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Vastuseid ootame hilje-
malt 19. veebruariks 
aadressil mikroskoop@

loodusajakiri.ee või paberkirjaga 
meie toimetusse. Kirja teemaks 
märkige „Mikroskoop“. 
Auhinnaraamat kirjas-
tuselt Varrak loositakse 
välja kõigi kuni 16-aas-
taste vahel, kelle vastu-

sed on õiged. Lisa alati oma vanus, 
muidu loosimisel osaleda ei saa! 
Õiged vastused ja auhinnasaaja 
anname teada järgmises numbris.

Jaanuarinumbri võitja ja vastused
Jaanuarinumbri nuputamis üles-
annete eest sai loosiauhinna, kirjas-
tuse Varrak raamatu „Õpilase ent-
süklopeedia“ Karl Gerhard Kevvai. 

Toimetus võtab võitjaga ühendust!
Tähemängu vastused: a)  hall-

haigur, b)  põldvarblane, c)  kaelus-
tuvi, d) künnivares, e) lina västrik. 

Puslemõistatuses olid peidus: 
a) hiidkilpkonn (lk 68), b) vammi-
liik Austropaxillus infundibuliformis 
(lk 27), c) petroglüüfid Kanjonimaa 
Ajalehekivil (lk  50), d)  merisk 
(lk 41).

Mikroskoop

Nuttev seen

Mariete Poolamets võttis 
mullu osa Eesti Looduse 
fotovõistlusest: ta on tei-

nud pilkupüüdva foto pisarais puusee-
nest. Ülesvõtte kohta on Mariete kir-
jutanud: „Läksin septembri lõpus ema, 
isa ja õega Vääna lähedale metsa see-
nele. Võtsin metsa kaasa ka fotokaa-
mera. Leidsin ühe kuuse tüve küljest 
torikseene. Kuna hommikul oli olnud 
väga tihe udu, siis oli seen kaetud piis-
kadega: seen justkui nuttis suurte pisa-
ratega. Mulle endale toob pisara silma, 
kui inimesed ei hooli loodusest, raiu-
vad palju metsa, viskavad prügi metsa 
alla ja teevad metsloomadele halba.“

Mariete on üheksa-aastane, elab 
Suurupi külas ja käib Muraste kooli 
3.  klassis. Huvi loodust pildistada 
on tekkinud isa eeskujul: „Kui käin 
koos isaga metsas, siis võtan vahel 
oma fotokaamera kaasa ja pildistan 

kõike, mis silma jääb. Ta räägib mulle 
loodusest ja pildistamisest ja õpetab 
mind, kuidas paremini pilti teha. 
Tema pildid meeldivad mulle ja tahan 
samuti õppida nii pildistama nagu isa. 
Mulle meeldib loodus väga!“

NUPUTA!

1. Mis Eesti saarega on tegu?
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2. Otsi puuduolevate asemele õiged tähed ning saad vastuse! 
Mõned tähed on ristsõnast välja pudenenud. Kui kirjutad need ruudustikku õigesse kohta, siis saad tähistatud ruutudest 
lõpuks teada ristsõna vastuse. Iga tulba all on toodud sobilikud tähed, ühtlasi hõlbustavad õigete sõnade leidmist ristsõna 
juures olevad pildid.


