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Halliste jõgi

Looduskümblus 
Eestimaal

Kui jagad oma fotosid 
Looduskümblusest 

Facebookis või 
Instagramis, lisa 

#looduskymblus ja 
asukoht, kus foto on 

tehtud.

NARVANARVA
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Kas teadsid, et … 

Eesti on Ukrainast 13 korda väiksem. 51,3 % 
Eestimaast on kaetud metsaga, Ukraina metsasus 
on 15,9%.  

Eesti rannajoone pikkus on 1242 km, koos 
saartega 3793 km, Ukrainas 2782 km.

Eesti Maosaart tuntakse tänapäeval Vormsi nime 
all. Vormsi on Eestis suuruselt neljas saar. 

Eestis elab 65 liiki imetajaid, Ukrainas 108 liiki. 
Inimesi elab Eestis 31 korda vähem kui Ukrainas.

Eestis on kohatud 388 linnuliiki, Ukrainas 
350-400 liiki.

Suitsupääsuke on Eesti rahvuslind. Ukrainas on 
pääsuke jõukuse ja sugulussidemete sümboliks.

Nii Eesti kui ka Ukraina vanim puu on tamm: 
Lõuna-Eestis kasvava Tamme-Lauri vanuseks on 
mõõdetud 680 aastat. Tegemist on ka teadaolevalt 
Eesti jämedaima puuga, mille ümbermõõt on 8m. 
Tamm on Eesti rahvuspuu ning üks pühadest 
puudest.
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puudest.
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Eestimaa kaunis ja vaheldusrikas loodus väärib 
avastamist! 

Eesti looduses puhkamisel, matkamisel ja loodus-
andide korjamisel kehtivad igaüheõiguse põhimõtted. 
Igaüheõigus on erinevatest seadustest tulenevate 
põhimõtete kogum, milles on kirjeldatud inimese 
õigused ja kohustused looduses liikumisel. Igaüheõigus 
aitab säilitada loodusväärtused ning hoida loodust 
puhta ja kaunina.

Looduses liikumine

Infot looduses liikumise 
võimaluste kohta leiad 
www.loodusegakoos.ee 
või  Loodusega koos 
mobiilirakendusest.
Kaitsealade kohta:   

https://kaitsealad.ee/ru 
Eesti looduse ja 

elurikkuse kohta: 
https://loodusveeb.ee/ru 
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Looduses liikuja 
meelespea

 Liigun ja tegutsen looduses jälgi jätmata.

Tekkinud prügi võtan loodusest endaga 
alati kaasa – järgin põhimõtet 
„kõik, mis jaksan kaasa tuua, 
jaksan ka ära viia“.

Lõket teen ainult selleks ettevalmistatud 
ja tähistatud kohas tuletegemist 
lubaval ajal.

Telkimiseks kasutan ettevalmistatud ja
 tähistatud kohti.

https://loodusegakoos.ee/na-prirode-v-krizis 



 viis värvi loodusest

 eriline lõhn

 kõige valjem ja kõige vaiksem heli

 midagi, mis paneb südame kiiremini põksuma

 kõige vanem asi või nähtus

 keegi, kes on noorem kui sina

 midagi, mida oleks mõnus katsuda

 midagi, mis meenutab talve

 midagi, mis on homme teistsugune kui täna

 

7 8

5 6

Retke 
otsimismäng 

Leia inimene...

...kes 
armastab 

loodust

...kes 
ei jäta 

prügi metsa

...kellel
on 

lemmikloom

...kes on 
näinud Eesti 
rahvuslindu 

suitsu-
pääsukest

...kes õpetab 
sulle ühe 

toreda eesti-
keelse sõna

...kes teab 
ravimtaimi, 
millest saab 

teed teha

...kes teab, 
miks on 

fotosüntees 
inimesele 

oluline

...kes on 
korjanud 

metsamarju

...kes on 
söönud 

marineeritud 
seeni
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Leia inimene...

...kes on 

Tutvumisbingo Looduskümblus
Vaatle ümbritsevat loodust ja leia:

Ukraina - Eesti 
loodussõnastik

Leia:
kõige suurem 

päikesepüüdja
metslooma

tegutsemisjälg
kolm huvitavat 

putukat

tore
metsalind

kaks
samblikku

puidu
lagundaja

kaks õitsvat 
taime

taim, kes ei õitse 
kunagi

keegi, kes teeb 
koostööd

7

otsimismäng 

metslooma
tegutsemisjälg

kolm huvitavat 

otsimismäng 

Taaskohtumiseni Eesti 
looduses!

Minu meeleolu 


