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1. Kui palju hinnanguliselt jõuab igal aastal Läänemerre ravimijääke ja
milliste ravimite jääke on kõige rohkem?
Vastus: 1800-2200 tonni.
Kõige rohkem südameveresoonkonna, närvisüsteemi ja põletike raviks
mõeldud aineid.
2. Milline ehitis(ed) leiti Jaapanile kuuluva Yonagumi saare juurest ja mis
on selle mõõtmed?
Vastus: Leiti veealune linn
Suurim ehitis, mida nimetatakse Yonagumi püramiidiks on 150 m pikk,
40 m lai ja 27 m kõrge. Tipp ulatub 5 m sügavusse merepinnast. Lisaks
leiti palee jäänused, viis templilaadset rajatist, midagi staadioni sarnast
ning mitmeid põnevaid asju veel.
3. Miks on kõrgusekartus ülitähtis? Vastus: Tagab ettevaatlikkuse
olukordadeks, kus võiksime ennast vigastada.
4. Nimeta Eesti kuulsaim soolapp ja kui paks on selle soo turbakiht?
Vastus: Vällamäe soo, turba paksus ulatub 17,5 meetrini.
5. Kes(mis) on robonaut? Kes valmistas esimese robonaudi? Millal ja kuhu
toimetati esimene robonaut?
Vastus: - Robonaut on inimesega sarnanev robot, mis on välja töötatud
inimese abiliseks kosmoses.
- Esimese robonaudi valmistas NASA koostöös autofirmaga General
Motors
- 24.02.2011.a. viidi esimene robonaut ISS-i (Rahvusvaheline
Kosmosejaam) pardale
6. Kuidas tekib heli? Vastus: Heli tekib tahkeid, vedelaid või gaasilisi aineid
läbivate võngete tulemusena. Võnked tekitavad helilaineid ning kõrva
jõudes tõlgendab aju neid helina.

7. Kui vana (proto)teadus on alkeemia ja mis oli iga alkeemiku unistus?
Vastus: Üle 2000 aasta vana teadus.
Iga alkeemiku unistus oli tarkade kivi.
8. 2012.a. sõitis kliimateadlane ja polaaruurija Timo Palo koos sõbraga
suuskadel põhjapooluselt Teravmägedele. Nende retk kanti ka Guinnessi
rekordite raamatusse. Kuidas selgitati nende rekordit?
Vastus: Kõige kiiremini inimjõul ja ilma välise abita põhjapooluselt
maismaale jõudnud.
9. Soomusloomadel ei ole hambaid, seega ei saa nad toitu mäluda ja
seedimine on raskendatud. Mida nad teevad selleks, et toitu oleks kergem
mäluda?
Vastus: Soomusloomad neelavad kive nagu linnudki.
10. Mis nalja teevad uusmeremaalased küngastel rohtu söövate lehmade
kohta?
Vastus: Selleks, et küngastel paremini liikuda, olevat lehmade jalad ühel
pool lühemad kui teisel pool.

Vastused leidis novembrikuu ajakirjadest Eesti Loodus, Miks ja Kuidas
ning Minu Maailm.

