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Vastuseid ootame hilje-
malt 19. aprillini aadres-
sil mikroskoop@loodus-

ajakiri.ee või paberkirjaga meie 
toimetusse. 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 auhin-
nasaaja anname teada järgmises 
numbris.

Märtsinumbri võitja ja vastused
Märtsinumbri nuputamis ülesannete 
eest läheb loosiauhind, kirjastu-
se Varrak raamat „101 Eesti lindu“ 
Tornimäe põhikooli õpilasrühma-
le, kes on vastuse saatnud kollektiiv-

selt. Toimetus võtab teiega ühen-
dust!

Õiged vastused: a)  toomingas, 
2010; b) pihlakas, 2000; c) künnapuu, 
2011; d)  vaher, 2003; e)  lodjapuu, 
2013. Puslemõistatuses olid 
peidus: a)  kirju-aasasilmik (lk  7); 
b)  merevaigutükis lõksus olev 
ämblik (lk 54); c) koer Muki (lk 35); 
d) hüljes (lk 80).

Mikroskoop

Pasknääri 
pidusöök

Pasknääri foto on tehtud tänavu 
24.  veebruaril, Eesti vabariigi 
100.  sünnipäeval. Olime pere-

ga just pidulauda istunud, kui teda 
märkasin. Kuna läbi kardinate nägin 
esmalt vaid linnu suurt kogu, arva-
sin, et harakad on jälle külla tulnud. 
Tõusin lauast ja hiilisin vaikselt akna 
juurde. Minu üllatus oli suur, kui linnu 
ära määrasin. Sügisel jälgisin tamme-
puudega pargis pasknääre, ja seal ei 
olnud nad sugugi julged. 

Ilma pikema jututa tormasin trepist 
üles, et fotokaamera tuua. Kui taga-
si jõudsin, maiustas pasknäär parasja-
gu maapähklite ja päevalilleseemnete-

ga. Lind loopis rohevintide maha puis-
tatud päevalilleseemnekoori eemale, et 
leida endale meelepäraseid teri. Lõpuks 
õnnestuski jäädvustada hetk, mil pask-
nääri ees õhus oli päevalilleseeme. 

Olen Sindi gümnaasiumi 5.d  klas-

si õpilane. Fotograafiaga olen tegele-
nud poolteist aastat. Peamiselt meeldib 
mulle pildistada elusloodust, kuid huvi 
pakub ka makro- ja astrofotograafia.
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1. Mis taimega on tegu?

PUPKELLURK
PADANKERÕP 
AGREVSANK 
UNKENMURK 
VABARKISA
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NUPUtA!

2. Nuputa, milline täht mil-
lise värvi ja kujundiga võiks 
kokku sobida! Igale tähele vas-
tab kindel värv koos ühe kind-
la kujundiga.


