügri

http://www.google.ee/i
mgres?q=arvicola+terres
tris&hl=en&sa=X&qscrl=
1&nord=1&rlz=1T4ADRA_
enEE457EE458&biw=136
6&bih=589&tbm=isch&p6&bih=589&tbm=isch&p
rmd=imvns&tbnid=7a8u
HJ-
SDSdQBM:&imgrefurl=h
ttp://www.biolib.cz/en/i
mage/id32194/&docid=I5
cveHdMeEUC5M&imgurl
=http://www.biolib.cz/IM
G/GAL/32194.jpg&w=700
&h=482&ei=xbQvT52kE4
mp0QX1jZGtCA&zoom=1
&iact=hc&vpx=1052&vpy
=276&dur=258&hovh=18
6&hovw=271&tx=176&ty
=99&sig=104383833683
835039993&page=1&tbn
h=116&tbnw=149&start=
0&ndsp=21&ved=1t:429,r
:13,s:0



Mügri
http://www.google.
ee/imgres?q=arvicol
a+terrestris&hl=en
&sa=X&qscrl=1&nor
d=1&rlz=1T4ADRA_
enEE457EE458&biw
=1366&bih=589&tb
m=isch&prmd=imvn
s&tbnid=EyBAQNhs
ywxBAM:&imgrefur
l=http://terry.photo
shelter.com/image/Ishelter.com/image/I
0000uJoA1l6njy0&d
ocid=oUv84BVD1HC
dmM&imgurl=http:/
/cdn.c.photoshelter
.com/img-
get/I0000uJoA1l6nj
y0/s/850/850/Water
-Vole-
MWV314.jpg&w=85
0&h=564&ei=xbQv
T52kE4mp0QX1jZGt
CA&zoom=1&iact=h
c&vpx=500&vpy=29
2&dur=125&hovh=1
83&hovw=276&tx=1
56&ty=96&sig=1043
8383368383503999
3&page=3&tbnh=82
&tbnw=123&start=4
7&ndsp=26&ved=1t:
429,r:2,s:47



Kõrkjas



Särjesilm



Kõõlusleht Sagittaria sagittifolia



Valge vesiroos Nymphaea alba



Punasilm liidrik



Liuskur Gerris lacustris



Liuskur e. vesijooksik



Laiujur Dytiscus latissimus

http://joyx.joensuu.fi/~pmartik/pag
es/kuvat_dytiscus_latissimus.html



Roheline konn


