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26 Norras räägitakse kahte keelt: Bokmål (”raamatukeel”) ja Nynorsk (uus norra keel). Selle
teise keele kujundas üks Norra keeleteadlane, püüdes eemaldada keelest Taani päritolu
sõnad. Kuidas oli selle lingvisti nimi?
27 See kuni 6 meetri
pikkune
mürkmadu ehitab
ainsana pesa, kuhu
oma munad
muneda. Mis
madu?

28 1951. aastal otsustas Saksa DV ehitada hiiglasliku kõrgahjude kompleksi Frankfurt an der
Oderi ligidale. Personalile ehitati tehaste ümber uus linn. Seda „Esimest sotsialistlikku
linna DDR-s“ kutsuti algul Stalinstadt, kuid hiljem nimetati linn ümber. Mis on linna
praegune nimi, mis tuleneb sõna ”valukoda” saksakeelsest vastest?
29 Nähtav orhideeliik on Bogoru
Botaanikaaia floristide 30-aastase
aretustöö tulemus, seda esitles ja andis
talle ühe oma kolleegi auks nime
Indoneesia president Sukarno Bandungi
konverentsi 10. aastapäeva tähistamise
ajal 1965.a.

Jaapanlase Kamo Mototeru
aretatud begooniasort Begonia x
tuberhybrida Voss …sai 1991.
aastal Bratislavas eriauhinna ja
kuldmedali, lõplikult kandis
rahvusvahelist registrit pidav US Begonia Association ta registrisse 2004.a. numbri 991
all. Ka see lill sai oma nime ühe riigimehe järgi. Kelle nimesid need lilled kannavad?
30 1979. aastal toimus tõsine tuumaõnnetus elektrijaamas Pennsylvania osariigis USA-s.
Tuumaelektrijaam oli Harrisburgi lähedal nn. Kolme Miili saarel (Three Mile Island). Jõgi,
milles kõnealune saar asub, on 715 km-ga Ameerika idaranniku pikim jõgi. Mis on selle
jõe nimi?
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Pildil on maailma üks vanemaid kultuurtaimi.
Tallinnas on selle taimega tihedalt seotud
praegune Leedu saatkonna hoone, mis ehitati
1744. aastal spetsiaalselt selle produkti
töötlemiseks. Mis taim?

32 1632. aastal avastas hollandi maadeuurija Carstenz Austraalia mandril põhjapoolse
poolsaare. Praegu on see poolsaar tuntud Darwini linna ja Kakado rahvuspargi poolest.
Poolsaare nimi viitab Hollandi linnale, kust Carstenz oli pärit. Nimetage poolsaar või
Hollandi linn.
33

Millisel ohustatud Uus-Meremaa
roomajal on kolmas silm (epifüül)?

34 Jerez de la Frontera on linn Cadizi provintsis Andaluusias ligikaudu 200 tuhande
elanikuga. Linn on tuntud nt. hobuste, flamenkotantsu ja võidusõiduringraja poolest.
Tegu on ka šerri sünnikohaga. Sel korral aga küsime, millele viitavad sõnad de la
Frontera asula nimes?
35 Ilmselt ei saa me kunagi teada, kas Muhus kaasajani tuntud `leedu-leedo` on kohalik
sõna või oli kunagi kasutusel kogu Maavallas. Võimaliku üldise kasutuse kasuks kõneleb
seik, et sõnal `leedo` on üsna sarnane vaste läti keeles. Mis nime all on rahvakalendris
rohkem tuntud Leedopäev (eriti kasutab seda Maavalla Koda)?
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36 11. veebruaril 1971 toimus sündmus, milles oli kaks osalejat. Üks neist oli Villem
Lehtsalu. Teisele osalejale tehti tsemendist ausammas, mis nüüdseks on kadunud,
temast räägib Harald Suislepa poeem. Kes oli see teine?
37 Kuni 14. sajandini ei julgenud Euroopa meresõitjad purjetada mööda Aafrika rannikut
lõunasuunas. Kuulujutud rääkisid, et kui jõuad ühe kindla neemeni, jõuad maailma
lõppu. Alles 1434. aastal purjetas Gil Eannis ümber selle neeme. Nüüd ei läinud enam
kaua aega, kui Bartolomeo Diaz uuris Aafrika rannikut edasi ja jõudis koguni Hea
Lootuse neemeni. Millist Lõuna-Saharas asuvat neeme peeti maailma lõpuks?
38

Pioneerid kasutasid seda sõidukit liikumiseks
Metsikusse Läände läbi Ameerika. Nii kutsuti
sõidukit tema valge kanvaa järgi, mis
võimaldas seda eristada juba kaugelt. Sama
nimetust (ilma eesliiteta ”preeria-”) kannab
purjelaev pildil paremal.
Kuidas seda vagunit/purjelaeva kutsutakse?
39 Milline linn, kalasadam ja samanimeline halduspiirkond Bengali lahe ääres
Bangladeshis on tuntud avara, 120 kilomeetri pikkuse liivaranna poolest, mis on
väidetavalt maailma suurim puutumatu mereäärne liivarand? Ala on saanud praeguse,
ehk siis küsitava nime 1798. aastal surnud Briti India ohvitseri järgi.
40 Küsitav helilooja ja pianist, eluaastatega 1829-1869, sündis New Orleansis Londonist
pärit juudi ärimehe ja Haiitilt pärit kreoolitari pojana. Teda on nimetatud Ameerika
esimeseks suureks heliloojaks. Tema looming pani aluse hilisemale ragtime’le ja jazzile.
Tema kompositsioonid tõid Uue Maailma muusika Euroopa pealinnadesse. Teda kutsuti
“kreoolide Chopiniks”, tänapäeva muusikaajaloolased aga “viktoriaanide Elvis Presleyks”.
Kuulete tema Neegrite tantsu (Bamboula, Danse des Nègres). Nimetage helilooja. See
perekonnanimi on muide hästi tuntud saksa televaatajatele.
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41 Üks 20. sajandi suurtest looduskatastroofidest juhtus Jaapanis. 1956. aastal hakkas
atseetaldehüüdi tootjafirma Chisso viskama suuri metüül-elavhõbeda koguseid lahte
Shiramui meres. Kalade ja koorikloomade läbi mürgitusid kümned tuhanded inimesed.
Jäätmete ladestamine lahte lõppes 1966. aastal, kuid tänase päevani ei ole kõik
hüvitusnõuded lahendust saanud. Nii intsidenti kui elavhõbedamürgitust hakati kutsuma
kõnealuse lahe järgi. Mis lahest on jutt?
42 Maailma metsade puuperekondade nimistus on küsitav 10. kohal. Eesti metsade
üldpindalast võtavad selle puu metsad enda alla ligikaudu 0,5%, selle osalusega puistute
üldpindala võib olla aga 5,4% metsade kogupindalast.. Suurem on nende osatähtsus
Eesti lääneosas. Kümme Eesti selle puu metsade rikkaimat valda (protsent valla metsade
kogupindalast) on Torgu (49%), Salme (47%), Ridala (28%), Pärsti, Kohtla, Hanila, Muhu,
Pihtla, Saarepeedi ja Lihula. Kevadel lehtib ta teistest puudest hiljem, aga sügisel on
esimene, kes lehed maha heidab. Mis puu?
43 Küsitav kunstnik elas
selles linnas ligi
nelikümmend aastat. Ta
kujutas seda linna ainsas
tema tänaseni säilinud
maastikumaalis.
Mis linn ja
kes on kunstnik?

44 See saarestik Lääne-Kanadas, osa Briti Kolumbiast, koosneb 150 saarest, milledest
Grahami saar ja Moresby saar on suurimad., Saarestik on nime saanud kuningas George
III naise, Mecklenburg-Strelitzi printsessi nimest. Nad olid abielus 57 aastat ja neil oli 15
last. Mis oli kuninganna nimi?
45 Kõige kuulsamad hobuste võiduajamise rajad maailmas on ehk Ascot ja Aintree.
Mõnedes linnades on hipodroomide nimed üpris imelikud. Näiteks Omaha linnas
Ameerikas on rajal araabia kõlaga nimi AK-SAR-BEN.
Millega seoses anti rajale selline nimi?
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46 Milline riik annab oma nime paradoksile, et selle riigi elanike toidusedel sisaldab palju
küllastunud rasvu, kuid südamereuma juhtumeid esineb vähe? Esimesena avastas selle
Iiri raviarst Samuel Black aastal 1819. Kõhnad inimesed on riigis probleemiks, millest
annab tunnistust menetluses olev seadus, millega tahetakse keelata anoreksia
propageerimine.
47 Eestimaa üks tuntumaid jõgesid saab alguse Pususoo peakraavina soo kaguserval. Oma
105 kilomeetri pikkusel teekonnal jõuab ta 77 meetri kõrguselt mereni. Nimetage see
jõgi.
48 6194 meetrit on Põhja-Ameerika kõrgeima mäetipu kõrgus. Seda Alaska mäge
kutsutakse tavaliselt Mount McKinley, USA 25. presidendi järgi. Originaalset indiaani
nime, mis tähendas lihtsalt ”the big one”, kasutatakse aga aina rohkem. Ka mäge
ümbritsev rahvuspark on sama nimega. Mis nimi?
49

Sel puuviljal on üle tuhande sordi – sealhulgas isendid nimega tärpentin (tugeva
tärpentini maitse järgi) ning Juevos de Toro (“pulli munad”), nii nimetatud nende kuju ja
suuruse järgi. Neid kogutakse ligi 23 tuhat tonni aastas, sellest 10 tuhat Indias ja 3 tuhat
Hiinas. Pildil näete puud õitsemas. Millisest puuviljast on jutt?
50 Selle looma naha saatsid Euroopasse esmakordselt kolonisaatorid 1798. aastal
Teadlased pidasid seda naljaks, osava Aasia preparaatori tööks. Darwin kirjutas selle
looma kohta: See, kes ei usu millessegi, mis ületab tema mõistuse, võiks hüüatada:
"Kindlasti pidid siin tegutsema kaks erinevat loojat." Seda liiki loomake Syd oli Sydney
OM maskotiks. Mis loom?
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