Eesti Maakilb 2008/2009. II voor, 6. detsember
Hellamaa, Lihula, Riisipere, Räpina, Tapa, Torgu, Tori
Küsimused: Koit Nook, Andres Pulver, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
1. Seda nime kandis Odysseuse sõber, kelle hoolde usaldas kangelane Troojasse sõites oma
kodu ja oma poja Telemachose. Küsitava kujul andis Athena noormehele nõu pühenduda
isaotsingutele ja aitas Odysseust võitluses kosilastega. Tänapäeval kasutatakse seda nime
üldmõistena. Mis nimi?
2. Saksa-Rooma riigi rajas Saksa kuningas … … 962.a; 1806 loobus viimane keiser … …
Napoleoni survel troonist. Kirjutage nende kahe valitseja nimed (täpselt, koos numbriga).
3. Kroonitud peadel käib dünastia määramine tavaliselt isa liinis. Venemaal läks see süsteem aga
sassi, sest alates Peeter IIIst kuuluvad Vene tsaarid "poliitiliselt korrektne" olles hoopis ühte
teise dünastiasse, mille rajajaks loetakse XI sajandi lõpul valitsenud Egilmar I. Sellesse
dünastiasse kuulusid ja olid Vene tsaaride otsesed esiisad ka Taani kuningad Christian I ja
Frederik I. Mis dünastia?
4. Mis nime all on tuntud 1.juulil 1661.a. sõlmitud rahu, mis lõpetas 1656.-1658.aasta VeneRootsi sõja? Selle lepingu järgi sai Rootsi tagasi Ida-Eesti (sealhulgas Tartu) ja Ida-Läti, mille
Venemaa oli 1658 endale saanud. Küsitava rahulepinguga taastati sõjaeelne, 1617.aastal
määratud piir.
5. Küsitav sündis 1898 Tartus (teistel andmetel Luunja kandis) ja suri 1960 Stockholmis. I
maailmasõjas sõdis Saksa armees, sattus sõdurina Soome, astus Soome armeesse ja sai 1920
kodanikuks. Õppis massööriks, tema klientide hulgas olid nt Hollandi prints Hendrik ja Itaalia
välisminister Ciano. Õppis Saksamaal kirurgiks. Kui Himmler kutsus ta enda ihuarstiks ja
massööriks, ei julgenud mees keelduda. Oma mälestusteraamatus suurendab ta ilmselt enda
tähtust, väites, et päästis näiteks Hollandi elanikkonna itta küüditamisest, kuid Soome valitsus
kasutas tema positsiooni, püüdes päästa Soome juute, ka oli ta vahendajaks krahv Folke
Bernadotte ja Himmleri vahel "Valgete busside" programmis, mille käigus viidi 1945. a kevadel
koonduslaagritest tuhandeid vange Rootsi. 1953 sai Rootsi kodanikuks. Kes on see flaami
päritolu baltisakslane, keda on kutsutud ka Eesti Schindleriks? Soomes on temast tehtud film
(1998, Arto Koskinen), maailmas avaldatud mitmeid raamatuid (näete mõne kaanepilti). Juba mitu
aastat tegeleb temast uurimuse (romaani?) kirjutamisega Heldur Jõgioja.

6. Marxi ja Engelsi „Kommunistliku partei manifestist“ pärit lauset „Üks tont käib mööda Euroopat
…“ on kuulnud kõik. Millises Euroopa pealinnas aga enamus sellest raamatukesest on
kirjutatud? Näete selle linna lippu (roheline-punane, kuldne kujund) ja vappi.

7. Fotol olev 27-aastane mees (pildil koos oma „mõnevõrra vanema“ britist kaasaga) palus
eelmisel kuul poliitilist varjupaika Hispaanias, kuid ei antud. Kellega on tegu?

8. Hiljuti valiti USA presidendiks Illinoisi senaator Barack Obama. Seni presidendiks olnud 42
mehe seas on olnud vaid üks Illinoisi esindaja. Kes? Kui Obama sündis Havail, siis küsitav
Kentuckys. Tema nime kasutatakse Illinoisi osariigi hüüdnimena (Land of …; seda väljendit
kohtab ka osariigi autode registreerimismärkidel). Tegemist ei ole seega Illinoisis sündinud,
kuid Californiat esindanud Ronald Reaganiga.
9. Looduslähedust ja omapära armastavate inimeste üheks lemmikmaterjaliks on viimasel ajal
saanud küsitav traditsiooniline maroko krohvimistehnika. See põhineb lubisideainel ja on
mõeldud veekindlate pindade tegemiseks, algul kasutati joogitünnide veepidavuse
saavutamiseks. Kaetud pind jääb siidja läikega ja erilise kumaga. Selle tehnika abil saab liita
mitmed vormid näiliselt terviklikuks ja väga huvitavaks pinnaks. Võib kasutada seinte, lagede
ja ka kumerpindade, näiteks valamute ja vannide katmiseks. Kuivsegus on üksnes mineraalse
päritoluga koostisained, kunstainelisandeid ei ole kasutatud, seetõttu talub materjal hästi
kuumust ja pind jääb hingav. Kuidas seda tehnikat nimetatakse?
10.

Tuliseid vaidlusi põhjustab kavandatav Vene-Saksa gaasitrass Nordstream. 2006.a. avati aga
maailma pikim (üle 1200 km) veealune gaasitrass. Milliste riikide vahel see kulgeb?

11.

Uus-Meremaal pesitsevat kea’d (… notabilis) kutsuvad kohalikud elanikud lambatapjaks.
Samasse papagoilaste perekonda kuuluvad ka kaaka (… meridionalis), kes oli omal ajal
maooride lemmiktoiduks, ja norfolki kaaka (… productus). Nende lindude perekonnanimi ühtib
ühe tuntud eesti poliitiku perekonnanimega. Kuidas kõlab see ühine perekonnanimi?

12.

Kõhrkalad (varem nimetatud ka põiksuused, kondrihtüsed; Chondrichthyes) on vee-eluviisiga
keelikloomade klass selgroogsete alamhõimkonnast. Varem loeti neid kalade klassi kuuluvaks
alamklassiks. Kõhrkalu iseloomustab kõhreline skelett, tõeliste soomuste ja ujupõie
puudumine, küljeveenide, arteriooskuhiku, paariliste uimede ja keeritskurru esinemine.
Nimetage selle klassi kaks tuntumat ülemseltsi.

13.

Mespilus germanica (vn
, ingl Common Medlar) on tihedalt harunev ja
tihedalt lehistunud põõsas või väike puu. Lehed piklikud, kuni 15 cm pikkused, tumerohelised, altpoolt karvased, väikesehambulised. Õied valged, üksikud, kuni 5 cm
läbimõõduga, paiknevad ülemistel vartel, ilmuvad peale lehtede täielikku avanemist. Sügisel
moodustuvad kollast või pruunikat värvi söödavad marjad. Areneb kiiresti, moodustab kauni
kuju, seepärast sobib hekkide loomiseks. Tema eestikeelne nimi on harilik astel… Mis?

14.

Selle heitlehise põõsa või madala lehtpuu nõiapuuliste sugukonnast, perekonna ainsa liigi
vananenud nimetus on raudpuu. Kasvab Taga-Kaukaasias ja Põhja-Iraanis.
Roosakaspruunist kõvast ja raskest puidust valmistatakse väärisvineeri, luksusmööblit,
süstikuid, masinaosi. Kasvatatakse ka ilupõõsana (sh hekina), Eestis külmub. Oma
ladinakeelse nime ja sellest tuleneva eestikeelse nime on puu saanud ühelt tihedalt Eestiga
seotud mehelt, kes juhtis 1829-30 Taga-Kaukaasia uurimise reisi. Nimetage selle puu ametlik
nimi või mehe nimi.

15.

Võõrsilt tulnule on tundras elades raske ära õppida vähemalt kahte asja – kuidas lagedas
tundras orienteeruda ja põhjapõtrasid eristada. Need nõuavad aastatepikkust kokkukasvamist
maa ja loomadega. Karjused tunnevad aga ära suure osa oma loomadest. Ilmtingimata on
vaja teada kõiki etterakendatavaid põtru. Millised (millise tunnuse järgi valitud?) põdrad on
parimad veoloomad? Sarvede suurus ei ole siinkohal määravaks teguriks.

16.

See ordulinnus rajati 1349 ordumeister Goswin von Herike ajal. Üsna varsti hävitasid selle
venelased, misjärel see taastati aastail 1427-1442 ordufoogti residentsina. Mis linnusega on
tegemist?

17.

Kust kuhu kulgeb rahvusvaheline maantee E20, mille Eestit läbiv lõik on Tallinn-Narva
maantee? Ootame vastuseks ühe lennujaama ja ühe linna nime.

18.

Suur-London (Greater London) koosneb 33 omavalitsusest – City of London ja 32 linnaosast
(borough). Viimaste seas on veel üks linn (City of …). Milline on see teine, mis on ka
Suurbritannia valitsuse asupaigaks? Selle linna osadeks on näiteks Hyde Park, Soho,
Mayfair, Paddington, Covent Garden, Queens Park, West End.

19.

Kaardil on kaetud pildiloleva mehe nimi. Kellega on tegu?

20.

Inari ehk saami keeles Anarjarvi on 1386 km2 suurune hästi sopiline veekogu Lapimaal. Ta on
ka päris sügav – 95m ja temast voolab välja vaid Pasvikelva jõgi (Paatsjoki), mis suubub
Põhja-Jäämerre. Inari järves on ka hästi palju saari ja karisid – umbes 3000. Üks neist
saartest on aga saamidele väga püha, mille koobastesse jätavad nad ande tänapäevani. See
püramiidjas kaljusaar kannab ühe kohaliku jumala nime, kes oli ka muistsetele eestlastele
tuntud. Mis saarest on jutt?

21.

Araabia keelne ütlus „ei ole teist Jumalat peale Jumala“ kõlab nende keeli ja ladina
transkriptsioonis – la ilaha illa-llah. Millise Euroopa riigi kristlikes kirikutes võib seda ütlust just
täpselt niimoodi kuulda?

22.

Pildil olev ese (… tass) on mõeldud mikroobikultuuride kasvatamiseks. Selle leiutas Robert
Kochi assistendina töötanud saksa bakterioloog (1852-1921) oma töö käigus. Nime on see
tass saanud oma leiutajalt, keda küsimegi.

23.

Kelle nime kannab see kolmnurk – binoomkordajatest moodustatud lõpmatu kolmnurkne tabel,
mille iga element on eelmises reas tema kohal paiknevate elementide summa? See mees on
üks tõenäosusteooria rajajaid, hüdrostaatika põhiseaduse avastaja.

24.

Kvaliteedijuhtimise teoorias on tuntud skeem: planeerimine-tegevus-seire-parendustegevus
(või planeerige/tegutsege/uurige/reageerige). Kelle nime see kannab? Nime on see nn pideva
parenduse tsükkel saanud 1900-1993 elanud USA statistiku William Edwards … (pildil) järgi.
Tema peamine tees: kvaliteeti parendades on võimalik suurendada tootlikkust, mis parandab
organisatsiooni konkurentsivõimet.

25.

See tants seob Euroopa habaneerat Lõuna-Ameerika miloniga, samuti ka Aafrika candombe
rütme. Algul tantsiti seda tantsu mistahes sobiva muusika järgi, hiljem hakati looma
spetsiaalseid palasid. Seda tantsu esitas tüüpiline orkester, kuhu kuulus viiul, klaver, kitarr,
flööt ja akordion. Hispaania kolonistid kutsusid selle tantsu nimega ka mustanahaliste orjade
koosviibimisi ja pidustusi. Selle tantsu nimi arvatakse tähendavat aafriklaste keeles
„kohtumise koht“ või „omapärane koht“, teise versiooni kohaselt aga tuleneb hoopis ladina
sõnast, mis tähendab „puutun“. Selline nimi on antud ka Adidase poolt disainitud jalgpallile,
samuti ühele automudelile. Jaapanis on olnud sellenimeline provints (praeguse Kyoto
prefektuuri põhjaosa). Suurbritannias on üks levinud karastusjook saanud taolise nime. Mis
tantsuga on tegemist?

26.

Kohtla-Järvel kasvanud, Vene föderatsiooni passi omav malepiiga Valentina Golubenko, kes
suvel sai 18, tuli hiljuti Vietnamis kuni 19-aastaste neidude maailmameistriks. Millise riigi lipu
all ta esineb? Dresdeni maleolümpial näiteks tuldi 20.kohale, Valentina kogus esimesel laual
7,5 punkti 11-st.

27.

1989.a. 3. juunil demonstreerisid Helsingi Munkkiniemi „Colts“ ja Hyvinkka „Falcons“ Tallinnas
esmakordselt Eestis üht spordiala. Millist ala need võistkonnad esitlesid?

28.

Kergejõustiku maailmameistrivõistluste ajaloos on ainult üks meessportlane, kes võitnud
medaleid nii kaugus- kui kolmikhüppes. Kaugushüppes pronksi 1983, kolmikhüppes aga
täiskomplekti medaleid. Kellest jutt?

29.

14. novembril suri 46-aastaselt vähki omaaegne naiste kettaheite Euroopa ja maailmameister,
kelle isiklikuks rekordiks jäi 1987. aastal kodulinnas Kazanlakis heidetud 73.22. Söuli olümpial
sai ta pronkis, Barcelonas hõbeda. 1993 jäi ta dopinguga vahele ja sai võistluskeelu, kuid tuli
tagasi, tõsi küll, erilise eduta. Ta võistles ka 2004. a olümpiamängudel Ateenas, kus sai
viletsa 21. koha tulemusega 43.25. 2005. ja 2006. aastal esindas ta oma kodumaad Euroopa
karikavõistlustel B-grupis. 2005 oli ta tulemusega 53.80 viies, tunamullu sai aga 53.19ga 2.
koha. Veel eelmisel aastal heitis ta ketast 57.90. Kes?

30.

Mõni aasta tagasi tuli Joel Lindpere CSKA Sofia koosseisus Bulgaaria jalgpallimeistriks.
Tänavu, Eesti jalgpallile mitte just parimal hooajal, tulid võõrriigi meistriteks koguni kaks
jalgpallurit – Taavi Rähn ja Ats Purje. Mis riikide ?

31.

Eesti Teatriliit annab aastast 1997 välja Salme Reegi nimelist auhinda. Esimeseks laureaadiks
oli Ivo Eensalu, nimistus on ka Iir Hermeliin, Rosita Raud, Aivar Tommingas, Aare Toika.
Loetellu mahub ka üks teater (2002, sõnumiselge ja ajatundlik repertuaarikujundamine: lasteja noorsoolavastused). Nimetage see teater!

32.

Kirjutage nende kahe nimed!

33.

Arthur C. Clarke’i romaanil põhinev Stanley Kubricku ulmefilmide klassikaks saanud teose „.…:
kosmoseodüsseia” (1968) pealkiri sisaldab üht aastaarvu. Millist?

34.

Küsitav muusik, kes on muuhulgas tegutsenud koos Trip hopi legendiga Massive Attack,
sündis 1968. aastal Bristoli halva kuulsusega Knowle Westi linnaosas. Knowle West Boy on
ka tema 2008. aastal ilmunud albumi pealkiri. Ka tema esimese albumi, 1995. a. ilmunud
Maxinquaye pealkiri on seotud esineja lapsepõlvega – nimelt sooritas ta ema Maxine Quaye
enesetapu, kui tulevane kuulsus oli 4-aastane. Kes?

35.
35.

Kuni 2005.aastani oli Kanada postmarkidel eluajal trükitud vaid Inglise monarhi kujutis. 2005.a.
sai aga 80-aastaseks mees, kelle juubeli puhul reeglit esimest korda rikuti. 50-sendise margi
kujundas eesti päritolu disainer Tiit Telmet, margil kujutatu trio esines 1974. aastal ka
Tallinnas, Estonia kontserdisaalis. Kes on margil?

36.

Üldiselt arvatakse, et see u 1512.a. maalitud pilt (Mehe portree (või Tepitud varrukaga mees)),
on ühe luuletaja portree, aga viimasel ajal on seda peetud ka varaseks autoportreeks. Kes on
maali autor ja kes on kõneksolnud luuletaja?

37.

Mis maa ja rahva uueks hümniks sai „Nüüd rootslased tulevad mürinal kõik!“? Seda mängis
lõõtspillil Fridolf, samal ajal kui kuningas astus majesteetlikult mööda laevasilda maale.

38.

Milline teos algab nii? «Uusi ahteid maha, teie vedelvorstid! Mis palvetundi te peate? Paluge
kui palju tahate, põrgu lähete siiski kõige oma laiskusega!»

39.

See skandaalne nobelist sai kuningalt markiitiitli, oli parlamendisaadik ja andis oma panuse
riigi konstitutsiooni koostamisele. Ühes telesõus lubas ta päraku kaudu liitri vett endasse
tõmmata ja seda kaamerate ees demonstreerida. Juba enne seda oli ta šokeerinud oma
kodumaa avalikkust “Salajase sõnaraamatuga”, mis on slängi- ja tabusõnade sõnaraamat.
Vanemas eas eksperimenteeris ta palju, nii koosneb tema raamat “Kristus versus Arizona”
ühest lausest, mis on üle saja lehekülje pikkune. Eesti keeles on ilmunud tema 1951. aastal
avaldatud peateos, mille esmatrükk ei ilmunud autori kodumaal vaid hoopis Argentinas. Kes?

40.

Pärast Teist maailmasõda töötasid korraga kaks meest nüüdisaegse ja täieliku „Fausti”
eestinduse kallal. Eestis luuletaja, Ameerikas paguluses kirjandusprofessor. Mehed olid olnud
sõbrad, õpilane ja õpetaja, aga ei kohtunud enam kunagi. Eestis avaldati 1. osa 1946,
tervikteos 1967. Paguluses tõlgitu ilmus 1955 ja 1962 Lundis ning 2007.a. ka Eestis. Kes olid
tõlkijad?

Vastused
Mentor
1
Otto I Suur, Franz II
2
Oldenburgi
3
Kärde rahu
4
Felix Kersten
5
Brüssel
6
Omar Osama bin Laden
7
Abraham Lincoln
8

Kogenud nõuandja või õpetaja

Viimasest Saksa-Rooma keisrist Franz II-st sai Austria keiser Franz I

Venemaal dünastia noorem haru Holstein-Gottorpi
Kärde mõis Jõgevamaal, rahumajake
Marx elas 1847 seal. Alustati ja ilmus Londonis
Kuulsa isa poeg
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9
10

Tadelakt
Norra, Suurbritannia

11
12
13
14

Nestor
Haid, raid
Harilik astelpihlakas
Parrootia

15
16

Kohitsetud isasloomad
Vasknarva

17
18
19
20
21

Shannon – St. Peterburg
City of Westminster
Henry Hudson
Ukko
Malta

22
23
24
25

Julius Richard Petri
Pascal
Deming
Tango

26
27

Horvaatia
Ameerika jalgpall

28
29
30
31

Mike Conley Michael (Mike) Conley, USA. Kolmikhüppes ka OM kuld 1992 ja hõbe 1984
Tsvetanka Hristova
Leedu ja Soome
Taavi Rähn Panevežyse Ekranas ja Ats Purje Turu Inter
Lastelavastuste
auhind. Etendused “Kivid”, “Lend ümber ookeani”, “Jumal on DJ”,
VAT Teater

TT
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TT

32
33
34
35
36
37

Kristina Tennokese ja Lauri Pedaja
Võistlustantsija ja juuksur, näitleja filmis „Klass“
2001
2001: A Space odyssey
ka Tricky Kid, kodanikunimega Adrian Thaws. Esines hiljuti Tallinnas
Tricky
Oscar Peterson
Jazzpianist
Tizian, Ludovico Ariosto
Kurrunurruvuti A.Lindgren, Pipi Pikksukk. Kurrunurruvutid tervitasid kuningas Eefraim I-st hüüdega
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38
39
40

Eduard Vilde, Mahtra sõda
Camilo José Cela
August Sang, Ants Oras
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Langeled pipeline, Nyhamna – Easington. Põhjameres palju
torujuhtmeid. Praegu teostumas pikim Norrast läbi Öresundi ja
ümber Skåne põhja poole mööda Rootsi rannikut
hailised ja railised
Parrotia persica. Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot, TÜ
rektor 1831-33, tõusis esimesena Ararati tippu.
Neenets tunneb igat oma looma ja rakendi ette püüab ta vaid neid

Ka Nyslott ja Syrenetz. Kuna ta oli Narva linnusest noorem ja
uuem, siis siit nii saksa- kui eestikeelne nimi. Herike aitas
varem Tartu piiskopil ehitada ka Vastseliina linnust.
Shannon (lennujaam, Iirimaa) – St. Peterburg
Hudsoni laht (Hudson bay)
Saamide äikesejumala nimeline saar
Malta keel põhineb araabia keelel ja ütlus ei ole teist Jumalat
peale Jumala (see on õigem tõlge kui, et ei ole teist Jumalat
peale Allahi) kõlabki täpselt niisama moodi – la ilaha illa-llah
Petri tass, ingl.k. Petri dish
Blaise Pascal, 1623 – 62
Demingi ratas
Argentiina (või uruguai) tango; sündis etniliselt kirevate
suurlinnade Buenos Airese ja Montevideo alamklasside seas.
Soome meistrivõistluste kohtumist (lõppes 40 : 0) jälgis ligi 5000
huvilist. Juulis mängisid demonstratsioonmatši am. jalgpallis USA
juunioride meeskonnad Oklahoma "Boomers" ja Oklahoma "Stars".

“Pompeenia”

„ussakuura kussakaara“, mis tähendas: „Tere tulemast tagasi, paks valge pealik“.
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