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Loodusgeograafia 

Õppeaine:   Loodusgeograafia 

Klass:   11.-12. klass   

Tunde nädalas ja õppeaastas:   1 tundi nädalas, kokku 70 tundi  - 2 kursust   

Rakendumine:   1.sept. 2011, täiendatud 1.sept. 2018   

Koostamise alus:   Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 4; Värska  G 
õppekava   

 

ÕPPESISU   

ÜLDTEEMA PÕHIMÕISTED 

Maa kui süsteem Hüdrosfäär, atmosfäär, pedosfäär, litosfäär, 
biosfäär 

Atmosfäär. Tähtsus 

Koostis, ehitus, 
atmosfääri kihtide 
jaotus 

Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Päikesekiirguse 
jaotumine Maal, kiirgusbilanss. Kasvuhooneefekt ja selle 
tähtsus. Kliimat kujundavad tegurid. Üldine õhuringlus. 
Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused. 
Õhumassid, tsüklonid ning antitsüklonid. Kliimamuutused. 

Litosfäär Maa siseehitus ja litosfääri koostis. Kivimite liigitus tekke 
alusel. Laamtektoonika, laamade liikumisega seotud 
protsessid. Vulkanism. Maavärinad. 

Hüdrosfäär Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tähtsus ning 
roll kliima kujunemises. Veetemperatuur, soolsus, 
hoovused ja looded maailmameres. Rannaprotsessid ning 
erinevate rannikute kujunemine. Liustikud, nende teke, 
levik ja tähtsus 

Biosfäär Kliima, taimestiku ja mullastiku vahelised seosed. Kivimite 
murenemine. Mulla koostis ja ehitus; mulla omadused. 
Mullatekke tegurid ja mullaprotsessid. Bioomid. 

Põllumajandus ja 
keskkonnaprobleemi
d 

Maailma toiduprobleemid. Põllumajanduse arengut 
mõjutavad looduslikud ja majanduslikud tegurid. 
Põllumajandusliku tootmise tüübid. Põllumajanduslik 
tootmine eri loodusolude ja arengutasemega riikides. 
Põllumajanduse mõju keskkonnale. Maailma kalandus ja 
vesiviljelus. Maailmamere reostumine ning kalavarude 
vähenemine. 

Metsamajandus ja -
tööstus ning 
keskkonnaprobleemi
d 

Eri tüüpi metsade levik. Metsade hävimine ja selle 
põhjused. Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende 
majandamine. Parasvöötme okasmetsad ja nende 
majandamine. Metsatööstus arenenud ning vähem arenenud 
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riikides. Metsade säästlik majandamine ja kaitse. 

Energiamajandus ja 
keskkonnaprobleemi
d 

Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma 
energiamajandus. Nüüdisaegne tehnoloogia 
energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad 
keskkonnaprobleemid. 

 

ÕPITULEMUSED 

Taotletavad õpitulemused kursuse lõpuks: 

1) tunneb looduses ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi; 

2) teab Maa siseehitust, geoloogilisi protsesse seostades neid laamade liikumisega; 

3) teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi ja et maavärinate tugevuse 
mõõtmist Richteri skaala järgi; 

4) teab atmosfääri koostist ja kliimat kujundavaid tegureid, analüüsib kliima mõju 
inimtegevusele oskab kliimadiagrammi järgi 
etteantud koha kliimat iseloomustada; 

5) teab vee jaotumist Maal, liustike tekkepõhjusi, levikut ja tegevust pinnamoe 
kujunemisel; 

6) oskab selgitada lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutele; 

7) oskab võrrelda keemilist ja füüsikalist murenemist, teab selle tähtsust looduses ning 
selle mõju inimtegevusele; 

8) teab bioomide tsonaalset levikut; 

9) tunneb ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla. 

10) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 

11) teab mullaviljakuse vähenemist ja mulla hävimist põhjustavaid tegureid ning toob 
näiteid mulla kaitsmise võimaluste kohta; 

12) iseloomustab põllumajandust ja selle mõju keskkonnale eri loodusoludes ning 
arengutasemega riikides; 

13) analüüsib teabeallikate põhjal riigi põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengu 
eeldusi ning arengut; 

14) on omandanud ülevaate tähtsamate kultuurtaimede (nisu, maisi, riisi, kohvi, tee, 
suhkruroo ja puuvilla) peamistest 
kasvatuspiirkondadest ning eksportijatest 
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