Ülesandeid töölehelt „Sisalikuretk rabas”

Minu
nimi on Sissi.
Tere tulemast
rappa, minu koju!

1. Rabas on palju vett
Tee käsn märjaks ning aseta see taldrikule. Sissi selgitab sulle, miks on raba servas väga märg.
Pärast katset pigista käsna ja vaata, kui palju seal tegelikult vett oli. Mispärast ei voola kogu vesi
rabast servadesse ja sealt ojadena jõgedesse?

2. Sissi kodu ja elu
Sisalike kehatemperatuur oleneb õhutemperatuurist. Külma ilmaga liiguvad nad kas vähe või üldse
mitte. Talve veedavad nad tardunult urgudes või sambla sees.
±± Puuduta raba pinda. Mida tunneksid Sissi jalad?
..............................................................................................................................................................
±± Mõõda termomeetriga ja märgi kriipsuga joonisele, kui kõrge on täna õhutemperatuur:

±± Kui oleksid Sissi, siis kas eelistaksid tänase ilmaga urus paigal olla või vilkalt saaki jahtida? Märgi
ristiga:
urus

jahil

Ülesandeid töölehelt „Uurime raba”
3. Milline on rabavesi ja mikrokliima?
3.1. Mõõda raba servas (siirdesoo alal) vee temperatuuri.
Võta raba servast purki vett ja kirjelda seda. Võta
veega purk kaasa.
3.2. Mõõda laukavee temperatuuri. Võta teise purki
laukast vett. Kirjelda seda. Võrdle raba servast
võetud veega. Mille poolest vesi erineb? Võrdle
soost võetud vee tunnuseid mälu järgi kraaniveega
(v.a. temperatuur).

Siirdesoo

Laugas

Kraanivesi

Temperatuur
Vee värvus
Vee muud omadused:
_________________
__________________

4. Rabataimed
4.1. Leia rabast neli taime järgmisest loetelust: jõhvikas, kanarbik, küüvits, kukemari, sinikas, murakas
ja huulhein. Vaatle neid läbi luubi, võimalusel tee foto.
Mõõda ja pane kirja lehe pikkus ning laius, kleebi teibiga leht joonistatud luubi keskele, kirjuta
juurde liigi nimi ja üks selle liigi lehte iseloomustav omadussõna.

Ülesandeid töölehelt „Bioloogiatund rabas”
5. Muutlikkus
Mineraalmaal ja turbas kasvava männi võrdlus
Männid kasvavad nii mineraalmaal – mullas, liivas, kruusas – kui rabas, kus pinnaseks on vaid turvas.
Eino Laasi 2004. aastal ilmunud raamatus „Okaspuud“ on hariliku männi okaste pikkuseks antud 3-7
cm, noortel puudel kuni 10 cm.
5.1. Püstitage hüpotees(id) mineraalmaal ja turbas kasvava männi okaste pikkuse kohta.
(Hüpotees on oletus, mis on esitatud mõne nähtuse seletamiseks ning mis nõuab kontrollimist ja
tõestamist faktide varal, et muutuda usaldatavaks).
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5.2. Korjake 15 männiokast mineraalmaal ning 15 männiokast rabas kasvavate mändide juurest.
5.3. Kleepige mõlemast kohast võetud okkad kleeplindiga eraldi reana pikkuse järjekorras paberile,
alustades lühematest.
A: Mineraalmaal kasvavate mändide okkad:

B: Turbas kasvavate mändide okkad:

Mõõtke okaste pikkused ja kandke tabelisse, mitu okast jäi märgitud pikkusvahemikku.

Okaste
pikkusvahemikud
(cm)
Okaste arv
mineraalmaal
kasvaval männil
Okaste arv turbas
kasvaval männil

1-2

2,1-3

3,1-4

4,1-5

5,1-6

6,1-7

7,1-8

pikem

okaste arv

5.4. Koosta 2 joondiagrammi, mis kirjeldavad uuritud mändide okaste pikkusi.

pikkusvahemikud
5.5. Hinnake püstitatud hüpoteesi paikapidavust:
............................................................................................................................................................
Järeldused:
............................................................................................................................................................
5.6. Kuidas arvad, kui pikkade okastega männid kasvaksid mineraalmaal rabas kasvanud mändide
seemnetest? Põhjenda vastust, kasutades mõisteid pärilikkus ja muutlikkus.

6. Elu rabas
6.1. Peatu 5 minutiks (võib kasutada liivakella või stopperit). Ole vaikselt ja vaatle enda ümbrust. Vaata
teraselt ka puid, puhmaid ja mättaid. Märgi pildi juurde, mitut isendit allolevatest rühmadest näed.

