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I nädal. Sissejuhatus ainekursusesse. Ökoloogia mõiste ja tähendus.  

Sissejuhatus ainesse. Abistava kirjanduse ja kursuse reeglite ning nõuete tutvustamine. 

Aut-, dem-, ja sünökoloogia, geo- ja globaalökoloogia. Üldökoloogia. Looduse organisatsiooni tasemed. 

Emergentsus, emergentsusprintsiip. Populatsioon, kooslus, ökosüsteem, biosfäär (ökosfäär). 

II nädal. Ökosüsteemi kontseptsioon. 

Ökosüsteemi funktsionaalne skeem. Gaia hüpotees. Globaalproduktsioon ja lagunemine. Ökosüsteemi 

stabiilsus (resistentsus versus taastavus). Looduslike ökosüsteemide peamised tüübid (klassifikatsioon).  

III nädal. Energia ökosüsteemides. 

Energia omadusi kirjeldavad seadused. Termodünaamilised süsteemid. Keskkonna energeetiline 

iseloomustus, kiirgusbilanss, soojusbilanss. Produktiivsus: primaarproduktsioon, neto- ja 

brutoproduktsioon, sekundaarproduktsioon.  

IV nädal. Iseseisva töö aeg. 

V nädal. Toiduahelad, toiduvõrk, troofilised tasemed. 

Ökosüsteemi elusosa jaotused. Toiduahel, kiskahel, laguahel. Toiduvõrgustik. Ökoloogiline efektiivsus 

troofiliste tasemete vahel ja piires. Energia toiduahelas. Troofilise struktuuri kujunemine ja ökoloogilised 

püramiidid (arvukuse, energia, biomassi). Ökosüsteemide energeetiline klassifikatsioon. 

VI nädal. Biokeemilised aineringed. 

Aineringe, suur ja väike geoloogiline aineringe. Biogeokeemiline tsükkel. Elusaine komponendid. 

Aineringe kiirus ja varude suurus. Veeringe, setete väljakanne. C-ringe ja selle seosed 

energiavoogudega. N-ringe, lämmastikufikseerijad, P-ringe, S-ringe. 

VII nädal. Limiteerivad tegurid ja keskkonna varieerumine biosfääris. 

Ökoloogilised tegurid (abiootilised/biootilised). Limiteerimisega seotud ökoloogilised reeglid (Liebigi, 

Mitscherlichi, Schelfordi jt.). Tolerantsus, taluvus, ökoloogiline amplituud (aut- ja sünökoloogiline). 

Tolerantsuse suhteline määr (generalistid, spetsialistid, steno-eurü). Ökonišš (põhi- ja tegelik).  

VIII nädal. Faktorite kompensatsioon, olulisemad limiteerivad tegurid. 

Faktorite kompensatsioon ja ökotüüp. Kohanemine ja kohastumine, organismide vastused keskkonna 

muutustele (käitumuslikud, morfoloogilised, füsioloogilised). Aklimatisatsioon, naturalisatsioon. 

Adaptatsioonid evolutsioonilises ajas. Olulisemate limiteerivate tingimuste iseloomustus (taluvusala 

piirid, kohastumused, näited). 

 

Pool materjalist läbitud, võimalus I KT sooritada (vt. ajakava, vabatahtlik). 

 

IX – XI nädal. Populatsiooniökoloogia. 

Populatsioon funktsionaalsest, geneetilis-evolutsioonilisest ja territoriaalsest aspektist. Geograafiline, 

ökoloogiline ja elementaarpopulatsioon. Populatsioonide omadused: tihedus (keskmine ja ökoloogiline), 

arvukus, esinemissagedus, sündimus ja suremus, eluiga, ellujäämus (ellujäämustabelid ja –kõverad), 

vanuseline koosseis (püramiid), sooline struktuur. Populatsiooni dünaamika: kasvukiirus, kasvukõver, 

kasvuvõrrandid (eksponentsiaalse ja logistilise kasvu korral). Tsüklilised populatsioonid, tihedusest 

sõltuvad ja sõltumatud arvukuse regulatsioonimehhanismid. Populatsioonide ruumiline struktuur: 
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jaotumus ruumis, agregatsioon, Allee printsiip, isolatsioon ja territoriaalsus, saarelisus. Ellujäämise 

strateegiad: r- ja K-valik.. Populatsioonid koosluses (metapopulatsioonid). 

XII nädal. Koosluste sünökoloogia. 

Liikidevahelised suhted koosluses: konkurents, kisklus (herbivoorlus), neutralism, amensalism, 

parasitism, kommensalism, protokooperatsioon, mutualism (sümbioos), allelopaatia. Koosluste liigiline, 

struktuurne ja geneetiline mitmekesisus. Dominandid koosluses. Ordinatsioon, gradientanalüüs. 

Kontiinum, ökoton, servaefekt. 

XIII nädal. Iseseisva töö aeg.  

XIV nädal. Koosluste ja ökosüsteemide areng. 

Erineval tasemel toimuvad ajalised muutused koosluses ja kogu süsteemis. Demutatsioon, auto- ja 

allogeenne suktsessioon (primaarne ja sekundaarne sukts.). Koosluste vahetumisega seotud mõisted 

(algkooslus, järgkooslus, püsikooslus). Kliimaksite teooriad ja üldised tunnused. Grupivalik ja 

koevolutsioon. 

XV nädal.  Veeökosüsteemid. Maismaaökosüsteemid. Omavaheline võrdlus.  

Maakera veevarud, vesi elukeskkonnana (tihedus ja viskoossus, pindpinevus, termilised ja optilised 

omadused, keemilised omadused jne). Lentilised ja lootilised süsteemid. Kompensatsioonisügavus. Vee 

tähtsus organismide elus. Organismide klassifikatsioon eluvormi või asustatava elupaiga alusel, 

veekogu tsooni alusel. Veekogude koosluste iseärasused. Apvelling ja autvelling, merede elustik ja 

tsonaalsus.  

Vee- ja maismaakeskkondade võrdlus: biomass ja produktsioon, nende globaalne jaotumus. 

Ökosüsteemi komponendid. Eluvormid oleluskeskkondade järgi (Raunkiaeri maismaataimede 

klassifikatsioon). Muld  ja seda kujundavad tegurid. Maa-aluste ja maapealsete taimeosade suhe, 

bioproduktsioon ja transpiratsioon. Ülevaade peamistest maismaal levinud bioomidest (kirjalik materjal). 

 

II kontrolltöö või eksami sooritamise võimalus (vt. ajakava). 

Ökoloogia kursusega haakuvaid materjale: 

1. Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R. 2006. Ecology. Blackwell Publishing, 738 pp. (4th 

ed.). Varem sama õpik 1986,  1990, 1996. 

2. Townsend, C.R., Begon, M., Harper, J.L. 2003. Essential of Ecology. Blackwell Publishing, 530 

pp. Varem sama õpik 2000.  

3. Odum, E.P. 1997. Ecology – a bridge between science and society. Sinauer Associates, 

Sunderland, Massachusetts, 331 pp. 

4. Odum, E.P. 1983. Basic Ecology, Saunders College Publishing, Philadelphia, New York etc. 

(venekeelne tõlge 1986, 1. ja 2. osa, Moskva, 328 ja 375 lk.). 

5. Ökoloogialeksikon. 1992. Koost. V. Masing. Tallinn, 320 lk. 

6. Vuorisalo, T. 1995. Keskkonnaökoloogia. Tartu, 116 lk. (lõpus viited samasisulistele 

kirjandusallikatele). 

7. Värskem ja parem: Vuorisalo, T. 1999. Keskkonnakaitse ökoloogilised alused. Tallinn, 120 lk. 

8. Botaanika. Õpik kõrgkoolidele III osa. Taimeökoloogia, taimegeograafia, geobotaanika. 1979. 

Koost. V. Masing. Tallinn, 414 lk. 

9. Pleijel, H. 1993. Ökoloogiaraamat. Sissejuhatus ökoloogia alustesse. Tallinn, 96 lk. 

10. Ricklefs, R.E. 1976. The Economy of Nature. A textbook in basic ecology. Chiron Press. Inc., 

Portland, Oregon. (venekeelne tõlge 1979, Moskva, 424 lk.). 

11. Whittaker, R.H. 1975. Communities and Ecosystems. Macmillan Publishing Co., New York 

(venekeelne tõlge 1980, Progress, Moskva, 327 lk.). 


