Eesti Maakilb 2008/2009. III voor, 17. jaanuar
Haapsalu, Hellamaa, Kiviõli, Paikuse, Saue, Torgu, Ülenurme
Küsimused: Koit Nook, Andres Pulver, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve

1. Kreeka mütoloogias on kokku loetud ka jumalate armukesed. Zeusi puhul on arvuks saadud 31
ja levinud arvamuse kohaselt on ta sellega kõige kõvem seelikukütt. Paraku on ta siiski teisel
kohal, sest ühel jumalatest oli armukesi lausa 34. Kes juhib seda edetabelit? Küsitava pühaks
loomaks oli hobune, tema partnerite seas on Demeter, Medusa, Amphitrite ja teisi jumalaid,
nümfe ning surelikke.
2. Millisest Euroopas kunagi elanud rahvast käib jutt? Sellel rahval ei olnud kunagi oma riiki. Kuid
selle rahva nimest tuleneva nimega riik oli tuntud ja suhteliselt võimas. Selle riigi lõi küsitava
rahva naabruses elanud, kuid mitte päris naabriks olev rahvas. Kusjuures nime andnud rahvas
ja riigi loonud rahvas ei olnud isegi lähedalt sugulased. Selle rahva territooriumilt võib leida ala,
mille ajalooline nimi on Sambia.
3. Kes on parempoolne isik?

4. Kelle monumendid? Siinolevate asukohaks on Rooma, Genf ja Rochester Hills Michiganis, aga
neid leiab veel mitmest linnast ja pealinnast.

5. Vanasti arvestati Eestis aega enamasti tähtpäevast tähtpäevani, nagu see oli keskajal üldiselt
tavaks. Veel 19.sajandil loendati aasta nädalaid seda vana tava mööda tähtpäevade järgi,
näiteks …st kuus marti, mardist kuus jõulu, jõulust kuus küünlapäeva, küünlapäevast seitse
maarjapäeva, maarjapäevast neli jüripäeva, jüripäevast üheksa jaanipäeva, jaanipäevast seitse
lauritsasse, lauritsast seitse …sse. Milline rahvakalendri tähtpäev on asendatud punktiiriga?

6. Eesti tuntuim vähemuskeel on setu keel, suhteliselt sarnane on olukord ka Leedus, kus
peamiselt riigi lääneosas kõneldakse dialekti, mida vahest ka eraldi keeleks peetakse. See keel
või dialekt jaguneb omakorda kolmeks - põhjapoolne, mida räägitakse Kretinga ja Telšiai kandis,
läänepoolne, mida räägiti Klaipedas, aga mis on punavõimu aastatel praktiliselt hävinud ja
lõunapoolne, mida kõneldakse Raseniai, Taurage, Kelme ja Varniai piirkonnas. Kohati peetakse
selle keele rääkijaid leedustunud semgaliteks ja kuralasteks, kohati on keelt aga peetud
väljasurnud kura keele moodsaks vormiks. Keel kannab sama nime piirkonnaga, kus seda
räägitakse. Mis keel?
7. Kuningaks või kuningannaks on võimalik saada üsna noorelt, lausa imikueas. Saada
nii noorelt presidendiks pole aga lihtne. 1971.a üks noormees aga 19-aastaselt oma riigis
presidendiametisse sai. Arvata võib, et seda rekordit nii pea ei lööda. Nimetage see Uues
Maailmas asuv riik ja küsitav maailma noorim president!
8. Kolme päeva pärast ametit üle andev George W. Bush pidas 7 aastat tagasi (29.01.2002) kõne,
milles kirjeldas kolme riiki „kurjuse teljel“ olevatena – nende püüdluse tõttu arendada tuuma-,
keemia- või bioloogilist relvastust. Üks neist riikidest oli Iraak. Nimetage teised kurjuse telje
riigid.
9. USA põhiseaduse värskeim parandus, mis kannab järjekorranumbrit 27., ratifitseeriti aastal
1992. Tegelikult tegi vastavasisulise parandusettepaneku aga juba aastal 1789 tulevane
president James Madison. Paraku ei ratifitseerinud seda tollal kõik osariigid ja Madisoni
parandusettepanek vajus unustusse, kuni selle avastas 1982. aastal Texase ülikooli tudeng
Gregory Watson. Sisuliselt samal teemal käib Eestis juba jupp aega paras vaidlus. Mille kohta
see parandus käib?
10.

Eelmises voorus küsisime Ed. Vilde Mahtra sõda (algus: Uusi ahteid maha … ). Kes või

mis on AHE?

11.
Aspiriin olevat oma nime saanud angervaksalt (Spiraea ulmaria, ka Filipendula ulmaria).
Sama heitlehiste lehtpõõsaste perekonna (Spiraea) paljusid liike ja arvukaid sorte (nt Albiflora,
Anthony Waterer, Golden Princess (piltidel), Shirobana) kasvatatakse meilgi ilutaimena. Kuidas
on selle perekonna eestikeelne nimi?

12.
Leopard, jaaguar, tiiger ja gepard. Kõik nad on kiskjaliste seltsi kaslaste sugukonna liigid.
Kolm neist kuuluvad ühte perekonda, neljas aga teise. Kes ei sobi?
13.

Millest toitub erinevalt teistest haidest kõige suurem hai – vaalhai?

14.
Perciformes on suurim pärisluukalade selts, sellesse kuulub üle 100 sugukonna ja 6000
liigi. Eestis leidub kolm liiki: koha, kiisk ja …. . Nimetage puuduv kala või seltsi eestikeelne nimi.
15.
Hiidrahne on Eestis sadakond. Rahne, mille ümbermõõt ulatub 50 meetrini või rohkemgi,
on vaid kolm: Ehalkivi, Kabelikivi ja Toodrikivi. Lagakivi (Laagri rändrahn; Sassikivi) pole küll
oma mõõtmetelt eriti väljapaistev (ümbermõõt ligi 30 meetrit), kuid millegi poolest on ta Eestis
eriline. Mille poolest? Kivimi koostisest, kujust ja ehitusest ei tasu vastust otsida.

16.
Loss? Fotod: üldvaade 20.sajandi algul, neogooti stiilis elektrijaama hoone (foto 1999),
majandussild ( 2002), sild obeliskidega (2008).

17.

Millise riigi haldusjaotuse kaart (10 ward’i)?

18.

18.

Mis linn? Piltidel üldvaade (eelmisel lehel), kunstimuuseum Lentos, Nibelungide sild, peaväljak
(2 fotot)

19.

Kui Rooma keiser Claudius oli peale Messalina surma abiellunud oma vennatütre Agrippina
Nooremaga, ülendas Claudius tema sünnikoha, sõjaväelaagri Oppidum Ubiorumi linnaks „Claudiuse koloonia ja Agrippina altar“ (Colonia Claudia Ara Agrippinensium, keskajal ladina
keeles enamasti Colonia Agrippina). See toimus 25.veebruaril aastal 50. Millise nime all
tunneme seda linna praegu?

20.

2008. aasta Nobeli kirjanduspreemia laureaadil
Jean-Marie Gustave Le Clézio´l on lisaks
Prantsusmaa kodakondsusele veel ka ühe teise riigi
kodakondsus. See riik ei ole kunagi varem Nobeli
preemiat saanud. Küll on aga 1896. aastal (enne, kui
see riik iseseisvaks sai) seal viibinud
kirjandusklassik Mark Twain öelnud vaimustusega,
et kõigepealt on loodud see maa ning selle järgi on
loodud paradiis. Millisest riigist on jutt?

21.

Kes on fotol (ka tema isal oli sama ees- ja perekonnanimi)?

22.

Selles peres oli kaheksa last - viis poega ja kolm
tütart, neljas tütar suri sünnitusel. Hans, kes hakkas
neljaselt komponeerima, laskis endale Havannas
kuuli pähe. Rudolf tegi sedasama kaks aasta hiljem
Berliinis. Ohvitserist Kurt tegi endale otsa peale, kui
tema juhitud väeosa massiliselt deserteeruma
hakkas. Ülejäänud kaks venda said
maailmakuulsaks, üks filosoofina ja teine pianistina.
Kahe vanema õe Hermine ja Helene
muusikaõpetajaks oli Johannes Brahms. Isa oli
Euroopa üks rikkamaid mehi, perekonnaliikmeid
portreteerisid nii Rodin kui Klimt. Pildil on noorim õde
Margherita pulmapäeval. Mis perekonnast on jutt?

23.

Sellesse nimekirja kuulub kuus meest. Kolm neist on Jacobus H. van’t Hoff, Emil von Behring
ja Frédéric Passy, kolm tuntumat jätame nimetamata. Kellega on tegu?

24.

Aastail 1792-99 mõõtsid Prantsuse teadlased Jean Delambre ja Pierre Méchain täpse
vahemaa Põhja-Prantsusmaal asuva Dunkerque’i ja Hispaania linna Barcelona vahel. Sõja
tõttu kulus neil selleks kuus aastat. Mis oli nende mõõtmiste lõppeesmärgiks?

25.

Küsitava, firma Epic Games poolt 2006. aastal loodud
arvutimängu peategelaseks on Marcus Fenix (pildil). Mäng
võeti väga hästi vastu ning ta on võitnud mitmeid auhindu.
Septembriks 2008 oli seda müüdud juba üle 5 miljoni koopia.
Millist nime see mäng kannab?

26.

Nimetage ainus korvpallur, kes võitnud kuldmedali kõigi kolme Balti riigi meistrivõistlustelt.

27.

See spordiala kõlab hiina keeles bei nüren phao. Ta ei kuulu olümpiamängude kavasse, kuid
on olnud eestlastele väga edukas – meie sportlased on võitnud enamuse
maailmameistritiitleid, kusjuures üks meie sportlane on tulnud koguni 5-kordseks
maailmameistriks. Ka maailmarekord – 56,9 sekundit kuulub sellele sportlasele. Mis alaga on
tegemist? Muuseas, selle spordiala üks reeglitest kõlab nii: kõik osalejad peavad võistlust
nautima!

28.

1921-1927 oli selle linna hokiklubi nimi Tigers, 1975-1977 mängis WHAs ... Cowboys,
praegune klubi tegutseb selles linnas alates 1980. aastast. 1989 võideti seni ainus Stanley
karikas. 1983 kasutusele võetud maskott Harvey the Hound oli esimene maskott NHLis. Mis
klubi?

29.

2008. aastal, 50 aastat peale asutamist tuli küsitav jalgpalliklubi esmakordselt Venemaa
meistriks. Meeskonna kapteniks on Venemaa koondislane Sergei Semak; võistkonda kuulub
ka LAV-i koondise mees Ntuthuko Macbeth Sibaya. Milline klubi (linn ja klubi nimi)?

30.

1.juulil 2008 jõudis 26-liikmelise naisgrupi koosseisus Mont Blanci tippu ka meie teleajakirjanik
Anu Välba. Grupi koosseisu kuulus naisi mitmelt elualalt, selle „kuumim“ nimi oli aga kindlasti
endine spordikuulsus, kes 2003.a tõusis oma riigi esimese naisena Džomolungma tippu. Kes?

31.

See 1975. aastal sündinud näitlejanna on kirjutanud ka lasteraamatuid. Tema peres kasvab
kaks poega: Franz ja Hugo. Kes on see näitlejanna?

32.

Riho Undi nukufilmi „Vennad Karusüdamed“ (2005) sisust niipalju, et kolmel karupojal ei jää
peale ema mõrvamist üle midagi muud kui siirduda laia maailma ennast otsima. Nad jäävad
küll oma eluga jänni, kuid ei kaota lapsemeelsust. Kolme karu asemel on kujutatud kolme
maailmakuulsat kunstnikku. Keda?

33.

1962.a.asus A.Hitchcock väntama filmi nimega „Marnie“. Algselt pidi peaosalist kehastama
Grace Kelly, kuid mitmete asjaolude tõttu kehastas seda hoopiski Tippi Hedren, kellel oli
peaosa ka filmis „Linnud“. Enne „Marnie“ võtete algust saatis Hitchcock Hedreni tütrele nuku,
millel olid seljas sellised riided mida ema kandis filmis „Linnud“, ainult et nukk lebas …
männipuust kirstus. Tänaseks on toonasest nukusaajast ammugi saanud samuti
maalilmakuulus filminäitlejatar. Kes? Foto on aastast 1976.

33

34

34.

Grammy auhindu parimale rockalbumile antakse välja alates 1995. aastast. Esimese auhinna
pälvis ansambel The Rolling Stones oma plaadi “Voodoo Lounge” eest. Selles kategoorias on
edukaim olnud ameerika ansambel, kes on selle auhinna võitnud kolmel korral : 2001. a.
albumi There Is Nothing Left to Lose eest; 2004. a. albumi One By One eest ja 2008. aastal
albumi Echoes, Silence, Patience & Grace eest. Milline ansambel?

35.

18.detsembril 1926 läks eetrisse esimene OÜ Raadio-Ringhäälingu kontsert, millel esinesid
Hugo Schütz, Alfred Vaarman ja Anna Savitski. Sellest saatest sai seeme, mille viljaks võime
nüüd nimetada ERSO-t. 1939.a. sai orkestri peadirigendiks Olav Roots, veel on selles ametis
olnud Paul Karp, Neeme Järvi, Leo Krämer, Arvo Volmer, Nikolai Aleksejev. Loetelust puudub
kaks nime, peadirigendid aastail 1950-63 ja 1980-90. Kes?

36.

37.

See kunstnik oli
vasakukäeline, kuid kasutas
joonistamisel korraga mõlemat
kätt. Palju on kirjutatud tema
kunsti erootilisusest, sest tema
joonistusi läbivad fallilised
kujundid. Samal ajal puudub
tema loomingus naisakt. Üks
kunstniku lemmikmotiive oli ka
tardunud asendis topise moodi
lind. Ants Juske sõnul on ta
kunstnik, kelle tööd peaksid
olema iga kollektsionääri
kogus. Tema loomingu väärtus
ainult tõusvat. Ta on kunstnik,
kes ei kuulu ühtegi koolkonda
– ei Tartu ega Tallinna
omasse. Õppinud on ta
sõjajärgseil aastail aga
mõlemas linnas. Kes?

Kes on allolevate maalide autoriks?

38.

Ühe prantsuse kirjaniku, Nobeli preemia laureaadi 12-köitelise romaani (millest eesti keeles on
ilmunud 1938.a. 2 köidet ja 1960.a 4 köidet) pealkirjas esineb teise prantsuse kirjanikunobelisti, pseudonüümi Anatole France all tuntud mehe perekonnanimi. Nimetage see
romaanisari! (õige perekonnanime eest 1 p).

39.

Kes? "Ma olin liiga noor, et olla biitnik ja liiga vana hipiks," on ta ise öelnud. Teda peeti
biitnikke ja hipisid ühendavaks vahelüliks. Oma tuntuima teose, esikromaani, millest on tehtud
ka tuntud kultusfilm, on ta kirjutanud isiklike kogemuste põhjal. Nimelt oli ta CIA katsejäneseks
projektis MCULTRA, mis uuris LSD, kokaiini, meskaliini ja teiste narkootikumide mõju
inimorganismile. 1965. aastal lavastas ta enesetapu ja põgenes Mehhikosse, sest teda taheti
arreteerida marihuaana omamise pärast. Kui ta kaheksa kuud hiljem USAsse naases, pandi
ta ikka viieks kuuks vangi. Ta oli ka muusikamees, esines ise laval ja kirjutas palju ajakirjale
The Rolling Stone. Suri 66selt maksakasvaja eemaldamise operatsiooni järel.

40.

Kes on „Udmurdi jumalanna“ ridade autor? Tal on udmurtidega isiklikud suhted. Avaldanud
luulekogud Kevad Astrahanis, Simunapäev, Luigeluulinn, Kaitseala.
udmurdi jumalanna
miilits karvupidi pihus
läheb üksinda läbi tuulise tulistajate
planeedi
andke talle juua
andke musta vere
veel valgeid laineid
……………………

jumalanna läheb
punaseid juuksed päikesest pestud
ilu värisemas silmis
helikopterid proovivad teda tabada
miinid ja raketid tappa
…………………….....
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Vastused
Poseidon
Preislased
Adolf Hitler
Skanderbeg

Zeusi vend

Albaania rahvuskangelane Gjergj Kastriot Skënderbeu,1405 – 1468;
albaanlased on tema ratsamonumendi pannud mitmesse Euroopa
linna, püüdsid 2008 Šveitsi fondi kaudu ka Tallinnale sokutada.
Mihklipäev
29.september. „Mihklist kuus marti, … …, lauritsast seitse mihklisse“
Žemaitija
leedu k, žemaiteška keeles Žemaiteje, ingl k Samogitian
Haiti, Jean-Claude Duvalier
Baby Doc, sündinud 1952, president 1971-86
Iraan, Põhja-Korea
Axis of evil. Mais 2002 lisas USA suursaadik ÜROs John
Bolton: kurjuse telje taga on Liibüa, Süüria, Kuuba.
Kongresmenide palgad
Iseenda palka muuta ei saa
Parsile kuivama pandud vili
Ahe, ahte, ahet. Ahe lasti v aeti maha
Enelas
Kõik nimetatud sordid on jaapani enelad (Spiraea japonica)
Gepard
G on perekond G, leopard, jaaguar ja tiiger (ka lõvi) kuuluvad
perekonda panter. Leopardi täpid on tegelikult rõngad või rosetid,
gepardi täpid aga väikesed laigud. Gepardi karv on kollakam.
Planktonist
Teised toituvad teistest mereloomadest
Ahven
Ahvenalised
Eesti lõunapoolseim
Võrumaal Meremäe vallas; suurem enamus hiidrahne asuvad
hiidrahn
Soome lahe lõunakaldal, seega siis kas Harju- või Virumaal
Koluvere loss
Mõis, linnus
Monaco
Iseseisvus 8. jaanuaril 1297
Linz
Euroopa kultuuripealinn 2009, Ülem-Austria pealinn
Köln
Mauritius
Täpne Twaini lause : "You gather the idea that Mauritius was
made first and then heaven, and that heaven was copied after
Mauritius."
Mart Kull
1956-2008
Wittgenstein
Ludwig filosoof, Paul pianist
Esimesed Nobeli preemia
Nimetamata Wilhelm Conrad Röntgen, Sully
laureaadid 1901
Prudhomme, Henry Dunant
Meetri pikkuse määramine
Meetri universaalse definitsiooni andmine
GEARS OF WAR
Kestutis Šestokas
7 Kaunase Žalgiris, 2 Ventspils, 1 Tartu Rock (2008)
Naisekandmine
Otsetõlkes „naine seljas jooksmine“. Esimesed võistlused
korraldati Sonkajärvi vallas 1992, al. 1996 peetakse samas selle
ala maailmameistrivõistlusi. 13-st MM-tiitlist on eestlased võitnud
11, sh Margo Uusorg 5 korda; MM-i võistlusrada on 253,5 m pikk
ning koosneb liiva-, muru- ja asfaldiosast. Rajal on üks kuni 1 m
sügavune veetakistus ja kaks kuiva takistust. MR kuulub Margo
Uusorule ja Sandra Kullasele
Calgary Flames
Kaasani Rubiin
FC Rubin Kazan (Футбольный клуб Рубин Казань). Kandnud ka
nimesid "Iskra" (1958-1964), "Rubin-TAN" (1992-1993)
Manuela di Centa
Harriet Toompere
Tema elukaaslane on Mait Malmsten, kelle perekonnale viitavad
ka poegade nimed
A.Rodin, V. van Gogh, H. de Toulouse-Lautrec
Melanie Griffith
s.1957
Foo Fighters
Roman Matsov, Peeter Lilje
Ilmar Malin
Jean Auguste Dominique Ingres
maalid “Allikas” ja “Türgi saun”
Perekond Thibault
Roger Martin du Gard. Anatole France’i kodanikunimi oli Jacques
Anatole Thibault
Ken Kesey
1935-2001, Lendas üle käopesa
Kristiina Ehin
Kirjas 2 salmi 4-st; Kristiina elu-kaaslane on/oli (?) ka üks siia
õppima tulnud udmurt, sellest siis ka Kristiina udmurtia-lembus
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