
1.Sellest taimest valmistatud jooki nimetatakse bissap Lääne 
Aafrikas, karkadé  Egiptuses ja Sudaanis , flor de Jamaica Mehhikos, gudha 
Indias  ja gongura  Brasiilias. Üht selle taime alamliiki, mida nimetatakse 
kenafiks kasutatakse laialdlaselt paberi valmistamiseks. Mehhikos ja Kariibi 
mere saartel süüakse mõnd selle taime liiki nagu köögivilju. Loomulikult on 
taim tuntud eelkõige ilusa lillena.(pildil üks Hawaiil kasvavaid liike. See 
taim on rahvuslilleks nii Malaisias kui ka Lõuna Koreas. Gauguini maalidel 
on selle lille õis sageli Tahititaridel juustes ning ka nende seelikuid tehakse 
sageli selle taime kiududest. Tegu on tuntud ravimtaimega, milline leiab 
kasutust nii India Ayurvedas kui Hiina rahvameditsiinis. Lääne meditsiinis 
on taim tuntud kui vererõhu alandaja ja diureetikum. Mis lill/taim? 

 
 
2. Meie aianduspäevadel osaleb ka rohkelt 
lätlasi. Kontrollime kui hästi olete kursis Läti 
geograafiaga. Kuidas nimetatakse kaardil 
sinisega tähistatud Läti osa? 
 
 
 
 
 
 
3.Ansambel Ruja on loonud ohtralt laule 
erinevatest faunaesindajatest, alates keldrikakandist ja lõpetades mammutiga. Flooraesindajate 
konkreetseid liike on aga Ruja laulupealkirjades vaid kaks.(Küll on vihjeid lilledele ja 
lehtedele) Rein  Rannap on viisistanud Ott Arderi sõnad ja selle tagajärjel on sündinud ühe 
roosõieliste sugukonna esindaja viljast kõnelev laul. Teisel juhul on Rannap kasutanud Juhan 
Viidingu sõnu ning tulemuseks on ühe kõrreliste sugukonda kuuluva taime käitlemisest 
kõnelev laul. Nimetage need kaks taime, milliste nimed kajastuvad Ruja lauludes? 

 

 

4. Millise puu istutas Jehoova Eedeni aeda koos hea ja kurja tundmise puuga? Selle puu 
vili pidi tegema maitsja surematuks. Eestis kasvatatakse sellenimelist puud ilupuuna alates 
18.sajandist. Harilik ......(thuja occidentalis)oli esimene Põhja –Ameerikast Euroopasse 
toodud puuliik. 

 

5.Maailma suuruselt neljas arvutitootja kannab juhuslikult sama nime kui Ellamaa 
arboreetumis ohtralt esindatud (vähemalt 143 taksonit), seebipuuliste(Sapindaceae)sugukonna 
üks taimeperekond(ladina keeles).  Nimetage selle puu eestikeelne nimi?  

 

 
6. Fotol olev õis kuulub Põhja – Ameerika päritoluga maitse ja 
ravimtaimele. Taim sisaldab looduslikku antiseptikut tümooli, 



milline on üks tööstuslike suuvete vältimatu koostisosa. Nende lillede lõhn parandab 
tomatite maitseomadusi(nii uskumatu kui see ka ei ole). Üks taime tuntumaid alamliike 
kannab ingliskeelset nimetus bee palm, sest lille õitest valmistatud puderhautisega saab 
kiirelt  leevendada mesilase või herilase nõelamisel tekkinud valu. Laialt on tuntud  
toruõielise .... paralleelnimetusena bergamot(mitte segi ajada tsitrusviljaga lihtsalt lõhnad 
on sarnased). Nimetage see suurepärane meetaim, mida Eestis kasvatatakse peamiselt 
ilutaimena. 
 
 
 

7.See ingveriliste sugukonda kuuluv mitmeaastane rohttaim pärineb Indiast Malabari 
rannikult ning Sri Lankalt. Vürtsina kasutatakse selle taime seemneid. Tema vilju kogutakse 
enne täisküpsust. Neid kuivatatakse päikese käes, leotatakse vees ja kuivatatakse uuesti. 
Kuivatatud kuprad on kolmepesalised, igas pesas 3 kuni 4 tumedat seemet. Neid säilitatakse ja 
turustataksegi kupardes, sest need ei lase seemnete lõhnal haihtuda. See on hinnatud vürts ja 
kuulub peaaegu kõikide vürtsisegude koostisse. Lääne -Euroopas lisatakse küsitavat vürtsi 
näiteks hernesupile, kartulisalatile, riisile, hakklihatoitudele ja lihatäidistele. Eesti köögis 
kasutatakse küsitavat vürtsi enamasti pisut teistsuguste toitude valmistamisel.  Mis taimest 
või vürtsist on jutt? 

 
 
 

8.Fundukkidest valmistatakse peamiselt õli, mida kasutatakse näiteks õlimaalivärvides, 
masinaõlis ning ilusa läikega lakkide segamiseks. Samuti võib seda leida seepide ja kehaõlide 
koostisest. Neid lisatakse kommide, šokolaadi ja pagaritoodete hulka. Kes või mis on 
funduk? 
 
 
9. Eesti rahvakommetest ka. Etsaada õigust ehal käia, pidi poiss olema................................... 
Kui keegi noorem seda üritas, toppisid teised talle karistuseks nõgeseid püksi. Ka valvati, et 
teise küla poisid ehale ei tuleks, kes kätte saadi, see peksa sai. 
Mis sõna või sõnapaar sobib lünka? 
 

 
10.Küsin maailma üht levinuimat valget roosisorti, millist 
varem teati peamiselt nimega“Schneewittchen“ 1983 aastal 
andis Maailma roosisortide ühendus roosile aunimetuse 
“World Favourite Rose“. Roos on jõudnud ka mitme riigi 
markidele(näit Rumeenia ja Uus–Meremaa) Sordi aretas 1958 
Saksa sordiaretaja Reimer Kordes, ristates muskuskibuvitsa 
„Robin Hood“ ja teehübriidi „Virgo“ Korduvalt õitsev roos 
võlub oma pooltäidetud lumivalgete ja hästi lõhnavate õitega, 
millised on sageli suurtes kobarates. Õitseb Eestis alates 
juulikuust. Roosisort? 
 
 
11.Küsin kohta Eestis, mis ei asu mängupaigast üldse kaugel. 
Ilmselt on sealne arboreetum Ellamaa omale kõige lähedasem. 
Lisaks arboreetumile võib sealtkandist leida veel ka koerte- hotelli 
ja koolituskeskuse. Nädala pärast toimub sealse paisjärve ääres 

rahvusvaheline vibufestival ning sealne Püha Johannese kirik on ehitatud algsel kujul juba u 1290. 



Kirikust oluliseimigi on ehk aga kirikaias asuv rõngasrist, mida loetakse Eesti vanimaks säilinud 
dateeringuga rõngasristiks. Rõngasrist oli algselt püstitatud kohalikule talumehele Sitakoti Matsile. 
Lisaks Matsile on üks tuntumaid kohalikke elanikke ka vallavanem Jüri Ott, endine kurikuulus 
Tallinna linnaametnik. Nimetage vald/küla! 
 
12. Usuti, et  see juur kasvab ainult võllapuude all ning et ta tärkab hukatud kurjategijate spermast. 
Seda tohtis hankima minna vaid puutumatu neitsi, ja sedagi keskööl. Edaspidi tuli juurt sageli täiskuu 
ajal pesta, muidu võis see mässama hakata. Nagu arvata võib, oli see väga kallis ja nõutav – küll pidi 
ta mõjuma armurohuna, küll kaotama sigimatust ja kergendama sünnitusvalusid. Kahjuks küsitaval 
juurel  mingit nõiavõimu siiski ei ole.Pigem võivad juures sisalduvad atropiin, scopolamiin ja 
hyoscyamiin põhjustada deliiriumi ja hallutsinatsioone. Kui Tallinna Linnateater sai aastal 2003 enda 
käsutusse Hobuveski siis avati sealne teatrisaal Doris Kareva samanimelisel luulekogul põhineva 
Jaanus Rohumaa lavastusega.Mis taime juur? 
 
 
13. .................. e. söödav muskushibisk  kuulub kassinaeriliste sugukonda. Mõnedes maades (näiteks 
Bulgaarias, Kreekas, Venemaal) tuntakse teda ka baamia, mõnedes (Prantsusmaal, Hispaanias, 
Madalmaades) gombo nime all. See on üks vanemaid köögivilju, mille jäljed toiduks tarvitamise kohta 
Egiptuses ulatuvad II aastatuhandesse eKr. Egiptuses ja Etioopias kasvab see metsikult praegusel 
ajalgi. Tänapäeval on küsitav laialt levinud ja armastatud köögivili eelkõige Aafrikas (eriti Keenias), 
aga samuti Indias, Tais ja üldse troopilises Aasias, Lõuna- ja Kesk-Ameerikas ning Põhja-Ameerika 
lõunaosas.Euroopas viljeldakse seda ulatuslikumalt Bulgaarias, Kreekas ning teistes Balkani- ja 
Vahemere maades. Vili on enamasti 10-20cm pikkune ja 2-3cm jämedune, pikisooneline ja 
mitmekandiline, teravatipuline, kollakas- kuni tumeroheline kupar või kõder, milles ümmargused 
umbes 5mm läbimõõduga söödavad seemned. Köögiviljana tarvitamiseks koristatakse kuprad või 
kõdrad poolvalminult, mil need on veel rohelised ja mahlakad. Valminud viljad süüa ei kõlba, sest on 
väga kiulised. Maitselt on kuprad maheda, kergelt mõrkja, veidi pikantselt hapuka, rohelisi karusmarju 
meenutava maitsega.Väga hinnatud on värske kuprad salatina koos tomatiga, millega see eriti hästi 
kokku sobib. Enamasti süüakse siiski keedetult, sageli kombineeritult koos teiste köögiviljadega. 
Sobib hästi suppidesse, ühepajatoitudesse, lisandiks liha- ja kalaroogadele jne.Valminud seemned on 
kuivatatult ja röstitult mõnel pool väga hinnatud kohvi aseaine. Seemned sisaldavad ka kuni 25% 
rasvu ja neist toodetud õli kasutatakse margariinitööstuses.Varred ja valminud kuprad sisaldavad 
kiudu, mis mõnedes maades paberi- ja tekstiilitööstuses kasutamist leiab.Mis köögivili? 

 

14. Pildil olev (isas)lind on ainus Eesti küttimistabelitesse kantud uluk, 
keda jahimeestel pole(ametlikult) õnnestunud juba kahe aasta jooksul 
tabada.Linnu ladinakeelne nimetus on Somateria mollissima .Varem tunti 
teda Eestis elderhane nime all rahvasuus on teda nimetatud ka lanniks, 
oodutajaks ja vaagalinnuks.Eestis pesitseb küsitavat lindu 15-20 000 
paari. Nimetage see väikese hane suurune, rohmakas, raskepärase 
lennuga lind. 

 

 

15.1983. aastal algatas tollane noor punkar Kojamees punkarite seas   
liikumise, mille sümboliks olid ristatud pääsuke ja haaknõel. Pooled   
Tallinna punkarid käisid mõnda aega pääsukesemärkidega ringi, kuid idee   
vajus ära pärast paradoksaalsevõitu seika, kui punkar Kont oma   
pääsukesemärgi purjus peaga ära kaotas. Mis liikumise Kojamees punkarite   
seas algatas? 
16. Tallinna Botaanikaaia vanimad taimed on u 100 aastased 
........kaktused(Cereus peruvianus var. Monstrosus)  Milline eesliide sobib 



nende kaktuste eestikeelsesse nimme?Sama eesliitega leiab Eesti faunast nii looma kui ka 
linnu. Millegipärast tundub, et tegu on kuidagi sportliku sõnaga kuna nii Sindis tegutsev 
spordiklubi kui kogu Jõgevamaa maasportlasi ühendav spordiliit kannavad samuti küsitavat 
nime. Ja see pole spordivaldkonnast veel kõik...... 

 

 

17.  See õis kuulub taimele, mida me tavaliselt õie kasvatamise eesmärgil koju ei too. Ilmselt 
võib selle taime üht osa aga leida ka paljudest Eesti külmkappidest, lihtsalt vähesed võtavad  
ja panevad selle hoopis õitsema. Muuseas paljude maailmakuulsate parfüümide 
lõhnabukettide kirjelduses on sees ka pildil olev õis.Mille õis? 

 

18. Ainuüksi Saksamaal arvatakse olevat neid vähemalt 25 miljonit.Inglismaal on neid 
vähemalt samapalju. Ohtralt leidub neid ka mujal Euroopas ja USAs o tõenäoliselt veel 
rohkem. Nende tootmise tööstus sai tõelise hoo sissse 19.sajandi algul. Nende võidukäik 
Euroopas algas koos biidermeierliku kunstivooluga, kuid mõnede allikate kohaselt on algsed 
juured pärit juba vana Kreekast Priapose kummardajate juurest.Paljudele peenema maitsega 
inimestele on nad labasuse, kitshi või campi sümboliks. Näiteks Chelsea Flower Showl, 
Brittide tähtsaimal aiandusnäitusel, keelati mõnd aega tagasi näidisaedades nende kasutamine, 
kuid sellele järgnesid süüdistused snobismis ja hiljem keeld tühistati. Mitmes riigis toimivad 
nende vabastamisele pühendunud liikumised, milliste liikmed näppavad neid ja viivad seejärel 
mõnda maailma tuntud paika ning pildistavad end seal koos nendega ning saadavad pildid 
omanikele.Millest/kellest jutt? 

 
 
18.  Eesti jalgpallistaadionist, mille keskel kasvab vägev tamm, 
on mitmes välismaa lehes, näit. Berliner Zeitung, kirjutisi 
tehtud. Staadioni ehitusel 1944.a. oli puu veel staadioni kõrval. 
Laiendustööde käigus 1951.a. jäi puu platsile kasvama. 
 Mis asulas tammepuuga jalgpalliväljak asub?  
 
 
 
 
 
 
20.Küsin üht jäledat  olevust, kellel olid ühe autoriteedi arvates härja keha, konna jalad ja mao 
saba. Tema keha oli kaetud kivist ja rauast tugevamate soomustega, 
tema silmad hiilanud heledamini kui küünlad. Ta püüdnud kõike 
enda teel hävitada ning ajanud ta suust välja tuld ja suitsu.Üks 
kaasaegsem ekspert aga väidab, et tegu on igati positiivse olendiga, 
kes kunagi suutis hävitada kõiki vaenulikult meelestatud 
võõramaalasi, kuid praegu magab ta kuskil salajases koopas igavest 
und. Tema olevus on igavene ja hävimatu, samas aga une tõttu ka 
täiesti tegevusvõimetu.Nimetage olevus, autoriteet ja ekspert? 
21. Küsin üht rahvusvaheliselt tuntud, väärika ajalooga likööri. 
Likööri valmistatakse kahes kanguses - kuni 55% alkosisaldusega 
rohelist ja kuni 40% kangusega kollast. Liviko üritas 1970 te algul 



seda likööri ka järgi teha-edutult.(vaata pilti) Nimetage see umbes 130 erinevat ürti sisaldav 
liköör, mida on mainitud ka vähemalt kahes rahvalikus laulus. Üks neist lauludest on 
„Meremehe püksikumm“ ja teine üks tuntud valss. 
 
 
 
 
22.  Enamus Eesti uuemal ajal ehitatud spordisaalidest on saanud endale just sellest puust 
põranda. Viljandi, Rakvere, Valga, Võru, Tatru a le Coq i spordihoone ja ka Pärnu Spordihalli 
ja Sindi gümnaasiumi võimla saalipõrandad on just sellest puust.Kogu Põhja Ameerikas , 
Euroopas ja Aasias on see saalipõrandate kattematerjal nr 1. Sellest puust olevat olnud 
valmistatud ka Trooja hobune ning talle omistatakse mitmetes kultuurides deemoniteastast 
võimet. Mis puu? 

 
 
 
23.Kõrvaloleva lillemaali autori kodanikunimi on praegu Alexy Ferrara. 
Mis nime all on ta tuntud „kunstiringkondades“? 
 
 
 
 
 
 
24. Piiblit sirvides avastasin huvitava 
fakti- ühele piiblist tuntud tegelasele 
meeldis hirmsasti kirju kirjutada- Ta on 
kirjutanud kirja roomlastele, kaks kirja 

korintlastele, galaatlastele, efeslastele, filiplastele, koloslastele, 
kaks kirja tessaloniiklastele, kaks kirja Timoteosele, Tiitusele 
ja Fileemonile. Eesti rahvakalendris on talle pühendatud kaks 
tähtpäeva-üks on 29.juunil ja teine 25. jaanuaril.Tema järgi on 
nime saanud ka pildil olev lill.Kes oli see kõva 
kirjakirjutaja? 
 
 
 
25. Sellel taimel on tähtis koht nõidususkumustes. Kõigepealt iseloomustab teda 
deemonivastane mõju, võimalik et ebameeldiva lõhna tõttu, mida selle taime koor ja värske 
puit just õitseajal esritavad. Nõiad, draakonid ja teised paharetid lähevad sellest taimest 
kaarega mööda. Selliste tõrjevõimete tõttu nimetati teda ka nõiapuuks, luupainajapuuks, 
draakoniõiepuuks. Eestis kasvab niiskeis metsades, jõgede kaldavõsastikes ja puisniitudel. 
Meil kasvava taime Põhja-Ameerika lähisugulase  Virginia .........viljadest valmistatakse nii 
tarretist kui ka veini. Sõjalisel otstarbel kasutatav mürkgaas klooratsetofenoon, on saanud oma 
venekeelse nimetuse samuti küsitavalt taimelt. Mis taimest on jutt 



  
 

 

 

 

 

26.Nimetage need kolm blondi Eesti moekunstnikku! 

27. Väljavõte Matvere ja Tätte reisipäevikust. Mis sõna sobib lünka!"........ meenutab väliselt suurt 
rohelist ploomi ja ta ongi tegelikult hoopis luuviljaline. Kivi urgitsetakse välja, nämmutatakse plödiks 
ja hoitakse põses kuni narkootiline aine suu limaskesta kaudu verre jõuab. Seejärel süljatakse 
erkpunaseks muutunud tomp sealsamas maha. Tarvitaja igemed, keel ja hambad jäävad pikaks ajaks 
punaseks, justkui oleks ta äsja verd joonud. Kui toimeaine mõjuma hakkab, vajuvad pähklipureja 
silmad laiali ja suu totakalt tölli. Paljud toovad kuuldavale seosetuid hõikeid ning kummalist lalinat. 
Regulaarse närija hambad on pruunid, servadest jäädavalt kahjustatud(nagu kaaries seda teeb), 
meenutades kompvekke “Merekivikesed”. Kõik linnatänavad ja eriti bussi- ning taksopeatused on 
punaseid larakaid täis. Et pooled bussiootavad naised, mehed ja ka teismelised lapsed on veripunaste 
suude ning hullunud pilkudega, tekib ebameeldiv  ohuaimdus(järgmisena juuakse sinu verd)“ 
  
 
28. See muusikute perest pärit naisterahvas on aianduse vallas saavutanud mõndagi. 2005 aastal pälvis 
ta kuldmedali Chelsea lilleshowl, mida paljud nimetavad maailma suurimaks aiandussündmuseks. Ta 
on mahtunud Guinessi rekorditeraamatusse kui üks maailma suurima puu ümberistutajaid(kuni torm 
selle puu ära viis). Ta on oodatud esineja TV aiandussaadetes ning on välja andnud ohtralt edukaid 
aiandusraamatuid-neist üks-„Algajale aednikule“ on ilmunud ka Eesti keeles. Enne seda kui ta 
aednikuks hakkas, oli ta aga tuntud muusik, kes valutas südant nii Ameerika laste kui Kambodza 
pärast. 
 
29. Küsin esemeid, mida saab otstarbekohaselt kasutada ainult kahekaupa koos. Guinessi 
rekorditeraamatus on sissekanne selle kohta, et Julia Hopsoni poolt Cornwallis kasutatud swuurimad 
sellised olid 3,5 meetrit pikad ja nende läbimõõt oli 65 mm. Tabelis kus võrreldakse erinevates 
maailma paikades kasutatavaid küsitavaid asju on  kõige väiksem äramärgitud läbimõõt küsitavatele 2 
mm ja kõige suurem 25 mm.Neil asjadel on lisaks meetermõõdustikule mis on kasutusel ka Eestis, 
veel olemas U.S. size, UK/Canadian size ja Japanese size.Valmistatud on küsitavad tavaliselt kas 
puidust( spetsialistid kiidavad eriti roosipuust valmistatuid), metallist, bambusest, luust või 
plastmassist. Disaintooteid valmistatakse ka klaasist ja näiteks kaseiinist. Varasematel aegadel 
tavalised elevandiluust või kilpkonnakilbist valmistatud on tänapäeval põhimõtteliselt keelatud.)Oma 
olemuselt jagatakse nad kolme põhitüüpi. Millest jutt? 

30. Fotol on oranžookerja või purpurpunaka seenelihaga riisikas, väga hea söögiseen, 
mida võib süüa värskelt, ilma kupatamata.Seenel on kahvatuoranž ringvöödiline kübar. 
Kübara maksimaalne läbimõõt on 15 cm. Riisikas eritab veinpunast piimmahla, mis 
värvust ei muuda. Eoslehekesed on veinpunakad. Seenejalal on punakad koobaslaigud. 
......riisikas kasvab ainult Euroopas mändide all.. Eestis esineb ta harva, Põhja- ja 
Lääne-Eestis ning saartel.  ...riisikaga sarnanevad porgandriisikas, mis kasvab liivastes 
männikutes ja kuuseriisikas, mis kasvab kuusikutes ja kuuse-segametsades. .....riisika ja 
porgandriisika sarnasus on põhjustanud segadusi Lääne-Euroopas, kus ....riisikat 
korjatakse porgandriisika pähe. See segadus kajastab seente nimetustes ja nende 
viitamisel teistes maades. Selle segaduse põhjustas enesele teadmata Rootsi 
loodusteadlane Carl von Linné, kes andis 1753. aastal ekslikult nimetuse Agaricus deliciosus 
(deliciosus tähendab ladina keeles "maitsev") porgandriisikale, mis osutus tegelikult .....riisikaks. See 
avastati alles 20. sajandi lõpus.Seen? 



VASTUSED 
 
1.hibiskus 
2.Latgale 
3.Õunapuu(„õunalaul“), Rukis („rukkilõikus“) 
4.Elupuu 
5.Vaher(acer) 
6.monarda 
7.koriander 
8.sarapuupähkel 
9.leeritatud 
10.“Iceberg“ 
11.Kullamaa 
12.Mandragora (Alraun) 
13.Okra 
14.hahk 
15.karskusliikumine 
16.kalju(kaktus, kotkas, kits, Nõmme Kalju jne).. 
17.Ingver 
18.Aiapäkapikk 
19.Orissaare 
20.Põhjakonn, Kreutzwald, Kivirähk 
21.Shartröös 
22.vaher 
23.Seksi Kristi/Kristi Sell 
24.Paulus(säntpoolia) 
25.toomingas 
26.Liisi Eesmaa, Karolin Kuusik, Kätlin Põldroos-Bachmann 
27.beetel 
28.Kim Wilde 
29.kudumisvardad 
30.veririisikas 
 


