
Viktoriini  II voor



1. Küsimus

• Kus riigis on jahisarve puhumise õpetus 

jahimeeste koolituse oluline osa 

võimaldades jahijuhatajal ühisjahi ajal võtta 

mistahes jahimehe avasignaali puhuma?



2. küsimus

• “Maarahva Nädälilehe” 1821.a. 16.märtsi numbris 

kirjutab O.W. Masing, et Tartumaal murdsid 

hundid poole aastaga 50 inimest. Seejärel 

korraldas kubermangu valitsus  1500 talumehe 

osavõtul suure ajujahi inimsööjahuntide 

tabamiseks. Jaht möödus tulutult. Hunte küll nähti, 

kuid neid ei tapetud. Teisel päeval telliti 25 

soldatit, kes tapsid 2 hunti.

Mis takistas talurahval hunte tapmast? 



3. küsimus

• Millal toimus esimest korda jaht 

“Jahis ainult naised”?



4. küsimus

• Milline suurem töö tuli lõpetada 

selleks ajaks, kui nurmkana 

pojad lendama hakkasid?



5. küsimus

• “Saksa ebausu käsiraamat” (1987) on tunnistanud 

selle looma nõialoomaks, nagu kärnkonna või 

mao. Nõnda olla tema hammustus mürgine, samuti 

sülg ja hingamine. Ka tema pilk olevat olnud kuri. 

Talle silma vaatamine pidanud põhjustama 

haigestumist või pimedaks jäämist. Jahimehel ei 

olevat enam püsski lahti läinud. Kui koer ta ära 

sööb, kaotab hääle.

Kes on see loom?



6. küsimus

• See kala on paljude rahvaste 

folklooris tähtsal kohal. Ka Eestis. 

Kodavere kandis arvati, et need 

kalad ajavad kiimale – kes teda 

sööb, jookseb jaanipäevani. 

• Mis kala see on? 



7. küsimus

• Kui pika aja möödumisel alates 

küttimispäevast  võib  

jahitrofeesid hinnata ?



8. küsimus

• 2008.a läks üks tuntud Venemaa 

relvatehas üle ladina tähtedele. 

Praegust toodangut märgistatakse 

markeeringuga MP.

Mis märgis oli relvadel enne 2008.a?



9. küsimus

• Ta oli sündinud 1932. aastal. EPA lõpetas 1955.a. Oli seejärel Sagadi 

ja Kilingi metskonna metsaülem; Järvselja õppe- ja katsemetskonna 

direktor;  metsanduse teadusliku laboratooriumi juhataja; Eesti 

metsamajanduse ja looduskaitse teadusliku uurimise instituudi 

sektorijuhataja, teadusdirektor ja direktor.

• Oli EPA õppejõud, metsakorralduse kateedri dotsent, professor ja 

metsandusteaduskonna dekaan. 

• On olnud ajakirja “Eesti Mets” toimetaja, Eesti Loodusuurijate Seltsi 

asepresident ja keskkonnaministri nõunik. 

• On  avaldanud ka humoristlikku lühiproosat Juhan Sookase nime all . 

Tuntumaid tekste “Vanaisa püss”.

Kes ?



10. küsimus

• Tänavu möödub 25 aastat esimese 

jõulurahu väljakuulutamisest. 

Eelmisel aastal toimus see 

Kuremaal. 

Kus toimus jõulurahu 

väljakuulutamine esimest korda?



11. küsimus

• Mille nimed need on: nutu, tutu, 
topeltkirju, kollane lõug, 
ratsatäkk, papa, mamma, 
tussualune, tõusandus, 
karvakord jne? 

• Nimistus on kokku 56 nime.



12. küsimus

• Küsime teose nime ja esitajat.



13. küsimus

• Kus linnas asub Baltimaade ainus 

laskemoonatehas? 

• Seal kasutatakse senini 1782.a. tehnoloogiat, kus 

sulatatud plii valatakse 28 meetri kõrgusest tornist 

19 meetri sügavusse jahutuskaevu, nii et see 

vabalangemisel külmub. Tehas tegutseb senini ja 

on turistidele avatud.



14. küsimus

• Mis nootidele on häälestatud 

soku peibutusviled? 

Vanad kitsed –

Nooremad kitsed –



15. küsimus

• Teatavasti on Sako ja Tikka relvad 

Soome tehaste toodang. Peaaegu kõik 

relvaosad valmistatakse Soomes. 

• Mida toodetakse Sako ja Tikka relvade 

jaoks teistes Beretta kontserni 

kuuluvates relvatehastes väljaspool 

Soomet?



16. küsimus

• Kabehirv on suurima levikuga hirvlasi 
maailmas. Teda pole ainult Antarktikas. 
Teda on igale poole introdutseeritud oma 
atraktiivsuse tõttu. Ühed suuremad levitajad 
olid roomlased.

Euroopa Liidu 2014. aasta andmetel puudus 
kabehirv kahes Euroopa Liidu riigis.

Millistes?



17. küsimus

• Mitme haruline peab olema 

suuruluki jahil õnneliku küti 

austamisoks ja üle mille see 

õnnelikule kütile ulatatakse?



18. küsimus

• Mille nimed need on: 

ELENOR

FREDERIK

BÖRJE

PETER ?



19. küsimus

• Mida on vaja Inglismaal, et 

jahti pidada ja kellele kuulub 

seal jahisaak?



20. küsimus

• Teadlased on kindlaks teinud, et surnud 

kalad hakkavad eritama n.n. alarmainet, mis 

peletab teisi kalu eemale, eriti sama liigi 

esindajaid.

Kui pika aja pärast peale kala surma

hakkab suvistes tingimustes eralduma 

alarmaine?


