
Kirjuta igasse lünka sobiv mõõtühik! 

Loomariigi rekordid 

Igal loomarühmal on omad rekordimehed. 

Mõningaid rekordiomanikke 

Kõige suurem ja kõige väiksem loom: Ookeanivetes elavad üksteise kõrval kõige suuremad ning 

kõige väiksemad loomaliigid. Umbes 33 ….. pikk ning 140 …..  kaaluv sinivaal on suurim loom, ta 

kaalub sama palju kui 30 Aafrika elevanti. Plankton, millest vaalad toituvad, koosneb aga 

imeväikestest taimedest või loomadest, mõningaid neist on näha vaid mikroskoobi all.  

Maailma suurim lind: Aafrika jaanalind, kes kaalub kuni 156 …..  

Kõige mürgisem loom: Lõuna-Ameerika puukonn. 1 kg selle konna mürgist piisaks 100 000 inimese 

surmamiseks.  

Kõige kiirem maismaaimetaja: Gepard, kes saaki taga ajades on võimeline saavutama kiiruse 120 

….. tunnis. 

Kõige aeglasem maismaaimetaja: Kolmvarvaslaisik liigub okstes kiirusega 11….. tunnis. 

Kõige pikem maismaaimetaja: Kaelkirjaku pikkus on 6 ….., isased on veelgi pikemad. 

Kõige väiksem imetaja: Väike-sagarnina, kelle pikkus on 29-33 ….., kaal aga 1,5-3 ….. 

Kõige pikem eluiga: Galapagose hiid-kilpkonn võib elada 300 …………. 

Kõige pikem lend: Jõgitiir lendab aasta jooksul maha 40 000 ……, et jõuda oma põhjapooluse 

ümbruses asuvatest pesitsuskohtadest lõunapoolusele ja tagasi. 

 

 

Kas tead, et … 

 Kärnkonni võib kohata nii Himaalaja mäestikumassiivis umbes 8000 …… kõrgusel 

merepinnast kui ka kivisöekaevandustes 340 …… sügavusel maa all. 

 Lõuna-Ameerika lendkalad on võimelised läbima õhus olles umbes 1 …….. pikkuse 

vahemaa. Seejuures peavad nad sabauime alaserva vee alla pistma. 

 Suurim loom, kes korraga alla neelatud, oli arvatavasti 59 …… kaaluv antiloop impala, kelle 

pistis nahka 5 …… pikkune Aafrika võrkpüüton. 

 

 Kasutatud allikas: Entsüklopeediline kaardilehtede kogumik „Loomariigis“ 

 



Loomariigi rekordid/vastused 

Igal loomarühmal on omad rekordimehed. 

Mõningaid rekordiomanikke 

Kõige suurem ja kõige väiksem loom: Ookeanivetes elavad üksteise kõrval kõige suuremad ning 

kõige väiksemad loomaliigid. Umbes 33 m pikk ning 140 tonni kaaluv sinivaal on suurim loom, ta 

kaalub sama palju kui 30 Aafrika elevanti. Plankton, millest vaalad toituvad, koosneb aga 

imeväikestest taimedest või loomadest, mõningaid neist on näha vaid mikroskoobi all.  

Maailma suurim lind: Aafrika jaanalind, kes kaalub kuni 156 kg.  

Kõige mürgisem loom: Lõuna-Ameerika puukonn. 1 kg selle konna mürgist piisaks 100 000 inimese 

surmamiseks.  

Kõige kiirem maismaaimetaja: Gepard, kes saaki taga ajades on võimeline saavutama kiiruse 120 

km tunnis. 

Kõige aeglasem maismaaimetaja: Kolmvarvaslaisik liigub okstes kiirusega 11m tunnis. 

Kõige pikem maismaaimetaja: Kaelkirjaku pikkus on 6 m, isased on veelgi pikemad. 

Kõige väiksem imetaja: Väike-sagarnina, kelle pikkus on 29-33 mm, kaal aga 1,5-3 g. 

Kõige pikem eluiga: Galapagose hiid-kilpkonn võib elada 300 aastaseks. 

Kõige pikem lend: Jõgitiir lendab aasta jooksul maha 40 000 kilomeetrit, et jõuda oma 

põhjapooluse ümbruses asuvatest pesitsuskohtadest lõunapoolusele ja tagasi. 

 

 

Kas tead, et … 

 Kärnkonni võib kohata nii Himaalaja mäestikumassiivis umbes 8000 meetri kõrgusel 

merepinnast kui ka kivisöekaevandustes 340 meetri sügavusel maa all. 

 Lõuna-Ameerika lendkalad on võimelised läbima õhus olles umbes 1 kilomeetri pikkuse 

vahemaa. Seejuures peavad nad sabauime alaserva vee alla pistma. 

 Suurim loom, kes korraga alla neelatud, oli arvatavasti 59 kilo kaaluv antiloop impala, kelle 

pistis nahka 5 meetri pikkune Aafrika võrkpüüton. 

 

 

 

Kasutatud allikas: Entsüklopeediline kaardilehtede kogumik „Loomariigis“  


