TÜ loodusmuuseumi linnuviktoriin õpilastele 2013
27. märtsil kell 12.30 toimub Tartus, Tiigi 78 õppeklassis 127 TÜ loodusmuuseumi 6.-9.
klassi õpilaste linnuviktoriini teine voor. Teise vooru on kutsutud võistkonnad, kes saavutasid
5. märtsil portaalis www.loodusheli.ee toimunud veebiviktoriinil tulemuse üle 85%. Viktoriini
teises voorus osalevad võistkonnad samas koosseisus kui veebiviktoriinil.
Viktoriinil on küsimused lindudest nii kirjanduse põhjal kui ka lindude välimuse, laulu ja
häälitsuste tundmine.
Edukamatele võistkondadele on auhinnaks linnuraamatud ja linnulaulu plaadid ning võimalus
osaleda linnutundja praktilisel väliõppe päeval aprilli lõpus või mais.

Viktoriini toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja omapoolse auhinna paneb välja ka
Eesti
Ornitoloogiaühing.
Veebileht www.loodusheli.ee
uuendati
ja
lisati
viktoriinihalduskeskkond 2012. a. Eestimaa Looduse Fondi ja TÜ loodusmuuseumi koostöös,
seda rahastas SA KIK.

Info:
loodusmuuseum@ut.ee,
tel
737
6076
veljo.runnel@ut.ee, tel +372 53080661 /Veljo Runnel/
Projektijuht Külli Kalamees-Pani (kulli.kalamees-pani@ut.ee)

/administraator/

TÜ loodusmuuseumi linnuviktoriini võitjad on selgunud
27. märtsil toimus Tartu Ülikooli loodusmuuseumi VI-IX klassi õpilaste linnuviktoriini
finaalvoor. Märtsi alguses toimunud veebiviktoriinis osales 57 võistkonda (157 õpilast), kelle
hulgast kutsuti finaalvooru edasi 17 parimat võistkonda (46 õpilast).
Viktoriinil esitati küsimusi kirjanduse põhjal ning osalejatel tuli ära arvata ka linnulaule ja –
häälitsusi. Sellel aastal osutus õpilaste jaoks keerukaks just linnulaulude ja - häälitsuste
tundmine, seevastu piltide ja kirjelduste järgi tunti linde hästi. Näiteks tuli kirjelduse põhjal
ära tunda kägu, piiritaja ning 2013. aasta lind nurmkana. Linnuviktoriini žüriisse kuulusid
Külli Kalamees-Pani, Margus Ots, Anne Aan ja Veljo Runnel, kes selgitasid välja järgmised
tulemused:
I koht- võistkond “COPPER OWL” Annaleena Vaher, Mati Lepikson, Airon Oravas
(Tallinna Prantsuse Lütseum, õpetaja Marje Väli)
II koht- võistkond „KEVADEKUULUTAJAD“ Mariin Pantelejev, Marit Neemela (Tallinna
Inglise Kolledž, õpetaja Helene Urva)
III koht– võistkond „VAENUKÄGU“ Kea Mäesepp, Karl Pütsepp (Tartu Karlova
Gümnaasium, õpetaja Külli Maleva)
IV koht– võistkond „VARBLASED“ Renate Ermel, Regina Ermel (Kuldre Kool, õpetaja
Tiina Ruusmaa)
V koht- võistkond „VIHASED TIHASED“ Hannela Vähi, Helis Kann, Kristiina Soe
(Lüllemäe Põhikool, õpetaja Kristi Rikka)
VI koht- võistkond ”METSKÜLA KOOLIBRI” Svea Stahlman, Hergo-Herich Vald, Eliise
Lepp (Metsküla Algkool, õpetaja Astrid Sumberg)
Edukamad võistkonnad said auhinnaks linnuraamatud. Lisaks toimub aprillikuus parimatele
noortele linnutundjatele praktiline väliõppe päev.
Linnuviktoriini korraldas Tartu Ülikooli loodusmuuseum,
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Ornitoloogiaühing.
Täname osalemast!
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