
 
 
 

                      
1. Fotodel on vennad Peter ja Nikolai. Mõlemad mehed on sündinud Ellamaalt umbes 40 

kilomeetri kaugusel. Vanem vend Peter oli tunnustatud botaanik ja tema järgi on nime 
saanud üks Sahhalinil kasvav kuuseliik. Noorema venna nimi ja teod peaksid olema 
aga tuntud igale eestlasele. Hiljuti allkirjastati ka üks leping, mille kohaselt Seaküla 
Simson valmistab selle aasta sügiseks nooremast vennast skulptuuri, milline  avatakse 
ühe tähtsündmuse 85. aastapäeval 12.novembril. Kes on need vennad? 

 
2. Need eksklusiivsed orhideed kasvavad Tais, subtroopilises Nepaalis, Birmas, Lõuna-

Hiinas ja Borneol ning isegi kuni 2500 meetri kõrgusel Himaalajas. Nende õite värv 
on enamasti särav, jõuliselt sinine, alati filigraanne või isegi lausa läbipaistev. Õied 
kestavad erakordselt kaua ja seda isegi vaasis lõikeõitena. See orhidee on ka Singapuri 
rahvuslilleks. Selle perekonna orhideesid  ei ole lihtne kasvatada, nad nõuavad rohket 
tähelepanu ja erilist hoolt. Mu orhideekasvatajast abikaasa iseloomustus sellele lillele 
on selline- Neil ei ole kasvamiseks vaja mulda vaid ainult õhku ja armastust. 
Lillevõhikutest mälumänguritele, kes on filmihuvilised, on abiks ühe suurepärase 1988 
aasta komöödia meelde tuletamine, kus tegid suurepärased rollid Jamie Lee Curtis, 
John Cleese, Kevin Kline ja Michael Palin. Mis orhidee? 

3.Küsitav firma asutati 1915 aastal ja esialgu oli põhitegevusalaks valgustusseadmete ja 
mootorite transformaatorite ehitus ja remont. 1958 aastal toodi turule maailma esimene 
elektrihöövel. 1969 Tehase ehitamine Saksamaal. 1977 - .......Werkzeuge GmbH, 1991 - 
Dolmar GmbH ostmine ning hakkas tootmine Inglismaal, 1994 - Hakkas tootmine 
Hiinas.Viimaste aastakümnete jooksul on firma olnud akutoitega tööriistade arendusliider. 
Praegu toodetakse akutööriistu, mis võimsuselt hakkavad lähenema võrgutoitega 
seadmeile. Oma uute keskkonnasõbralike akudega juhib firma arengut ka akude alal. 
Firmaga sama nime kannab küla Valgamaal Palupera vallas umbes 10 km kaugusel Elvast 
ja 11 km kaugusel Otepäält. Otse loomulikult valmistab küsitav firma ka suurepäraseid 
aiatööriistu. Mis firma? 

4. .Pärismaiste Eesti puude hulgas on vaid üks papli(populus) perekonda kuuluv puu. Just 
sellel puul eelistavad pesitseda  kaitsealused  lendorav ja valgeselg kirjurähn. Milline Eesti 
puu kuulub papli perekonda? 
 
5. Kes Laulab? 

 



 
6. Fotol olevat puud/põõsast nimetatakse eesti 
keeles ka  Hiina rippoaks.Tallinna loomaaed peab 
nende troopikamaja juures kasvavat uhket põõsast 
loomaaia kõige kuulsamaks taimeks. Sulglehine 
liaan võib ronida ka 5 kordse maja katuseni, 
paraku on ta Eesti kliima jaoks veidi 
külmaõrn.Maailma teadaolevalt suurim rippuba 
kasvab Californias Sierra Madre mägedes ning 
hõlmab 0,4 ha suurust pindala ja kaalub oletatavalt 
250 tonni. Just sellelt taimelt on saanud nime 
tänav, kus elavad menuseriaali „Meeleheitel 
koduperenaised“ peategelased. Mis on taime 
rahvusvaheline nimetus?  

  
7. Kassisaba, kassikäpp ja kassitapp on enamikule 
meist hästi tuntud taimed. Sel pildil näete aga 
kassi......  kutsutavat ilu-, värvi - ja ravimtaime, mida 
kasvab Eestis kahte liiki – soo(Gnaphalium 
uliginosum) ja metsa(Gnaphalium sylvaticum) 
kassi........ . Kassi....-puju(Artemisia ludoviciana) 
kaunistab aga paljusid koduaedasid oma hõbehallide 
lehtedega kuni esimeste külmadeni.Mis sõna sobib 
lünkadesse? 

 
 
8. Fotol on Norra rahvuslill(calluna vulgaris).Taime ingliskeelne nimi on laialt levinud 
naisenimena, mida kannavad ka  näiteks need kaks tuntud filmi ja telestaari. Mis on Norra 
rahvuslill?(eestikeelne vastus annab 2 ja ingliskeelne 1 punkti) 

 
 
9. Kuna Nurga puukooli pererahvas on rahvuselt wõrokesed, siis selline küsimus.Võrumaal 
kasvatatakse igas korralikus koduaias ka hõrakid. Kindlasti nägite hõrakid ka siin Puukoolis 
ringi jalutades. Mis asi on hõrak võro keeles? 

10. Kuidas nimetatakse Lõuna- ja Kesk-Ameerikas ülipopulaarset fermenteeritud 
agaavimahla, mis meie mõistes vastab kõige rohkem siidrile? Sageli kipub see olema just 
vaesema rahva jook, näiteks on Mehhikos selle joomiseks lausa spetsiaalsed napsukohad. 
Samast joogist destilleeritakse ka tequilat. 

 



 

      
11. Milliseid lilli(fritillaria) on Van Gogh maalinud? 
 
12.Parempoolsel fotol olev taim pakub paljudes aedades kindlasti ohtralt silmailu, kuid 
Guinnessi rekordite raamatus on see taim leidnud äramärkimist hoopis kui maailma kõige 
mürgisem taim. Mis taim? 
 
13. Selle meie aedades tavalise taime vilju keskajal eriti ei söödud, kuna valitses eelarvamus, 
et selliseid asju saab süüa ainult saatan, kes neid kandvais põõsais end sügamas käib. Taim on 
looduslikult levinud Ukraina loodeosas, Kaukaasias, Kesk- ja Lõuna-Euroopas ning Põhja-
Aafrika mägedes. Üldiselt leidub teda looduses vähe. Sordiaretusega alustati Inglismaal siiski 
juba 13.sajandil. Tänapäevaks on aretatud  juba üle 1000 sordi.  Maailmas on laialt tuntud 
sordiks „Invicta“, Eestis on populaarseimad näiteks „Russki“, „Smena“ ja „Polli Esmik“  
Raimond Lätte on sellest taimest kirjutanud Venda Sõelsepa sõnadele populaarse laste- 
laulukese. Lauluke on  omakorda andnud aga nime ühele Tartus eksiteerinud(vale) kohvik-
lesilale. Mis taimest on juttu? Oma ingliskeelse nime on taim saanud sellest, et tema vilju 
armastati serveerida hanelihast valmistatud roogade kõrvale. 
  
14. Fotol olevat kindralit on mitmed sõjaajaloolased nimetanud 
esimeseks kaasaegseks kindraliks sõjaajaloos.Ameerika 
kodusõjas oli ta üks unionistide tuntumaid väejuhte. Tema 
tuntuim aktsioon sõjas oli kindlasti hiljem tema nimega 
nimetatud marss läbi lõunaosariikide tagala, mis ruineeris 
lõplikult konföderaatide majanduse. Küsitava teine eesnimi on 
Tecumseh ja selle pani ta isa suure indiaani väepealiku järgi. 
Indiaani sõjakunsti austaja oli ka poeg, kellel tuli peale kodusõja 
lõppu osaleda ka mitmetes indiaanisõdades. Loodusemängus 
küsin ma kindralit seetõttu, et üks tema alluvatest-looduseuurija 
James Wolverton andis tema nime ühele puule, millest saaks 
umbes 1500 tihumeetrit puitu.Kes on see kindral?  
 
15. Maailma kõrgeim lehtpuu kasvab Lõuna Tasmaanias ja selle kõrguseks on 99,6 
meetrit.Puu kannab nime „Centurion“ ning tegu on ühtlasi ka maailma suurima õistaimega. 
Mis puu on „Centurion“? Huvitav on kindlasti ka fakt, et Austraalia aborigeenide tuntuim 
muusikariist Didgeridoo on tavaliselt valmistatud just sellest puust. 
 



 

16. Selle põõsa päritolumaa on Hiina, kuid sordiaretus toimus alates 16. sajandist Jaapanis, 
kusjuures põhirõhk aretuses oli õite ilul ja vormidel, mitte aga viljade suurusel ja koostisel. 
Euroopasse jõudis taim 19.sajandil, Baltikumi veelgi hiljem. Vaatamata suhtelisele noorusele 
on see kultuurtaim osutunud meie aladel küllaltki populaarseks. Põõsas ise on võrdlemisi 
madal, okste kõrgus küünib kuni meetrini, kuid madal kasv korvatakse ohtra tihedusega. 
Kevadel puhkevad õiepungadest punased, roosad, oranžid või isegi valged küllaltki 
suuremõõtmelised õied. Alles septembris-oktoobris valmivad kas sileda, näsalise või ribilise 
pinnaga väikesed viljad. Viljade läbimõõt küünib 3–4 cm ja kaalunäit piirdub vaid 20-40 g, 
kuid vilju on põõsal palju. Suurelt põõsalt võib edukal kasvuaastal saada isegi paar kilo saaki. 
Retsepte ka -Seedeprobleemide korral on soovitav segada viljade riivmass meega .Sellist 
ekstrakti peaks manustama teelusikatäie enne igat söögikorda ja seedimine paraneb. Mis 
taim? 

17.Küsin kõige kõrgemat kuuseliiki maailmas, milline võib kasvada kuni 60 meetri 
kõrguseks(rekord 91 m).Eesti vanimad ja ilmselt ka kõrgeimad seda liiki kuused kasvavad 
Suuremõisa mõisapargis Hiiumaal. Kuuse puit on hinnatud materjal näiteks klaverite ja 
kitarride valmistamisel. Peale looduses esineva hübriidi valge kuusega on seda kuuske 
laboratoorselt edukalt ristatud ajaani kuusega, serbia kuusega ja Engelmanni kuusega. Musta 
kuusega ristamine õnnestub keskmiselt vaid 5 % juhtudest.  Kuuse esmaavastajaks 
eurooplastele oli shoti botaanik Archibald Menzies 1787 aastal. Kuusk on oma nime saanud 
ühelt saarelt, mida tänapäeval tuntakse rohkem Baranoffi saare nimega.Saar on tuntud ka seal 
elavate hiigelsuurte grislikarude poolest. Mis kuusk/saar? 

 

18. Fotol on kuni 6 m kõrgune lühiealine põõsas 
või madal puu, pikkade siledate roheliste võrsete, 
läikivate tumeroheliste lehtede ja juunis 
kuldkollaste lõhnavate õitega kuni 30 cm pikkustes 
rippuvates õisikutes. Sügisel ilmuvad mürgiste 
seemnetega kaunad jäävad põõsale kogu talveks. 
Ettevaatust- Jänesed armastavad talvel puu koort 
närida! Taime nimi tuletab antiigispetsialistile 
kindlasti kohe meelde antiikkangelase Perseuse 
eostamise loo. Mis taim? 
 

19. . “Mu jõud tuleb kusagilt, mis on palju tugevam, kui võiksin leida sellest maailmast. Ta 
elab mu südames ja on mu suurim toetaja. Ta on minuga, kui võidan ja  mis veel tähtsam kui 
kaotan. Ta ei anna alla.“ Nii on ühes intervjuus öelnud üks Eesti tippsportlane, kes on 
Nelipühalaste sekti andunud liige. Usk olevat ravinud terveks ka tema põlved ja üleüldse 
teinud temast tippsportlase.Kellest on jutt? Kui uskuda vikipeediat, siis langeb küsitava 
sportlase perekonnanimi põhimõtteliselt kokku ühe taimega, mille tarvitamine aitab kõrgemalt 
hinnata muusikat, kunsti ja huumorit ning soodustab loovat, filosoofilist ja sügavat mõtlemist. 

20. Kes on kuuldava „Lillede valsi „ helilooja. Ja millisest teosest on see pala pärit? 

 
 
 
 



           
21. Fotol olevaid, tihti maailma parimaiks puuviljadeks hinnatud vilju kandvad puud, 
vajavad kasvamiseks erilisi tingimusi-kliima peab olema soe ja niiske, kuid vajalikud 
on ka regulaarsed jahedamad perioodid. Looduslikult leidub selliseid alasid vaid 
Andide mäestikuorgudes.Viljad on keskmiselt kuni 300 g raskused, keeruka ehitusega 
liitviljad, mille igas segmendis on üks suur must seeme. Seemned ja vilja koor on 
mürgised. Vilja maitset võrreldakse mahlase küpse nektariini või üliküpse banaaniga 
ja ka zelatiiniga paksendatud keedukreemiga. Vilja kättesaadavus on keeruline ja hind 
seoses sellega mahlane. Inglise keeles kutsutakse seda puuvilja ka „Custard apple“, 
soome keeles ka – kermaomenaks. Mis puuvili? Õige taimeperekonna eest saab 
punkti. Ketsua keeles tähendab vilja nimi-„külmad seemned“. 

22. Fotol on maitsev kevadseen. Seen meenutab välimuselt sõrmkübarat. Kasvab niisketes 
haavikutes ja segametsades. Seene kübar on ookerpruun, jalg lihajas ja tüse. Meil üks 
tavalisemaid, paiguti lausa hulgi kasvav kevadseen. Kübar, mida katavad sügavad tihedalt 
paiknevad pikivoldid, kinnitub jalale ainult äärmises tipus, serv jääb vabaks. Viljakehad 
on väga haprad, õõnsad. Seenele on iseloomulikud hiigelsuured (60–80 x 17–22 γm) 
silinderjas-ellipsoidsed eosed. Seene viljakehad ilmuvad meil enamasti maikuu keskpaiku,  
toomingate õitseajal, vananenud viljakehi võib muidugi leida veel juuni alguseski. Seen 
on söödav värskelt, parim pannil praetult, mingil juhul ei vaja kupatamist. Seen kuulub 
kahtlemata Eesti söögiseente kõrgklassi, on levinud ja väga sage üle kogu Eesti, enamasti 
leiab teda ikka nii rohkesti, et saab korraliku korvitäie. Mis seen? 

23. Harry Potteri võlukepike on valmistatud just sellest puust.Küsitaval puul on tegelikult 
pikk ajalugu, mis viitab selle maagilistele ja erilistele võimetele. Nii mõneski kultuuris on 
populaarseks olnud uskumus, et see puu kaitseb kurjade jõudude eest ning annab kaitset 
nõidade vastu. Kui puu maha saeti, siis tõusis sealt ......Emaks kutsutud vaim ja maksis kätte. 
Puud võis kahjutult maha võtta vaid poollauldes, ...... Emale üht teatud loitsukest lugedes.  
  Puu puhkeb õide hiliskevadel ja siis katavad puud hulgaliselt valkjaid kaunid õied, millele 
hiljem järgnevad kobarad väikseid mustjas-siniseid või punaseid marju. Omaaegsele 
müügihitile Fanta Shokata, andis omapärase maitse just selle puu vili koos laimiga.Mis puu? 
 
24. Milline on Eesti ainus tunnustatud  maheleivatööstus, mis valmistab vaid  
sertifitseeritud kodumaisest maheteraviljast, aeglase kivijahvatusega valmistatud jahust 
mahepagaritooteid? 
 
25. Ehe taime/viljaküsimus -  Mis taime näete, katsute, nuusutate, maitsete? 

 

 
 



 
 
 

 

26.Ungari keeles on küsitav –sargarepa, Taani keeles –gulerod, 
Hollandi keeles –wortel ja Rootsi keeles –morot. Selle taime 
kogusaagist maailmas annab Hiina 34%, suuremad kasvatajad on 
veel ka Venemaa, USA, Usbekistan ja Poola. Eesti taluaedadesse 
jõudis küsitav taim 19. sajandi lõpuks mõisaaedade kaudu. Enne 
kui teda hakati massiliselt toidutaimena kasutama, tunti teda 
peamiselt väärt ravimtaimena, mis pidi aitama nii kollatõve kui ka 
ka kõhuusside puhul. Abiks olevat see taim ka maksahaiguste ja 
kehvveresuse korral. Mis taim? 

 

27. Ptychopetalum  ehk Muira puama on tõeline imepuu. See, mida siinmail ravitakse küll 
aed-piparrohu, spargli, piparmündi ja muude ürtidega, leiab Amasoonias jilbaroindiaanlaste 
juures parandamist  just selle puuga. Selle väikese puu koore sisemist osa närituna või 
kuivatatuna keetes, saadakse looduslik kosutusvahend ning suguiha tõstja. Lõuna-Ameerika 
madalikul elanud panuki-indiaanlased pruulisid Muira puama st leotist impotentsuse, 
frigiidsuse ja viljastamisvõimetuse raviks. Kuna tema maitse ei ole just kõige parem, siis tuleb 
leotisele lisada mett, vanilli või ingverit. Mis nime all seda puud õhtumaades tuntakse?-
(vastus on seekord küsimuses põhimõtteliselt sees.) 

   
28.Mis hoone on fotol? 
 
29. Pildil olevatel lilledel on kuulsast jalgpalliklubist nimekaim, kes mängis hiljuti 
sõprusmängu Manu ga. Koosseisu kuulusid - Friedel, Salgado, Reyering, Cannavaro, Bridge, 
Iraheta, Butt, Murphy, Keane, Yorke, Dimitrov. Kui jalgpall teile ei meeldi, siis vähemalt 
minu eakaaslastel on kindlasti malevast või pioneerilaagrist meeldivaid või vähemmeeldivaid 
meenutusi seoses ühe samanimelise toiduainega. Mis lilled ? 

30. Rosemary Marsh-Kõlab nagu tüüpiline inglisepärane naisenimi. Kui keerata see aga 
Marsh Rosemary saame ühe meilgi hästituntud taime inglisekeelse nimetuse.Vanarahvas on 
seda taime kasutanud väga mitmekesiselt, näiteks saadi selle taime vartest lõngade tarvis 
rohelist ja pruuni värvi. Taime põletamisel tekkiva suitsuga aga peletati majast välja kirpe ja 
teisi parasiite. Õlleteol asendas see taim vahel humalat ja on teada, et selle taimega 
valmistatud õlu niidab kiirelt ja tekitab räige pohmaka. Taime tõmmis aitab köha vastu ja 
vannidega ravitakse reumat ja liigesehaiguseid. Taime tarvitavad toiduks vaid väga vähesed 
loomad/linnud, kuid näiteks rabapüü sööb meeleldi selle taime pungi. Mis taim? 



 

VASTUSED 
 
1.vennad von Glehnid 
2.vanda 
3.Makita 
4.haab 
5.Lynn Anderson 
 
6.visteeria(koduperenaised elevad Wisteria lanel) 
7.(kassi)urb 
8.kanarbik, Heather (fotodel Locklear ja Graham) 
9.sõstar 
10.pulke, pulque 
 
11.püvilill e keisrikroon 
12.riitsinus 
13.tikker, karusmari 
14.William Sherman 
15.eukalüpt 
 
16.ebaküdoonia 
17.Sitka kuusk/saar 
18.kuldvihm(Zeus eostas Danae saabudes tema juurde kuldse vihmana) 
19.Kaia Kanepi 
20. Tsaikovski Pjotr, „Pähklipureja“ 
 
21.Kerimoia, Cherimoya, suhkruannoona 
22.kurrel 
23.leedripuu 
24.Vändra Leib 
25. 
 
26.porgand 
27.potentsipuu 
28.Ellamaa elektrijaam 
29.kosmos 
30.sookail 


