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Kas inimesed usuvad maavälisesse elusse?

Eesti küsitlus: Kantar Emor 2018 
(valimi suurus pole avalikustatud)

Usuvad maavälistesse olenditesse, kes 
külastavad aeg-ajalt meie planeeti – 38%

Ei usu maavälistesse tsivilisatsioonidesse 
– 43% 

Naised skeptilisemad kui mehed.

Eestis usuvad tulnukatesse rohkem 
vanemad inimesed

USA küsitlus: Pew Research Center, 2021 
(valim 10417)

Intelligentne elu eksisteerib teistel
planeetidel:

• Mehed: 70%

• Naised: 60%

Nooremad usuvad rohkem.

Vanus

• 18 kuni 29: 76% usuvad maavälisesse elusse

• 65+: 56% usuvad maavälisesse elusse



Marek Kahro magistritöö (2013), Tartu Ülikool

Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja 
telesarjade mõju Eesti noorte uskumustele



Uurimus: 57 vastajat vanuses 15 kuni 29 aastat.

Vastajad liigitati realistid (26) ja müstikud (31).

Maavälise elu võimalikkuses olid veendunud:
realistid – 24
müstikud – 29 



Realistid: mujal universumis bakterid, viirused , spoorid, 
roheline taimestik. Inimkujulistes tulnukates kaheldakse.

Müstikud: ettekujutustes julged, mujal võib olla sarnane 
elu nagu Maal, võõrtsivilisatsioonid võivad meid 
külastada ka praegu.



Filmid: nii meelelahutus kui intellektuaalne 
mõttemäng.

Ulme ja fantastika vaatajad: leitakse filmidest tsitaate, 
kujundeid, olukordi, mis nende mõttekäike toetavad.

Filmid: inspireerivad, uskumusi toetav vahend, 
tekitab sõnavara ja kujundeid, et väljendada oma 
maailmanägemust.



MÕTTEPAUS



Gravity , 2013

IMDb 7,7

Kosmosemissioonil tabab 

insener dr Ryan Stone ja 

astronaut Matt Kowalski

õnnetus, mille järel püüavad 

kosmoses ellu jääda.



Stargate (Tähevärav), 1994

IMDB 7,1

Maal avastatakse tähevärav, 

mille kaudu on võimalik 

reisida teistele planeetidele. 

Kohe esimesel reisil satuvad 

maalased tulnukrassi 

goa’ulude otsa, kelle ainsaks 

eesmärgiks on teiste 

kultuuride orjastamine. 



Avatar, 2009 

IMDB 7,8

Tegevus on aastal 2154 Maalt 

kuueaastase kosmoselennu 

kaugusel asuval metsaga kaetud 

taevakehal Pandora, kus elavad 

puukallistajatest humanoidid. Maa 

tühjaks kaevandanud inimestele 

impoeerivad Pandora maavarad. 

Aga Pandora ökosüsteem on 

inimestele keeruline: sealne õhk 

tapab minutitega, raadioside ei 

tööta seal korralikult, ….



E.T. The Extra-Terrestrial

(E.T. – sõber kaugelt), 1982

Kaugelt planeedilt pärit 

sõbralik tulnukas E.T. kohtub 

10-aastase Elliottiga. Elliott 

ja tema perekond 

hoolitsevad tulnuka eest ja 

püüavad tema olemasolu iga 

hinna eest saladuses hoida. 

E.T. suurimaks sooviks on 

taas koju pääseda. 



Alien, 1979, 

IMDB 8,4

Kui kosmoselaev saab 
hädasignaali tundmatult 
planeedilt, minnakse asja 
lähemalt uurima. Koha 
peal avastatakse, et 
elutul planeedil on ainult 
müstiline ehitis ja 
kummalised munad. 



Raamatud
Teadusulme žanrid

Teadusmuinasjutt: teaduslikud avastused, tehnoloogilised leiutised, 
võõrad eluvormid, evolutsioonivälised olendid, teekond galaktikas. 
Tegevused esitletakse ilma teaduslike seletuste ja põhjendusteta.



Rajuulme: teadusavastused, -leiutised, -faktid, mis 
lähtuvad reaalteaduslikest teooriatest ja hüpoteesidest. 
Oluline on füüsikaline loogika, kehtivad 
loodusseadused. 

• Indrek Hargla lühiromaan „Gondavana lapsed“ 
(1999)

I. Asimov

S. Lem

A.C. Clarke

R. Heinlein



Hurraaulme: sarnane rajuulmele, lisandub 
ideoloogiliselt kindel autoripositsioon. Sirgunud 
nõukogude kirjandusest – usk teaduse võimesse ja 
poliitilisse režiimi.



Teadlasejutt: keskseks tegelaseks on geniaalne ja/või hullumeelne 
teadlane, kas soovib rakendada oma ideid inimkonna hüvanguks või 
hävinguks. Teaduslikkus pole ülim, oluline eetika ja inimlikud 
tundmused.

Indrek Hargla „Excelsuse konkistadoorides“

Ain Ainsaare „Tõrge“ (1970)

Boris Kabur „Antivalgus“ (1967)



Robotjutt: keskne roll mehaanilistel, bioloogilistel või küberneetilistel 
masinatel (nukud, robotid, kloonid, …). Inimese ja masina suhe, 
eetilised konfliktid, tehisintellekti loomise ideed. 



Tulnukajutud: kontaktid Maa-väliste tundmatute 
tsivilisatsioonide ja võõraste eluvormidega. Kosmilised olendid 
on tihti inimsarnased. Teemaks võib olla inimkonna ellujäämine.



Kosmoseooper: päikesesüsteemi või galaktikaavarustes toimuv 
sündmustik, oluline tehnikaareng. 



Militaarulme: sõjalised konfliktid, vallutused, 
mis leiavad aset kaugetes galaktikates.



Katastroofiulme: tsivilisatsioonide hukkumine ja hävimine. Inimesed 
püüdlevad võõrastele planeetidele mitte vallutusihast, vaid hirmust 
väljasuremise ees ja soovist ellu jääda.



Kaasaegsed kosmoseraamatud Eesti autoritelt:

Muinasjuturaamat e-koolikotis



Kust me pärit oleme?

Mismoodi universum alguse sai?

Kas kuskil leidub veel eluvorme, millisel arengutasemel?

Missugust liiki on nendevaheline kontakt?

Kas teiste tsivilisatsioonide signaalid võivad jõuda ka Maale? Kui need signaalid 

jõuaksid Maale, kas oleks neid siis võimalik kinni püüda ja dešifreerida?

Milliseks võib elu kujuneda tulevikus?



ÜLESANNE



Võimalikud põhjused uurida maavälist elu

- filosoofilised

- religioossed

- pedagoogilised

- astrobioloogia – sünteesiv teadus

- tehnoloogilise võimekuse kasv

- koostöö

„Otsides kaugemat elu õpime ehk arukamalt elama siin ja praegu“. (Jaan 
Pelt)



Drake’i võrrand (Frank Drake, 1961)
N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L

N – tsivilisatsioonide arv meie Galaktikas, kellega suhtlemine oleks võimalik

R* – tähtede tekkimise keskmine kiirus Galaktikas

fp – nende tähtede osakaal, mille ümber tiirlevad planeedid

ne – elukõlblike planeetide keskmine arv ühe tähe juures

fl – nende planeetide osakaal, kus elu tõesti tekib

fi – arukat elu (tsivilisatsiooni) omavate planeetide osakaal

fc – nende tsivilisatsioonide osakaal, kes on võimelised saatma tehissignaale kosmosesse

L– aeg, mille jooksul viimati mainitud tsivilisatsioonid signaale saadavad



Fermi paradoks, 1950

Enrico Fermi,
Itaalia osakestefüüsik

KUS NAD SIIS ON? 



Vastuolu vaatlustulemuste ja tõenäosuse vahel

Vaatlustulemused – elu ei ole leitud väljaspool Maad

Universumis peaks elu olema:

- Universumis on miljardeid Päikese sarnaseid tähti, millest paljud on 
väga vanad.

- Nende tähede ümber on hulgaliselt Maa-sarnaseid planeete ja kui 
Maa on nende seas tüüpiline, siis paljudel on neist juba ammu 
tekkinud intelligentne elu.

- Mõned tsivilisatsioonid on jõudnud arenguetappi, milles suudetakse 
reisida tähtedevahelises ruumis.



Välja pakutud ideed

Nad on juba siin, 

loomaaia hüpotees.

Elu on tõeline haruldus. 

Olemegi vaid meie!

Maaväline elu on olemas, 

aga me pole seda veel 

avastanud.



See pole veel kõik …. olemas on veel ka … 

• Teadlased lõid maavälise elu märkide usaldusväärsuse hindamiseks
Richteri-skaalat meenutava skaala, mille maksimumtulemus on 
võrreldav «tulnukaga käe surumisega»

Artikkel: Rio 2.0: revising the Rio scale for SETI detections

Published online by Cambridge University Press: 24 July 2018

Richteri-skaala



MIS OLEKS 
SÕNUM 
MAAVÄLISELE 
ELULE?



Inimeste saadetud sõnumid
Arecibo raadioteleskoop – 1974

Sõnum Päikesesüsteemi välistele olenditele: 
raadiosagedusel 2380 MHz. 

Sisu

Kodeeritud pilt, 1679 bitti, 73 rida, 23 märki 
igas reas, binaarsed nullid ja ühed. Edastus 
kestis 169 sekundit.



Maad iseloomustavad 
andmed

- Kümnendsüsteem

- DNA koostis

- Päikesesüsteemi ehitus

- inimese skemaatiline 
kujutis



Arecibo raadioteleskoop

Puerto Rico

Taldrik: 305 m

1963 - 2020



Pioneer 10 (1972) ja 11 (1973) kosmoseaparaadid

Missiooni eesmärk:

Päikesesüsteemi äärealade 
uurimine (planeetidevaheline
ruum, asteroidide vöö, Jupiter, 
Saturn)

Alumiiniumplaadid joonistega

Pioneer 10 – viimane signaal 
2003

Pioneer 11 – viimane signaal 
1995





Voyager 1 ja 2 kosmoseaparaadid

• VOYAGER 2 – 20.08.1977

• VOYAGER 1 – 05.09.1977



Eesmärk

Uurida suuri planeete: Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun.

Praegune asukoht https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/

https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/


Kuldne plaat: pudelipost kosmoseookeanis.

Sisaldab: fotod, muusika, helid



Kuldne plaat

Vaata ja kuula:

Plaadi sisu: Voyager Golden Record.Complete version audio 
and images (youtube.com, 1 tund 50 minutit)

Lühike dokumentaal:  The 116 images NASA wants aliens to 
see (youtube.com, 5 minutit)

https://www.youtube.com/watch?v=cEzcFXRKHUw
https://www.youtube.com/watch?v=NAN1kt4SG9E


Tervitused, 55 erinevas keeles



115 pilti







Muusika

•Bach, Brandenburg Concerto No. 2 in F. First Movement, 4:40 

•Senegal, percussion, 2:08 

•Zaire, Pygmy girls' initiation song, 0:56 

•Australia, Aborigine songs, "Morning Star" and "Devil Bird," 1:26 

•Mexico, "El Cascabel," 3:14 

•New Guinea, men's house song, 1:20 

•Japan, shakuhachi, "Tsuru No Sugomori" ("Crane's Nest,") 4:51 

•Beethoven, Fifth Symphony, First Movement 7:20



Helid

Masinate hääled (traktor, buss, auto, rong)

Loodusnähtused (äike, maavärin, tuul, vihm)

Loomade hääled

Morse

Inimese jalasammud, südamelöögid, musi, lapse nutt



Missioonid kosmosesse
• Viking 1 ja 2 (1975) – Marsi uurimine

• Galileo kosmoseaparaat (1989-2003) – Jupiteri ja tema kuude 
uurimine

• Cassini missioon 1997 kuni 2017 – Saturni ja tema kaaslaste 
uurimine

• Kepleri kosmoseteleskoop 2009 kuni 2018 – Avastada Maa tüüpi 
planeete, määrata nende planeetide orbiitide kuju ja suurus. 
Eksoplaneetide otsimine varjutusmeetodil.

• Marsi missioonid – kulgurid Spirit (2004 kuni 2010) ja Opportunity
(2004-2018) – Marsi uurimine.

• Spitzeri kosmoseteleskoop 2003 kuni 2020 – kosmose uurimine 
infrapunases lainepikkuses.



SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence)

1961, Frank Drake

Otsitakse kosmosest tulevaid raadiosignaale.

SETI@home 1999-2020



Vau signaal, 1977



Käimasolevad missioonid

Hubble’i kosmoseteleskoop

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN Mission), start 2013 –
Marsi atmosfääri uurimine.

2001 Mars Odyssey, start 2001 – Marsi geoloogia ja radatsiooni uurimine, 
termokaamera ja spektroskoopide abil elu ja vee otsingud Marsil.

MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), start 2005 – Marsi pinnavormide 
uurimine.

Curiosity, start 2011 – kulgur, uurib Marsil Gale’i kraatrit (kas seal võis olla 
varasemalt eluks sobivad tingimused), Marsi kliima ja geoloogia uurimine. 



TESS Mission (Transiting Exoplanet Survey Satellite), start 2018 –
eksoplaneetide otsimine

Perseverance, start 2020 – kulgur, mis uurib Marsil Jezero kraatrit. 
Eesmärk uurida, kas Marss oli kunagi sobiv koht mikroobse elu 
arenemiseks ning leida märke kunagistest mikroobidest. Kogub proove 
Marsi kivimitest ja pinnasest.

James Webbi kosmoseteleskoop, start 2021 – infrapuna teleskoop –
kogu universumi uurimine, galaktikate ning tähtede tekkimise ja arengu 
uurimine 



Tulevased missioonid

Europa Clipper Mission, start 2024 – Jupiteri kuu Europa uurimine, 
elu võimalikkuse hindamine seal.

Dragonfly Mission, start 2027 – Saturni kuu Titani uurimine

Nancy Grace Roman Telescope – universumi uurimine, kaugete 
planeetide otsimine 



Eksoplaneedid – planeedid, mis ei tiirle ümber Päikese, vaid mõne 
teise tähe, tähe jäänuki või pruuni kääbuse ümber.

https://exoplanets.nasa.gov/



Varjutusmeetod – planeet 
tiirleb ümber tähe, möödub 
tähe eest ja tagant. Heledus 
muutub, tähevalgus kaetud 
planeediga, kaob planeedile 
kuuluv koguvalguse osa. 
Oluline tähelt saabuva 
valguse mõõtmine pika aja 
jooksul.

Elukõlblikkuse tsoon –
pealispind, atmosfäär, 
temperatuur.

Spektrite mõõtmine



Astrobioloogia

EKSTREMOFIILID –
organismid, mis elavad 
väga äärmuslikes 
tingimustes.



Rohkem õppematerjale esero.ee veebilehel!

Tänan tähelepanu eest!


