
Koaalad

On Maa peal juba peaaegu välja 
surnud, Marsil saaks neile anda 
uue elu.

RESSURSIKAARDID

Ressursi grupp

Toidu nõudlikus

Vee nõudlikkus

Ressursi nimi

Ressursi kirjeldus

Korporatsioonid

Kultuuritegelased

Teadlased

Toidutootjad

Valitsus



Lehmad

Annavad piima ja liha. Nõuavad 
lisavett ja loomasööta.

Lambad

Annavad piima, liha ja villa. 
Nõuavad lisavett ja loomasööta

Kassid

Püüavad hiiri ja on seltsiks. 
Nõuavad lisavett ja loomasööta

Koerad

Aitavad karja hoida ja on seltsiks. 
Nõuavad lisavett ja lisatoit.

Hundid

Oluline osa isetoimivast 
ökosüsteemist.

Kanad

Annavad mune ja liha. Nõuavad 
lisavett ja loomasööta

Lõhekalad

Annavad liha. Nõuavad lisavett ja 
loomasööta

Nisu

Nisust saab teha saiatooteid, 
pastat, putru.

Riis

Toitainerikas põhitoit.

Kartulid

Sobivad nii inimeste kui loomade 
toiduks.

  

  

  



Oad

Täisväärtuslik taimne toit, mis 
asendab teatud ulatuses liha.

Puud (okaspuud, 
lehtpuud, põõsad)
Kuused, männid, kased, tammed, 
erinevad põõsad.

Viljapuud (õunad, 
pähklid, oliivid jne)
Õunad, pirnid, pähklipuud, 
oliivipuud jms.

Puuvill

Kangavalmistamise tooraine.

Kuld

Maavara, mis saab olla aluseks 
uuele rahasüsteemile.

Kohv

Paljude inimeste harjumuspärane 
hommikujook.

Server ajaloolise 
infoga
Hiigelserver, mis sisaldab 
suuremat osa andmetest 
kõikmõeldavatel maailma 
teemadel.

Loomevahendid 
(muusikariistad,kunstitarbed)

Muusikariistad, kunstitarbed, 
esemed, mille abil inimesed saavad 
luua kunsti ja kultuuri.

Sporditarbed

Rattad, suusad, trena¸öörid, 
esemed, mille abil inimesed läbi 
ajaloo sporti on teinud.

Ajaloolised ja 
religioossed reliikviad
Kõikvõimalikud tähtsad 
muuseumieksponaadid: kunstiteosed, 
ajaloolised dokumendid, religioossete 
juhtide säilmed, erinevate rahvaste 
sümbolid ja kultusesemed, samuti 
fossiilid ja väljasurnud loomade topised.
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Rändritsikad

Tulevikutoit, asendab liha.

Mesilased

Tolmeldavad taimi ja tagavad 
saagikuse.

Konnad ja vihmaussid

Oluline osa isetoimivast 
ökosüsteemist.

Pandad

On Maa peal juba peaaegu välja 
surnud, Marsil saaks neile anda 
uue elu.

Väetis

Aine, mis soodustab taimede 
kasvu.

Mesilased

Tolmeldavad taimi ja tagavad 
saagikuse.

Konnad ja vihmaussid

Oluline osa isetoimivast 
ökosüsteemist.

Pingviinid

On Maa peal juba peaaegu välja 
surnud, Marsil saaks neile anda 
uue elu.

Marjad

Mustikad, maasikad, pohlad jms, 
vitamiinirikas supertoit.

Söögiseened

Oluline osa isetoimivast 
ökosüsteemist, lisatoit.

Koaalad

On Maa peal juba peaaegu välja 
surnud, Marsil saaks neile anda 
uue elu.

Roosid

Iluaianduse põhikomponent.

Kakao

Šokolaaditoodete põhitooraine.

Ravimid

Valuvaigistid, plaastrid, kiiritusravi, 
kirurgiavarustus, kõik, mis on 
vajalik ühe tipptasemel haigla 
toimimiseks.

Brokoli

Toitainerikas lisatoit.



Pandad

on Maa peal juba peaaegu välja 
surnud, Marsil saaks neile anda 
uue elu.

Kakao

Šokolaaditoodete põhitooraine.

Liitium

Keemiline element, mida on vaja 
akude tootmiseks.

Relvad

Külmrelvad, tulirelvad, 
aatompommid, kogu varustus, 
mille abil läbi viia sõjategevust.

Corp.Server

Hiigelserver, mis säilitab IT-Corpi 
ärisaladusi, arengufaasis rakendusi 
ja kes teab mida kõike veel.

Cryo-perekond
Külmkamber, mis säilitab Medi-
Corpi omaniku krüogeeniliselt 
külmutatud esivanemaid, et nad 
tulevikus uue tehnoloogia abil taas 
ellu äratada oleks võimalik.

Pingviinid

On Maa peal juba peaaegu välja 
surnud, Marsil saaks neile anda 
uue elu.

Kakao

Šokolaaditoodete põhitooraine.

Liitium

Keemiline element, mida on vaja 
akude tootmiseks.

Relvad

Külmrelvad, tulirelvad, 
aatompommid, kogu varustus, 
mille abil läbi viia sõjategevust.

Ravimid

Valuvaigistid, plaastrid, kiiritusravi, 
kirurgiavarustus, kõik, mis on 
vajalik ühe tipptasemel haigla 
toimimiseks.


