
 

Teine ülesanne 

Küsimused 8−15. Lugege teksti ja vastake küsimustele (8−15). Kirjutage vastuseks 1−3 sõna. 

Arvu võite kirjutada ka numbri(te)ga. Näidis on tähistatud 0-ga. 

Teavet Tallinna Botaanikaaiast 

Tallinna Botaanikaaed asutati ENSV Teaduste Akadeemia instituudina 1. detsembril 1961. aastal. 

1995. aastal asutus munitsipaliseeriti. 2001. aasta 1. jaanuarist sai botaanikaaiast Tallinna Säästva 

Arengu ja Planeerimise Ameti ja alates 17. jaanuarist 2005 Tallinna Keskkonnaameti haldusalasse 

kuuluv asutus. Tallinna Botaanikaaed kanti 2002. aastal teadus- ja arendusasutuste riiklikku 

registrisse. Tallinna Botaanikaaed on Baltimaade Botaanikaaedade Assotsiatsiooni ja 

Rahvusvahelise Botaanikaaedade Looduskaitse Organisatsiooni liige, kuuludes esimesse alates 

1992. ja teise ühingusse pärast mõningate takistuste ületamist 1994. aastast. Asutuse tegevusaja 

jooksul kogutud kollektsioonid ning kujundatud avamaa- ja kasvuhooneekspositsioonid on Eestis 

unikaalsed ja liigirikkaimad. 

Alates 1994. aastast osaleb Tallinna Botaanikaaed ka riiklike keskkonnaseire alamprogrammide 

täitmises. Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, 

mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning vaatlusandmete töötlemist. Riiklikku 

keskkonnaseiret korraldab keskkonnaministeerium. Riiklikku keskkonnaseiret teostatakse 

keskkonnaministri kinnitatud programmi alusel ning seda finantseeritakse riigieelarvest. 

 2006. aasta sügisel alustati botaanikaaias õppekavakohaste programmide läbiviimist 

üldhariduskoolide õpilastele. Õppekavakohaste programmide läbiviimiseks on raha tulnud Tallinna 

Haridusametilt, Tallinna Keskkonnaametilt ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Õppepäeva 

pikkus on neli tundi, millele lisandub lõunapaus 20 minutit. Huviring Looduslaps alustas tegevust 

2009. aasta sügisel. Esimese kuni kuuenda klassi õpilastele pakutakse seal avastamis-, teadmis- ja 

meisterdamisrõõmu, keskkonnamänge ja huvimatku. Ring toimub botaanikaaias oktoobrist juunini 

kord kolme nädala tagant kolmapäeviti kella 16.00–18.00. 

 2011. aastal renoveeriti botaanikaaia 3,9 kilomeetri pikkune looduse-õpperada, mis läbib 15 

erinevat maastikuvormi ning kasvukohatüüpi. Osa looduse-õpperajast asub botaanikaaeda 

ümbritseva tara ehk piirdeaia sees, sellega tutvumiseks peab suvehooajal ostma botaanikaaia 

pääsme. Sügistalvisel ja varakevadisel ajal on õpperaja külastamine tasuta. Kloostrimetsa soo 

õpperada asub kogu ulatuses väljaspool botaanikaaia territooriumi ümbritsevat tara, see on 

2,5-kilomeetrine ning läbib seitset teabetahvlitega varustatud punkti. 

botaanikaaed.ee 



 

Kirjutage vastus (1−3 sõna) küsimuse alla joonele! 

0. Millal loodi Tallinna Botaanikaaed? 

1. detsembril 1961. a 

8. Kes haldab praegu Tallinna Botaanikaaeda? 

 

9. Millal sai Tallinna Botaanikaaed liituda Rahvusvahelise Botaanikaaedade Looduskaitse 

Organisatsiooniga? 

 

10. Kes organiseerib Eestis keskkonnaseiret? 

  

11. Kust tuleb raha riiklikuks keskkonnaseireks? 

  

12. Kellele on mõeldud Tallinna Botaanikaaia õppeprogrammid? 

 

13. Mitu tundi korraga saavad lapsed tegutseda huviringis Looduslaps? 

 

14. Millal peab looduse-õpperajale minemiseks pileti ostma? 

 

15. Kui pikk on õpperada, mis asub täielikult väljaspool botaanikaaia piirdeaeda? 

 



 

Lugemistesti vastused. 

 

8. Tallinna keskkonnaamet 

9. 1994 (.a / aastast) 

10 (Eesti) keskkonnaministeerium  

11. riigieelarvest 

12. üldhariduskoolide õpilastele 

13. kaks tundi 

14. suvehooajal / suvel 

15. 2,5 km / kilomeetrit (pikk) 

 


