OKTOOBER 2017
Viktoriiniküsimused on koostatud väljaannete Sakala, Postimees Arter, Eesti Loodus ja Sirp
põhjal. Ajakirja Eesti Loodus küsimused on koostatud septembrikuu numbrist. Väljaannete
Sakala, Postimees Arter ja Sirp küsimused on koostatud perioodil 10.09.2017 – 10.10.2017
ilmunud numbritest.

OKTOOBRIKUU VASTUSED
1. Kus kasvab maailma kõrgeim ja suurima tüvemahuga Kauripuu ja kui suur on selle tüve
ümbermõõt?
Vastus: Uus- Meremaal - Põhjasaarel ning tüve ümbermõõt rinnakõrguselt on 16,8 m.
Eesti Loodus nr 9, lk 56.
2. Vaibla linnujaam sai 30 aastat vanaks, mitu lindu on selle aja jooksul rõngastatud ja
mitu lindu said rõnga 2017. aastal?
Vastus: Kokku üle 75000 linnu ja sel aastal 2000 lindu.
Eesti Loodus nr 9, lk 77.
3. Mitu online-põtra elab Eesti metsades?
Vastus: Neid põtru koos raadiosaatjatega on 10.
Eesti Loodus nr 9, lk 45.
4. Mis kuupäeval peetakse Vana-Rooma kirikuisa ja õpetlase Hireonymuse mälestuseks

tõlkijate päeva?
Vastus: 30. septembril.
Sirp 29. september, lk 19.
5. Veneetsia filmifestivali võistlusprogrammis (2017) oli 21 filmi. Mitu neist oli naiste

lavastatud?
Vastus: Üks.
Sirp 15. september, lk 13.
6. Kas Mihkel Mutt on välja andnud e-raamatuid?

Vastus: Ei ole. (Veel mitte, kuigi on kaalunud. Tulevikus plaanib valitud tekstid ka
elektrooniliselt välja anda).
Sirp 22. september, lk 5.
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7. Mille alusel jagatakse ökotoidule mahemärki?

Vastus: Mahemärgi jagamine on riikliku järelevalve all: põllumehi kontrollib
põllumajandusamet, mahetoidu töötlejaid, turustajaid ning toitlustajaid veterinaar- ja
toiduamet
Postimees Arter 7. oktoober, lk 27.
8. Millal mainiti esimest korda Kaunase kindlust kirjalikes allikates?

Vastus: Kaunase kindlust mainiti kirjalikes allikates esimest korda 1361. aastal.
Postimees Arter 30. september, lk 12.
9. Millal avas Deutschlandhalle esimest korda oma uksed ja mis aastal võeti antud ehitis

kultuuripärandina arvele?
Vastus: 1935. aasta novembris avas Deutschlandhalle esimest korda uksed ja 1995.
aastal võeti paljunäinud ehitis kultuuripärandina arvele.
Postimees Arter 30. september, lk 22.
10. Ugala toob uuel hooajal lavale lavastaja Valters Silise etenduse "Nagu Soomes, aga veel

parem." Millel lugu põhineb?
Vastus: Lugu põhineb tehnoloogiamaailmal, mis on väga loominguline ja uuenduslik,
ning töötab selliste teemadega nagu "Kui palju oma elust oleme valmis andma
tehnoloogiale?" ja "kas teame piire, mida ei tohiks ületada?"
Sakala 16. september, lk 12.
11. Valve Alamaa (85) on üks parimaid kangakudujaid Viljandimaal. Kus asub tema tööde

näitus ja mida seal eksponeeritakse?
Vastus: Tööde näitus on Kondase Keskuses ja väljas on tikitud sõbakirjalised vaibad,
sallid, sõbad ja padjad.
Sakala 4. oktoober, lk 8.
12. 1. oktoobril oli rahvusvaheline muusikapäev. Selle raames toimus Viljandi maakonnas
muusikaline suursündmus. Kus üritus toimus ja kellele oli see pühendatud?
Vastus: Sündmus toimus Hüpassaares ja oli pühendatud Mart Saare 135. sünnipäeva
tähistamisele.
Sakala 7. oktoober, lk 11.

