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Sirelid 

1. Edward Wright sündis 1914. aastal Minnesotas, USAs. Sarnaselt filmis „Igitee“ 

kirjeldatud ameeriklastele sattus ta isa tahtel 12aastaselt koos kahe teismelise õega 

elama Karjalasse, pidi seal matma oma isa ning sattus sõjaväkke ja lõpuks Eestisse. Siin 

lõi ta perekonna. Tema 1951. aastal sündinud lapse järgi on Räpina aretaja Adolf Vaigla 

andnud nime ühele sirelisordile, mida aianduskeskusest kenasti tänapäevalgi saada on. 

Kes oli see laps? 

2. Walt Whitman kirjutas eleegia „Kui õitsesid sirelid viimati õues” („When Lilacs Last 

in the Dooryard Bloom’d”) 1865. aasta suvel. Kuigi tema nime poeemis kordagi ei 

mainita, on kirjandusteadlased siiski ühel meelel, et luuletus kõneleb ühest isikust, 

kellest Whitman on kirjutanud veel vähemalt kolm luuletust, teiste seas „Oo kapten! mu 

kapten!“. Kellest? Jules Verne’i „Saladuslikus saares“ nimetasid sinna sattunud oma 

saare ka just tema järgi. 

3. Süringiinhape, mis on nime saanud sireli järgi, tekib malvidiin-3-glükosiidi 

lagunemisel. Vanade anumate sisu kindlaks tegevate arheoloogide jaoks just see hape 

põhiline marker, mille järgi öelda, et anum sisaldas üht kindlat toodet, mida ilmselt ka 

paljud saalisolijad on elu jooksul tarbinud. Millest on jutt, kui on ka teada, et see 

sisaldab palju antotsüaniine ning selle võimalikke 

tervisekasusid seostakse ainega nimega resveratrool? 

4. Tema debüüt filmilinal oli 15-aastasena 1955. aastal filmis 

„Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ („Siis kui sirel valge õide 

lööb“), mille järgnes rida rolle kroonitud peadena. Tema 

hauakivil Prantsusmaal on kirjas sünnipärane nimi Rosemarie 

Albach, kuid mis nime all sai ta tuntuks? Tema nime kannab 

Prantsusmaal noortele näitlejannadele antav auhind, samuti 

Austria ajalehe Kurier välja antavad teleauhinnad, mille 

kujutist näete. 

5. Meil sirelisuruna tuntud liblikas on ladinakeelse nime 

saanud tegelikult ühelt teiselt taimelt, sireli lähedaselt 

sugulaselt. See on nahkjate tumeroheliste lehtedega tugevasti hargnev põõsas. Väikesed 

valged lõhnavad õied paiknevad kuni 8 cm pikkustes püstistes pööristes, neist arenevad 

musta värvi marjataolised luuviljad. Meilgi peetakse seda üheks paremaks hekitaimeks, 

mis on ka hästi pöetav. Mis taim? 

  



 

6. Kes võttis pärast Voldemar Panso surma üle Lavakunstikooli juhtimise? Ta oli ka X ja 

XII lennu juhendaja ning lavaka juht 1982. aastani, mil ta väidetavalt 40 kirjale alla 

kirjutamise pärast Eduard Tinniga asendati. 40 kirja autorite seas oli ta tähestikuliselt 

viimane. 

7. Ta oli kihla vedanud, et kui võidab tiitli, tuleb pressikonverentsile alasti. Nagu pildilt 

näete, ta pidas lubadust. Kes?  

 

8. Ta sündis 1792. aastal Pöögle vallas Erdo talus ja suri 1847 omale renditud Patküla 

mõisas. Et mõisaomaniku staatus oli toona rangelt piiratud seisusepiiridega, pidi ta 

kasutama variisiku abi, et mõisa osta. Kui aga 1833 anti rüütlimõisate omamine kõigile 

seisustele vabaks, ostis ta Roobe mõisa oma pojale Hansule päriseks ja nii sai tollest 

esimene eesti soost mõisnik. Vana ise on maetud Ala kalmistule, kus tema mälestuseks 

on püstitatud ka kabel. Kellest jutt? 

9. Chrysler tõi selle automargi turule 1928. aastal, soovides pakkuda keskklassi varianti 

odavama Plymothi ja lipulaeva Chrysleri vahel. Konkistadoori järgi nime saanud autot 

toodeti 1960. aastani, imposantse välimuse ja taksodena kasutamise tõttu kohtas neid 

tihti filmides. Ka Luc Besson olevat „Viienda elemendi“ taksode jaoks saanud 

inspiratsiooni just sellest margist. Mis mark? 

 

10. Paolo Sorrentino filmis „Noorus“ kehastas Michael Caine heliloojat ja dirigenti, keda 

püütakse veenda taas pulti astuma. Kui ta seda filmi lõpus teeb, kõlab tema loominguna 

ühe ameerika helilooja kirjutatud „Simple Song #3“. Kes on see helilooja, kelle 

tunnustatuim teos on Pulitzeri pälvinud „The Little Match Girl Passion“? Sama 

perekonnanime kannavad ka üks maailmakuulus interpreet (sünd. 1982) ja eestlane, 

kes muu hulgas oli ka Tartu muusikapäevade korralduskomitee liige. 



11. See 1871. aastal avastatud mäetipp kandis alguses Mount Kaufmanni nime. Alates 

2006. aastast on see Ibn Sina (Avicenna) mäetipp. Mis nime kandis see vahepeal? 

12. Väike-Maarja valla esimeseks aukodanikuks kuulutati 1997. aastal Väike-Maarja 

kolhoosi esimees aastail 1967–1991. Ta paistis silma osava majandusmehena, kes lõi 

kolhoosile laialdase abimajandite süsteemi (maltoosatsehh, leheproteiinitehas, 

haudejaam), panustas palju ka aleviku heakorda (kiriku leinamaja) ja maksis 

kolhoosnikele vabariigi kõrgeimat palka. Kes? Tema arstist poeg peab Mulgimaal Morna 

mõisas Õnne veinitalu ja pojatütar on sage külaline teleekraanil, kandes nüüd küll 

nime, mis langeb kokku aastail 2006–2008 tehtud Taani krimisarja pealkirjaga. 

13. Millise tuntud teksti kohta paljastas hiljuti ajaloolane Enn Tarvel, et õigupoolest on 

tegu tõlkega alamsaksa poeedi Klaus Grothi luuletusest „Min Platz vær Dær“? 

Luuletuse avaread kõlavad: „De Weg an unsen Tun hentlank / Dar weer dat 

wunnerschön! / Dar weer des Morns min eersten Gank / Int Gras bet anne Kneen.“ 

14. Täna õhtul astub ta 28st kontserdist koosneva Põhja-Ameerika turnee käigus lavale 

Calgarys. Kevadel tiirutas ta Euroopas. Seda hoolimata sellest, et ta on juba 30 aastat 

surnud. Tegu on suure hologramm-tuuriga. Selle pealkiri „In Dreams“, viitab tema 1963. 

aasta hittsinglile ja albumile. Kes on see rock-muusika Carusoks kutsutu?  

15. Pildil on üks Venemaa esipaar, kes kohtus lapsepõlvemaal Usbekistanis. Naine on 

Venemaa iluvõimlemise koondise peatreener Irina Viner (1948), kelle õpilaste seas on 

mitu olümpiavõitjat, kuulsaim neist Alina Kabajeva. Aga veel tuntum on mees (1953), 

kelle varandus ulatus Forbes’i andmetel mullu 15 miljardi dollarini. Kaevandus- ja 

metalliäris rikastunud mees on muuhulgas Arsenal FC suuromanik. Kes? 

 

 

  



16. Kust võib leida nähtava kujundi? 

 

17. Mis lille nime kannavad Qualcomm toodetud 

süsteemikiibid (SoC), mida kasutatakse sageli 

mobiiltelefonitootjate „lipulaevades“? 2 punkti 

saab lille eestikeelse nime eest, 1 p inglisekeelse 

eest. 

18. Peaaegu täpselt aasta tagasi (13. oktoobril 2017) suri kirjanik, kes leiutas eesti 

keelde sõna „ulme“. Ta oli ka esimene eestlane, kelle raamat ilmus „Mirabilia“ sarjas. 

Kes? 

19. Eesti suurimaid kunstikollektsionääre Mart Lepp on tunnistanud, et rahaliselt aitas 

tal Nõukogude ajal hakkama saada hea tuttav – kunstnik, kelle „pruunid pildid“ müüsid 

toona mühinal. Kes (1925–1998) tegi neid pruune pilte? Eesti kunstiloos on küll 

hinnatumad tema 1950.-60. aastate vormiotsingulised tööd. 

 

 

20. Kuulete saksa diskobändi Goombay Dance Band vägivallatsemas ühe juba 1878. 

aastal loodud muusikapala kallal. Kelle sulest kuuldav laul algselt pärineb? Helilooming 

ei olnud küsitava põhitegevus ning ka juhul, kui te nime ei tea, aga kirjutate, kes ta oli, 

on võimalik teenida üks punkt. 



21. Eelmisel aastal vastu võetud eurodirektiiv näeb ette, et 

akrüülamiidi koguse nõutaval tasemel hoidmiseks tuleb nende 

valmistamisel tagada „heade kuumtöötlusmeetodite kasutamine, 

samuti […] pakkuma kalibreeritud varustust (nt taimerid, 

praadimiskõverad, värvikaardid (nt USDA/Munsell)) või vähemalt 

selgeid pilte lõpliku valmistoote taotletava värvuse kohta.“ Üks 

võimalik värvikaart on lisatud. Millest on jutt?  

22. See torujalaliste sugukonda kuuluv seen on Eesti üks 

tavalisemaid lehikseeni, seda hoolimata asjaolust, et neile nime 

andnud kasvukeskkonda kohtab tänapäeval rohumaadel aina 

vähem. Mis seen (Panaeolus semiovatus)? 

 

 

23. See on Arvo Pärdi üks enam esitatud teoseid ning sellele on aidanud kaasa asjaolu, 

et 1977. aastal valminud kolmehäälsel muusikateosel pole kindlat esituskoosseisu ette 

nähtud. Nii on aastate jooksul esitatud versioone keelpilliorkestrile ja löökpillidele, 

viiulile ja klaverile, neljale löökpillimängijale, 12 tšellole, saksofonikvartetile jne. Mis 

teos? 

24. Tänapäeval loetakse keldi hõime üldjuhul kokku kuus: iiri, korni, mani, bretooni, 

šoti ja kõmri. Üks Euroopa piirkond on aga viimasel ajal näinud tublisti vaeva, et ka end 

keldi piirkonnana esile tõsta. Kuigi keldi keeled surid seal välja juba Rooma ajal, on seal 

tõesti rikkalik keldi pärand, muu hulgas kohanimedes, folklooris ja muusikas. Ka 

piirkonna nimi tuleneb kunagise keldi hõimu nimest. Milline autonoomne piirkond 

püüab olla „seitsmes“ keldi rahvas? 

25. Nüüd üks tavalist pinget pakkuv küsimus. Lennukitootja Bombardier tuli oma 

CS300-sarjaga välja 2016. aastal. Esimene kasutaja oli Air Baltic, kes otsustas ka, et 

läheb täielikult üle sellele tüübile. Kui te nüüd samadesse lennukitesse istute, näete 

ohutuskaartidel hoopis teist tüübinime, kuna sel suvel ostis üks teine lennukitootja CS 

projektist enamuse. Mis on selle lennukitüübi uus nimi? Tootja eest üks punkt. 

 



26. Tähistaeva sõpru kurvastab, et sellega aastaga lõppeb ... sähvatustena (ingl. k flare) 

tuntud öine vaatemäng, sest vanad ... sidesatelliidid saadetakse pensionile. Uus 

põlvkond enam sähvatusi (päikesevalguse peegeldusi Maa suunas) ei tekita ning teiste 

satelliitide omad on tunduvalt kahvatumad. Mis nime kandvad satelliidid tekitasid 

kõige eredamaid sähvatusi, mis võisid näha olla isegi päisel päeva ajal? 

27. Selle eesnime kandjaid Eestis on 728, kõige populaarsem vanuserühmas 35-39. Nime 

hakati Eestis lastele panema alles 1960. aastatel ning populaarsusele võis kaasa aidata 

raamat „Leedu muinasjutte“, kus ilmus ka jutt seda nime kandvast ussikuningannast. 

Jutu kohaselt ei tahtnud eite-taati, et nende tütar ussikuningaga kokku elaks. Kui tütar 

kord lastega vanemaid külastas, meelitasid eite-taati kavalusega nooremalt lapselt välja 

isa nime, kutsusid ta välja ning tapsid. Naine muutis enda ja oma lapsed suurest 

kurvastusest tammeks, saareks, kaseks ja haavaks. Mis nimi? 

28. Kes on pildil? Suuresti just tema otsusest sõltub Ukraina õigeusu kiriku saamine 

autokefaalseks ehk täielikult ise ennast valitsevaks ja juhtivaks kirikuks. Küsitav on 

õppinud Istanbulis, Bossey’s Šveitsis ning Roomas. Kahel korral on ta külastanud Eestit. 

(Küsitava nimi 2, ametinimetus 1 punkt).  

 
 

29. Selle sportlase rahvusvaheline karjäär algas 2000. aastal juunioride MMil 

saavutatud neljanda kohaga seitsmevõistluses (5689 punkti). Seejärel keskendus ta 

ühele seitsmevõistluse alale, tulemuseks tänini kehtiv maailmarekord, kaks 

olümpiakulda ja palju teisigi tiitleid. Kes? (Nimi 2, õige ala 1 punkt.) 

30. Kuulete ansamblit, keda peetakse Madchesteri liikumise üheks alusepanijaks. 

Nende 1989. aasta debüütplaati peetakse Briti läbi aegade üheks parimaks plaadiks. 

Teine plaat (1994) sai vastakamaid arvamusi ning bänd läks varsti laiali. Kuigi 2011 

tuldi maailmatuuriks uuesti kokku ning 2016 avaldati paar singlit, pole rohkem plaate 

neilt tulnud. Kes? 



31. Näete logo, millelt oleme firma nime eemaldanud. Grupp 

ühendab üle 50 tütar- ja ühisettevõtte Eestis, Soomes, Lätis, 

Leedus, Poolas, Venemaal ja Ukrainas kokku 4000 töötajaga 

(neist 1600 Eestis). Millist suurfirmat juhatab Veronika 

Ivanovskaja? 

32. Sigade seas on tegu kahtlemata kõige atraktiivsema liigiga. Pildil nähtav sigalane 

(Potamochoerus porcus) elab Lääne-Aafrikas, on öise eluviisiga omnivoor, kelle arvukus 

on kasvanud looduslike vaenlaste (eriti leopardi) arvu vähenemise tõttu ning seetõttu on 

sealkandis tihti muutunud istanduste nuhtluseks. Mis liik?  

     

33. See Prantsuse naismoelooja avas oma moemaja paarkümmend aastat enne Chaneli, 

1889. aastal. Moemaja on hiljem küll korduvalt omanikke vahetanud, kuid tegutseb 

sama nime all tänaseni. Ehk isegi edukam oli aga tema loodud parfüümiäri, firma 

tunnuslõhn Arpège jõudis turule 1927. aastal. Nimetage moemaja/moelooja! 

34. Vene impeeriumi kaks esimest muuseumi olid Ermitaaž Peterburis ja Tretjakovi 

galerii Moskvas. Milline oli kolmas? Esimese näituse seal majas korraldas omanikust 

kunstnik ise aastal 1845; 1880 ehitati uus näitusesaal. Pärast oma surma pärandas 

kunstnik muuseumi oma testamendiga linnale. Praegu on muuseum keskendunud nii 

selle loonud kunstniku kui tema viljeldud teema eksponeerimisele ja 

kollektsioneerimisele. Kelle muuseum ja mis linnas? 

35. Praeguseks võib üsna kindlalt väita, et Oleviste kirik 

siiski ei olnud aastail 1549–1625 maailma kõrgeim ehitis. 

Nüüd on Wikipedia kõrgeimate hoonete edetabelis sel 

perioodil see au antud ühe teise hansalinna Maarja kirikule 

(kes vahepeal mõneks aastaks selle küll loovutas Beauvais’ 

katedraalile). Mis linn, mis Kolmekümneaastase sõja järel 

kuulus ka Rootsile ning kust viib sild Rügeni saarele? 

 

 



36. Küsitava vabariiklase vastu kogus Lyndon B. Johnson 1964. aastal 61% häältest ehk 

võitis suuremalt kui ükski USA president alates 1820. aastast. Võibolla põhjusel, et 

vabariiklane ülehindas oma valijaid, kasutades muuhulgas pildil olevat autokleepsu! 

Kes oli see legendaarne Arizona senaator? 

 

37. Millises Aafrika riigis on kõige rohkem katoliiklasi? 43 miljoni katoliiklasega on see 

ainus Aafrika riik paavsti järgijate edetabeli esikümnes, mahtudes Hispaania ja 

Argentina vahele. Protestante on seal pisut vähem, moslemeid aga vaid 1,2 protsenti 

rahvastikust. 

38. Aastal 2000 pälvis aasta parima plaadi auhinna Riho Sibula esimene sooloplaat 

„Poeet külmetab klaasmäel“. Plaadi kaanel on samanimeline graafiline leht, mida Sibul 

oli korduvalt sõbra pool seinal näinud. Kes on selle autor? Kunstnik sündis 1910. aastal 

Pärnus Arnold Kochi nime all, suri 1990 Ystadis, tema mõlemast pojast said aga Eestis 

professorid. 

  

39. Mis nime kannab Kasahstanis asuv kiiruisurada, mida on maailmas üks 

merepinnast kõrgemaid (1691 m)? Juba esimesel võistlusel aastal 1951 püstitati seal 

kaks maailma- ja kuus NLi rekordit. Kokku on maailmarekordeid on seal püstitatud 

vähemalt 120. Staadion renoveeriti põhjalikult 2011. aasta Aasia mängudeks, 2012 

võõrustati jääpalli MMi, 2017 taliuniversiaadi. 

40. Kuuldav mees tähistas tänavu 80. sünnipäeva. Itaalia muusika raudvarale 

omistatakse rock’n’rolli toomine Itaaliasse ja Fellini filmis „Magus elu“ (1960) kehastas 

ta rokklauljat. Albumeid ja filme on talt loendamatu hulk, 1974. aastal võitis ta ka 

Sanremo lauluvõistluse. Kes? 



41. Ta pälvis näitlejana tähelepanu juba 12-aastasena, Jodie Fosteri kõrval David 

Fincheri filmis „Paanikatuba“ (pildil). 2015. aastal sai temast esimene ameeriklane, kes 

võitis näitlejakategooria Césari, aga tema auhinnakapis on ka neli „parima suudluse“ 

preemiat MTV filmiauhindadelt. Kes? 

 

42. USA suuruselt seitsmendast linnast leiab tänavad nimega Viljandi Moon, Kardla 

Forest, Jogeva Way, Antsla Sands, Lahemaa Falls, Rapla Crossing jne. Kus asub see 

uuselamurajoon koondnimega Estonia? Linnas asub ka UNESCO maailmapärandisse 

kuulub Alamo misjon, mille juures leidis aset 1836. aasta kuulus lahing mehhiklastega. 

43. Kelle jaoks on välja töötatud pildil nähtavad 

plastist rinnahoidjad? Ka Eestis leidub tuntud 

kasutajaid. 

44. Sellel Tallinna koolil on au asuda selle kooli 

enda järgi nimetatud tänava ääres. Kooli asutas 

Eesti Punane Rist 1938. aastal eesmärgiga seal 

õpetada nõrgema tervise, alatoitumuse ja teiste 

selliste puudustega lapsi. Nõukogude ajal kandis 

Kose-Lükati Sanatoorse Metsakooli nime, 

nüüdseks on taastatud algne nimi. Mis see on? (2 

punkti jaoks palume täpset vastust) 

45. Too poola sõdur, rännumees ja kirjanik sai Eestis tuntuks raamatusarja „Maailm ja 

mõnda“ kaudu. Seal ilmusid teosed „Kalad laulavad Ucayalis“, „Vaigust lõhnav Kanada“ 

ja „Küla Madagaskaril“. Kõik nad on kirjutatud enne Teist maailmasõda ette võetud 

rännakute põhjal. Kokku kirjutas ta 32 raamatut, ingliskeelses maailmas on tuntuim 

„Eskadron 303“, mis räägib poola lenduritest Britannia lahingus. Kes? 

 

  



46. Austria suurim ehitusettevõte ja riigi vanim aktsiaselts on saanud nime ühe 

kunagise betoonimeistri järgi. Juhtumisi kattub see ühe Eestis tavalise värvulise 

(Certhia familiaris) nimega. Lind on osav puutüvedel ronija ning tegi 2008. aastal 

meeldejääva rolli palju vastakaid reaktsioone tekitanud telereklaamis. Mis firma/lind? 

 

47. Oleme teadnud, et toimumise järel pääses Balti kett Guinnessi rekordite raamatusse 

maailma pikima inimketina. Raamatu praeguses versioonis on selle rekordi omanik aga 

2004. aasta detsembris toimunud viie miljoni inimese kett läbi riigi Teknafist Tetuliasse 

(u 1050 km), millega riigi opositsioon nõudis peaminister Khaleda Zia tagasiastumist ja 

uute valimiste korraldamist. Mis riigis inimkett korraldati? 

48. Pildil keskel ülikonnas olev mees on kahekordne NBA meister mängijana, kuid nime 

kuuldes võib esmalt pigem meenuda tema isa, kes on ka kahekordne NBA meister, aga 

lisaks veel MVP ja finaalide MVP. Treenerina orkestreerib ta siin pildil kõigi aegade 

pikimat kaotuseta hooaja algust NBA-s, aga oma nimele ei saanud ta neist võitudest 

ühtki, sest oli üksnes abitreener. Nüüd on ta juba rohkem vastutust nõudvas ametis. 

Kes? 

 

49. 2014. aastal külastas füüsik Brian Schmidt oma Põhja-Dakotas elavat vanaema. Tal 

oli kaasas midagi, mis lennujaamas äratas turvatöötajate tähelepanu. „Ma nägin, et nad 

olid segaduses. See oli mu arvutikotis. Kuna see oli tehtud [ühest kindlast materjalist], 

siis neelas see kõik röntgenkiired – ekraanil oli see täielikult tume. Nad polnud kunagi 

midagi täiesti tumedat näinud,“ on Schmidt meenutanud. Milline ese oli Schmidtil kotis? 

50. Kuulete laulmas Cesária Évorat, kuid küsime, kuidas nimetatakse kuuldavat 

muusikastiili? Sama nime võib kohata Eestiski ja tänasestki mängust on see korra läbi 

lipsanud. 



51. Arstiks õppides analüüsis Ignaz Semmelweis (1818–1865) suremust kahes Viini 

naistehaiglas – ühes oli suremus 3%, teises koguni 10%. Kui Semmelweis 1848. aastal 

ise Budapestis naistehaiglat juhtima hakkas, siis viis ta lühikese ajaga ning ilma 

oluliste lisakuludeta seal suremuse 0,8 protsendini. Mille abil? Küsitav meetod on 

tänapäeval väga laialt kasutuses. 

52. Nende nelja tegelase kuulsuse tipp 

jäi ajavahemikku 1997–2001. Nad 

nomineeriti kaks korda Emmyle, 

võitsid mitu BAFTAt ja nende tipphitt 

püsis Briti edetabeli Top75s suisa 32 

nädalat, jõudes detsembris 1997 ka 

esimeseks. Kes? Vastuseks piisab 

koosluse nimest. 

53. Kelle järgi on lennumasinad 

nimeks saanud „droon“? Inglise ja 

saksa keeles tähistab see sõna 

spetsiifiliselt teatud isendeid, kes 

arenevad viljastamata munast. Neil on 

elus vaid üks ülesanne, mille nad teevad ära lennu pealt. Eesti keeles on nende kohta 

kasutusel sõna, millega iseloomustatakse teatud kurva sündmuse läbi teinud inimesi.  

54. Nende nelja mehe 

kujud on ühel 

väljakul, sest neid 

seob üks kindel asi. 

Kahe punkti 

saamiseks kirjutage 

nende nelja tegelase 

nimed. Õige linn või 

kolm nime neljast – 1 

punkt. 

55. Kui Eesti 

suusatas valdavalt 

Visu või Estonia 

suuskadega, oli mujal 

N. Liidus levinuimaks 

üks Ukrainas 

toodetud suusamark. 

Mukatševo linna tehas kasvas samuti välja mööblivabrikust ning kui Visu 2004 

pankrotti läks, sai just neist maailma suurim suusatootja, kes valmistab neid mitte 

ainult omanikfirma Fischerile, vaid ka pea kõigile teistele. Tehas sai nime linna läbiva 

jõe järgi. Mis suusad? 

 

  



56. Skulptuur „Mõtlevad vennad“ on ilmselt üks 

kaalukamaid rändauhindu maailma ajaloos. See 

jäi lõpuks Eestile. Millise 1966–1970 toimunud 

võistluse auhinnaga oli tegu? 

57. Jägal on mõiste, mille pakkus välja ökoloog 

Kristjan Zobel, tähistamakse teatud organisme. Ta 

põhjendab uue mõiste vajalikkust sellega, et nende 

senine nimi viitab sugulusele taimede 

hõimkondadega, kellega neil tegelikult mingit 

seost ei ole. Eestis on teada üle 900 liigi jägalaid, 

neist üle 300 kuuluvad suure tallusega hästi 

märgatavate suurjägalate hulka. Mis nime all me 

jägalaid seni oleme teadnud? 

58. Hiljuti Loomingu Raamatukogus ilmunud 

László Krasznahorkai romaan „Viimane hunt“ on 

ühelt omaduselt eripärane, kuid siiski mitte 

ainukordne. Kirjandusasjatundjad toovad välja veel Mathias Énardi „Zone“, Mike 

McCormacki „Solar Bonesi“, Bohumil Hrabali „Taneční hodiny pro starší a pokročilé“ 

(„Tantsutunnid eakatele“) ja veel nii mõnegi vähem tuntud teose. Mis ühendab neid 

romaane? 

59. See insener (1854–1929) töötas välja ja viis ellu plaani, millega ehitati Zuiderzee ette 

tamm ning võideti poldrite abil suur tükk maad Hollandile juurde. Kolm korda pidas ta 

riigi transpordiministri ametit ja aastail 1902-05 käis ka Surinami kuberneriks. Kes? 

  

60. 2015. aastal valmis Eestis elanud kirjaniku Sergei Dovlatovi jutustuse „Kompromiss“ 

põhjal Stanislav Govoruhhini film „Imelise ajastu lõpp“. Milline Eesti laulja mängis seal 

lüpsja Leida Peipsi pisirolli? Laulja on muu hulgas olnud nukuteatri muusikajuht, kuid 

sooloplaati tema kontol siiski veel pole.  



 Vastused 

1. Silvi Vrait 

2. Abraham Lincoln (kirjutati 

pärast tema tapmist) 

3. Punane vein 

4. Romy Schneider 

5. Liguster 

 

6. Aarne Üksküla 

7. Mark Williams 

8. Mats Erdell 

9. De Soto 

10. David Lang 

 

11. Lenini mäetipp 

12. Boris Gavronski 

13. „Meil aiaäärne tänavas“ (Lydia 

Koidula) 

14. Roy Orbison 

15. Ališer Usmanov 

 

16. Eesti jalgpallikoondise särkidelt 

(koondise maskotiloom siil) 

17. Snapdragon / lõvilõug 

18. Henn-Kaarel Hellat 

19. Valdur Ohakas 

20. Liluokalani, Havai kuninganna 

 

21. Friikartulid 

22. Harilik sitaseen 

23. Fratres 

24. Galiitsia 

25. Airbus A220 

 

26. Iridium 

27. Egle 

28. Bartolomeus I, Konstantinoopoli 

patriarh 

29. Barbora Špotáková, odavise 

30. The Stone Roses 

 

 

 

 

 

 

31. BLRT 

32. Jõesiga 

33. Jeanne Lanvin 

34. Aivazovski muuseumi Feodossias 

35. Stralsund 

 

36. Barry Goldwater 

37. Kongo DV 

38. Arno Vihalemm 

39. Medeu 

40. Adriano Celentano 

 

41. Kristen Stewart 

42. San Antonio 

43. Vehklejad 

44. Tallinna Konstantin Pätsi 

Vabaõhukool 

45. Arkady Fiedler 

 

46. Porr 

47. Bangladesh 

48. Luke Walton 

49. Nobeli medal 

50. Morna 

 

51. Kätepesu 

52. Teletubbies / teletupsud 

53. Lesk ehk isamesilane 

54. Nkosi Albert Luthuli, Desmond 

Tutu, F.W. de Klerk, Nelson 

Mandela (Kaplinn) 

55. TISA 

 

56. Naapurivisa 

57. Samblik 

58. Koosnevad ühest lausest 

59. Cornelis Lely 

60. Kaire Vilgats 


