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Vastuseid ootame hilje-
malt 19. märtsini aadres-
sil mikroskoop@loodusaja-

kiri.ee või paberkirjaga meie toi-
metusse. Kirja teemaks märki-
ge „Mikroskoop“. Auhinnaraamat 
kirjastuselt Varrak loositakse välja 
kõigi kuni 16-aastaste vahel, kelle 

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

Veebruarinumbri võitja 
ja vastused
Veebruarinumbri nuputamisülesan-

nete eest sai loosiauhinna, kirjastu-
se Varrak raamatu „Õpilase teadus-
entsüklopeedia“ Marleen Tamm. 
Toimetus võtab võitjaga ühendust!

Õiged vastused: a)  Piirissaar, 
b)  Kassari, c)  Vilsandi, d)  Hiiumaa, 
e) Vaindloo. Ristsõna vastus: kamuf-
laaži.

Mikroskoop

Mustlaglesid on meie aladel 
võimalik kohata eeskätt 
sügisrände ajal. Nad võta-

vad korraks aja maha, peatuvad mõnel 
Lääne-Eesti rannaniidul ja söövad üle 
pika aja kõhu jälle korralikult täis. 
Tavaliselt liiguvad nad väikeste parve-
dena, vahel ka üksikliikmetena valge-
põsk-laglede parves, kuid see isend oli 
täiesti üksi. 

Pilt on tehtud oktoobrikuus. 
Avastasin ta ühelt Põhja-Saaremaa 
sadama muruplatsilt, kus lind parasja-
gu rändepeatust tegi. Käisin teda isegi 
mitu korda vaatamas: lagle püsis samas 
kohas paigal ligi kaks nädalat. Tuli varu-
da vaid natuke kannatust, võita linnu 
usaldus ja ta lasi endale väga lähedale. 
Paari nädala jooksul sai lind korralikult 
puhata ning suundus edasi rändele. 

Selle fotoga osales Martin Vesberg 
Eesti Looduse mullusel fotovõistlu-

sel ja pälvis Eesti Looduse eriauhin-
na. Martin on 15-aastane ning õpib 
Saaremaa ühisgümnaasiumis. Ta on 
teinud loodusest ülesvõtteid neli aas-
tat, enim meeldib talle pildistada lin-
de-loomi.

NUPUtA!
1. Eesti Loodus on igal aastal, 
alates 1996, valinud aasta puu. 
Mis aasta puud on siin peidus? 
Pane vastusena kirja puu ja 
selgita välja aasta, millal ta oli 
valitud aasta puuks! 
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Pane vastusena kirja puu ja 
selgita välja aasta, millal ta oli 
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2. Siin on neli pusletükki selles ajakirjanumbris leiduvatest fotodest. Otsi 
üles need pildid, kuhu tükid sobituvad, ja saada vastus küsimusele „kes või 
mis on pildil?“.
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Ootame noorteküljele kuni 16-aas-
taste noorte tehtud loodusfotosid. 
Saada huvitav, kaunis või lihtsalt 
hästi õnnestunud foto e-posti teel 
mikroskoop@loodusajakiri.ee.


