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Esitlus “2012 kalender loodusteadustes” Esitlus “2012 kalender loodusteadustes” 
sisaldab ka teisi sisaldab ka teisi autori jaoks olulisiautori jaoks olulisi                                          

valdkondi ning isikuid.valdkondi ning isikuid.

aga sinul ?



  



  

ETV saade “MI” 10.11.11
Jüri Arrak : usutunne on abstraktse 
mõtlemise kaksikvend

Kas mõtted ja teod liiguvad maailmas 
selles suunas aastal 2012 ?

 



  

People being persuaded 
to spend money 
we don't have,
on things we don’t need, 
to create impressions 
that won't last, 
on people 
we don't care about. 

Tim JacksonTim Jackson :

Ilmselt jätkub allpool Ilmselt jätkub allpool 
toodud suhtumine toodud suhtumine 

ka 2012.aastal (:ka 2012.aastal (:
Briti kirjanik ja arvamusliider



  

Millise suuna valime?Millise suuna valime?

lekk,2010



  

 Mis lõpeb aastal 2012 ?Mis lõpeb aastal 2012 ?



  

 2012 lõpeb üleilmne kliima kokkulepe – 2012 lõpeb üleilmne kliima kokkulepe – 
            Kyoto protokollKyoto protokoll
 Jätkuvalt ei ole lepet ( kui uus peaks ka tulema ) Jätkuvalt ei ole lepet ( kui uus peaks ka tulema ) 

täielikult ratifitseerinud ja seega ettenähtud täielikult ratifitseerinud ja seega ettenähtud 
kohustusi täitnud USA, Austraalia, Venemaa, kohustusi täitnud USA, Austraalia, Venemaa, 
Hiina, ...Hiina, ...



  

 Kyoto protokoll on ainus õiguslikult siduv leping, Kyoto protokoll on ainus õiguslikult siduv leping, 
mis kohustab riike vähendama õhku paisatavaid mis kohustab riike vähendama õhku paisatavaid 
heitkoguseid eesmärgiga hoida maakera heitkoguseid eesmärgiga hoida maakera 
temperatuuri soojenemist alla 2 kraadi Celsiuse temperatuuri soojenemist alla 2 kraadi Celsiuse 
järgi. Kyoto protokolli esialgne kehtivusaeg lõpjärgi. Kyoto protokolli esialgne kehtivusaeg lõpppeess  
31.12.2012.31.12.2012.

   Durbanis toimunud ÜRO kliimamuutuste Durbanis toimunud ÜRO kliimamuutuste 
konverentsil jõuti pärast maratonläbirääkimisi konverentsil jõuti pärast maratonläbirääkimisi 
kokkuleppeni pikendada kasvuhoonegaaside kokkuleppeni pikendada kasvuhoonegaaside 
õhku paiskamist reguleerivat Kyoto protokolli õhku paiskamist reguleerivat Kyoto protokolli 
ning jõuda kõiki riike hõlmava õiguslikult ning jõuda kõiki riike hõlmava õiguslikult 
siduva leppeni aastaks 2015.siduva leppeni aastaks 2015.

 28. novemb28. novemberer – 9. detsemb – 9. detsemberer  2011 2011 
                                                      Durban, Lõuna-AafrikaDurban, Lõuna-Aafrika Vabariik Vabariik



  

http://letscontinue.wordpress.com/2011/02/03/an-atlas-of-co2-emissions 

http://letscontinue.wordpress.com/2011/02/03/an-atlas-of-co2-emissions


  



  



  

2012 lõpetab ilmumise “Haridus”



  

          December 21, 2012 -  The End of The World

“Maailmalõpp 
21.12.2012 
– hirmu pealt teeniv äri”

Erik Puura



  

 NASA astrobioloog David Morrison on saanud NASA astrobioloog David Morrison on saanud 
sadu küsimusi erinevate looduskatastroofide sadu küsimusi erinevate looduskatastroofide 
kohta, mis internetimaterjalide väitel aastal 2012 kohta, mis internetimaterjalide väitel aastal 2012 
ees seisavad. Sealhulgas on mitmeid pöördumisi ees seisavad. Sealhulgas on mitmeid pöördumisi 
noortelt, kes noortelt, kes nutavad, kaaluvad enesetappunutavad, kaaluvad enesetappu ja  ja 
viimases hädas otsivad abi. Lõpuks ei pidanud viimases hädas otsivad abi. Lõpuks ei pidanud 
Morrison vastu ja tegi avaliku pöördumise, et Morrison vastu ja tegi avaliku pöördumise, et 
lihtsate sõnadega ja mitu korda üle korrates kõik lihtsate sõnadega ja mitu korda üle korrates kõik 
’puust ja punaseks teha’. Kui You’puust ja punaseks teha’. Kui YouTTube’is otsida ube’is otsida 
’the truth about 2012’, toob otsing esile sadu ’the truth about 2012’, toob otsing esile sadu 
klippe, mis kõik kinnitavad ees seisvaid klippe, mis kõik kinnitavad ees seisvaid 
katastroofilisi sündmusikatastroofilisi sündmusi!?!?  

      Õnneks on need valed!Õnneks on need valed!  



  

14. aprillil 1912 kell 23.40 14. aprillil 1912 kell 23.40 
“Titanic”“Titanic”

1500 HUKKUNUT



    

Kui vaid saaks, et 2012Kui vaid saaks, et 2012

EI tuleks . . .EI tuleks . . .



  



    

Mida uut ja olulist on tulemas ?Mida uut ja olulist on tulemas ?



  

Jättes kõrvale uudisteagentuurid ja horoskoobid ja võttes Jättes kõrvale uudisteagentuurid ja horoskoobid ja võttes 
aluseks “Postimees-arvamus ja kultuur” 14.01.2012aluseks “Postimees-arvamus ja kultuur” 14.01.2012

 Veebruaris leitakse põhjus, miks on Eestis hea Veebruaris leitakse põhjus, miks on Eestis hea 
elada – siit on lähedal Soomes tööl käiaelada – siit on lähedal Soomes tööl käia

 Septembris õppeaasta kole algus – Eestis on veel Septembris õppeaasta kole algus – Eestis on veel 
üsna mitu gümnaasiumiüsna mitu gümnaasiumi

 Tuhanded tallinlased kannatavad oktoobris pärast Tuhanded tallinlased kannatavad oktoobris pärast 
“Hullude päevade” lõppu raskekujulise Stockmanni “Hullude päevade” lõppu raskekujulise Stockmanni 
sündroomi allsündroomi all

 Novembris on Mainori kõrgkoolis  veel üksikuid Novembris on Mainori kõrgkoolis  veel üksikuid 
kohti õpitud abituse täienduskoolituselekohti õpitud abituse täienduskoolitusele



  

http://www.letsdoitworld.org/worldcleanup201http://www.letsdoitworld.org/worldcleanup20122    

http://www.letsdoitworld.org/worldcleanup2012
http://www.letsdoitworld.org/worldcleanup2012


  

REL 2011 toimub 2011. aasta REL 2011 toimub 2011. aasta 
31. detsembrist kuni 201231. detsembrist kuni 2012.. aasta  aasta 

31. märtsini 31. märtsini 



  

maailmas elab 1 060 000 eestlast, neist 930 000 Eestis ja 130 000 e. 12% võõrsil

Eestis oli seisuga 01.01.2011   1 365 463  elanikku



  

2011/2012 õppeaasta on Eestis 2011/2012 õppeaasta on Eestis 
teadusaasta. teadusaasta. 

Reaalteadlased – füüsikud, keemikud,Reaalteadlased – füüsikud, keemikud,
matemaatikud, insenerid, bioloogid ja paljudmatemaatikud, insenerid, bioloogid ja paljud
teised – aitavad iga päev meie ettevõtetelteised – aitavad iga päev meie ettevõtetel
paremaid tooteid välja mõelda, meieparemaid tooteid välja mõelda, meie
üliõpilastel targemaks saada, meie loodustüliõpilastel targemaks saada, meie loodust
puhtana hoida.puhtana hoida.  

Veebientsüklopeedia teadur.ee : http://teadur.ee 

http://www.miks.ee 

http://teadur.ee/
http://www.miks.ee/


  



  

Loodus 
IT 

Inimene 
Kliima 

Meditsiin 
Energia 

Biotehno 
loogia 

Kosmos 
Ühiskond 

Tehnik

http://www.novaator.eehttp://www.novaator.ee  

Paljud inimesed kogevad seda, 
et teise ruumi minnes kaob meelest, 
mille järele mindi või mida teha taheti. 

Ameerika teadlaste loodud 
uus maailma kergeim 
materjal koosneb 
99.99 protsenti õhust. 

http://www.novaator.ee/ET/loodus/
http://www.novaator.ee/ET/it/
http://www.novaator.ee/ET/inimene/
http://www.novaator.ee/ET/kliima/
http://www.novaator.ee/ET/meditsiin/
http://www.novaator.ee/ET/energia/
http://www.novaator.ee/ET/biotehnoloogia/
http://www.novaator.ee/ET/biotehnoloogia/
http://www.novaator.ee/ET/biotehnoloogia/
http://www.novaator.ee/ET/kosmos/
http://www.novaator.ee/ET/uhiskond/
http://www.novaator.ee/ET/tehnika/
http://www.novaator.ee/


  

I noorte taliolümpiamängud toimuvad 
13.-22. jaanuar 2012 , Innsbruck , Austria 



  



  



  



  

The objective of the Conference is to secure renewed 
political commitment for sustainable development. 
20. – 22.juuni 2012 http://www.uncsd2012.org/rio20 

http://www.uncsd2012.org/rio20


  

Old Faithful Geyser

I  rahvuspark maailmas



  

DNA päev, 25. aprillil 2012 DNA päev, 25. aprillil 2012 
http://www.dnaday.eu 

esseekonkurss

The European Society of Human Genetics

http://www.dnaday.eu/


  

Eesti Ornitoloogiaühing Eesti Ornitoloogiaühing 
valis 2012. aasta linnuks tüllid. valis 2012. aasta linnuks tüllid. 
Eestis pesitseb neid kaks liiki – Eestis pesitseb neid kaks liiki – 

liivatüll ja väiketüll.liivatüll ja väiketüll.    
http://www.eoy.ee/aastalind 

http://www.eoy.ee/aastalind


  

Paris, Place des Pyramides
Jeanne d'Arc 
06.01.1412 - 30.05.1431

600

Orléansi neitsi oli prantsuse rahvuskangelane. 



  

““Inimese proportsioonid”Inimese proportsioonid”
              Leonardo da Vinci (15.04.1452 -02.05.1519) 

560



  

Antony van LeeuwenhoekAntony van Leeuwenhoek
24. oktoober 1632
 – 30. august 1723 

380



  

1637 Rene Descartes “Arutlus”1637 Rene Descartes “Arutlus”

 Sõnastas printsiibi : Sõnastas printsiibi : 
metafüüsilised metafüüsilised 
tõestused peaksid tõestused peaksid 
baseeruma baseeruma 
matemaatilistel matemaatilistel 
tõsiasjadel, mitte tõsiasjadel, mitte 
skolastikal.    skolastikal.    
Descartes on Descartes on 
kaasaegse filosoofia kaasaegse filosoofia 
rajaja.rajaja.

Cogito ergo sum 



  

Jean-Jacques RousseauJean-Jacques Rousseau  
(1712-1778) (1712-1778) 

 Loodus ei peta meid kunagi, Loodus ei peta meid kunagi, 
me petame iseennast.me petame iseennast.

  
 Ei, mu härrad, meie asjatust Ei, mu härrad, meie asjatust 

uudishimust tingitud pahed on uudishimust tingitud pahed on 
niisama vanad kui maailm. niisama vanad kui maailm. 
Niisama vääramatult nagu Niisama vääramatult nagu 
ookeanivete ööpäevane tõus ookeanivete ööpäevane tõus 
ja mõõn on allutatud meid ja mõõn on allutatud meid 
öösiti valgustava taevakeha öösiti valgustava taevakeha 
kulgemisele, on kommete ja kulgemisele, on kommete ja 
kombekuse saatus allutatud kombekuse saatus allutatud 
teaduste ja kunstide arengule.teaduste ja kunstide arengule.

  ((Üksildase uitaja mõtisklused. Üksildase uitaja mõtisklused. 
Arutlus teadustest ja Arutlus teadustest ja 
kunstidestkunstidest  ))

300
28.juuni



  

30. november – 345 aastat 30. november – 345 aastat Jonathan SwiftJonathan Swiftii sünnist sünnist

Jonathan Swift, 
1667-1745
Published 
Gulliver's Travels - 1726



  

Karl von Linne´ 1735 :  liigi mõiste, Karl von Linne´ 1735 :  liigi mõiste, 
süstemaatika hierarhilisus,                          süstemaatika hierarhilisus,                          

binaarne nomenklatuuurbinaarne nomenklatuuur

Vahel tundub, et enamiku taime- ja loomaliikide 
esmakirjeldaja on Linne´. Euroopas vist kindlasti

305

23.mai 1707



  
Kus kohas Eestis asub Linne´ aed ?



  

 kartul lihtrahvale kartul lihtrahvale 

Friedrich II ehk Friedrich Suur (saksa keeles Friedrich der Große; 
24. jaanuar 1712 Berliin – 17. august 1786 Potsdam) oli Preisimaa kuningas

Keiser tundis erilist huvi loodusteaduste vastu. 
Ta kirjutas traktaadi  jahipistrike teemal.  
Traktaat ei piirdunud ainult jahipidamisega,
vaid käsitles põhjalikult eri liike,
lindude kehaehitust ja käitumist. 

300

frits



  

Otto von KotzebueOtto von Kotzebue  
(30. detsember 178(30. detsember 1787 7 Tallinn – 3. veebruar 1846 Tallinn)Tallinn – 3. veebruar 1846 Tallinn)    

maadeavastaja maadeavastaja 225

1815–1818 juhtis ümbermaailmareisi 



  

1772 - 1775 James Cooki teine ümbermaailmareis
 HMS Resolution 



  

Carl Friedrich Schmidt Carl Friedrich Schmidt 
(27.01.1832 Kaisma mõis – 20.09.1908 (27.01.1832 Kaisma mõis – 20.09.1908 

Peterburg )Peterburg )

1858.aastal valmis Schmidtil
 „Uurimused Eestimaa, Põhja-Liivimaa
ja Saaremaa siluri ladestu kohta“.
Selles uurimuses on antud suurepärane Eesti 
aluspõhja stratigraafiline skeem 
ja geoloogiline kaart. 
Tegemist on nii põhjapaneva tööga, 
et tänaseks on sellesse töösse tehtud 
vaid väiksemaid täpsustusi!

Kaisma mõisa pargis on akadeemik 
Schmidti mälestusele pühendatud 
rändrahnul trilobiidi pilt. 
Seda mõistagi mitte juhuslikult, sest 
Friedrich Schmidti elutööks peaks pidama 
6-köitelist monograafiat trilobiitidest. 



  

Johann Carl Friedrich Gauss        
( 30. aprill 1777 – 23. veebruar 1855) 

Gauss on andnud olulise panuse 
paljudesse teaduse valdkondadesse
( arvuteooria, statistika, geodeesia, 
matemaatiline analüüs, geofüüsika, 
diferentsiaalgeomeetria, elektrostaatika,
astronoomia ja optika ).



  

Sir Charles Lyell    14. november 1797 - 22. veebruar 1875 

Geoloog , Darwini sõber ja
mõttekaaslane.
Tõsimeelse kristlasena oli 
tal väga raske ühitada
usku ja veendumust
loodusliku
valiku toimimisest.
Lyelli olulisemad tööd on 
stratigraafia valdkonnast.



  

Louis Pasteur  Louis Pasteur  (1822-1895)(1822-1895)
27.detsember



  

Johann Gregor Mendel Johann Gregor Mendel (1822-1884)(1822-1884)
 1865 avastas ja 1865 avastas ja 

formuleeris formuleeris 
pärilikkusseadusedpärilikkusseadused

 teadusliku geneetika teadusliku geneetika 
rajajarajaja

 traktaat :traktaat :
   “   “Katsed Katsed 
      taimehübriididega”taimehübriididega”

20.juuli



  



  

Charles John Huffam DickensCharles John Huffam Dickens  
( 7( 7.02..02. 1812 – 9 1812 – 9.06..06. 1870)  1870) 

200



  

Tartu Ülikool - 380

keemik ja füüsik F. W. Ostwald,
pärjati 1909. aastal 
Nobeli keemiapreemiaga 

K. E. von Baer 

Johann Friedrich Eschscholtz
füüsik, botaanik, zooloog ja 
entomoloog. 
TARTU ÜLIKOOLI 
ZOOLOOGIAMUUSEUM 
(asutatud 1822)

Tartu Ülikool - 210



  

Georg Friedrich Parrot (1767-1852) 

1802-03, 1805-06 ja 1812-13 
Tartu ülikooli rektor. 

1802 - 26 Tartu ülikooli 
teoreetilise ja eksperimentaalse 
füüsika korraline professor. 

Parroti suurimaks alpinismialaseks 
saavutuseks sai tema tõus 
Ararati mäe (5137 m) tippu 
9. oktoobril, 1829 

5.juuli



  



  

TARTU ÜLIKOOLI 
ZOOLOOGIAMUUSEUM 

(asutatud 1822)

12. veebruaril 1802 nimetati doktor Gottfried Albrecht Germann 
Volmarist (Valmierast) loodusteaduste professoriks. 
Loodusteaduste professori alluvusse kuulus Looduskabinet Looduskabinet 
e. Loodusmuuseum (ametlikult Naturalien Cabinet, e. 
(Akademische) Naturhistorische Museum) 
botaaniliste, zooloogiliste ja mineraloogiliste kogudega. 

http://elurikkus.ut.ee/index.php?lang=est 

http://elurikkus.ut.ee/index.php?lang=est


  

Carl von Ditmar Carl von Ditmar 
(Carl Woldemar Bernhard Ferdinand(Carl Woldemar Bernhard Ferdinand  von Ditmar; 8. von Ditmar; 8. 09.09.1822 Vändra – 1822 Vändra – 

25.25.04.04.1892 Tartu) 1892 Tartu) 

  
Ekspeditsioonidel kogutud ulatusliku 
materjali põhjal püüdis Ditmar selgitada 
ja piiritleda maavarade
leiukohad Kamtšatkal, sest Ida -Siberi 
valitsuse instruktsioonis oli 
metallide ja energeetiliste maavarade
olemasolu tõestamine.

 + botaaniliste ja etnograafiliste materjalide 
kogumine

Orchestia ditmari 



  

Sir Julian Sorell HuxleySir Julian Sorell Huxley  
  (22(22.06. .06. 1887 – 141887 – 14.02..02. 1975) 1975)  

*Inglise kirjanik ja 
evolutsioonibioloog

*UNESCO esimene 
peasekretär 1946–1948
 
*Maailma Looduse Fondi 
üks asutajaliikmeid 1961 



  

Nikolaas "Niko" TinbergenNikolaas "Niko" Tinbergen
((1515..  aaprilprilll 1907 – 21 1907 – 21..  ddeetstsember 1988ember 1988))    

105Etoloogia üks 
rajajatest.



  

Aastal 1973 sai Tinbergen koos 
Karl von Frischi ja Konrad Lorenziga 
Nobeli füsioloogia- ja meditsiiniauhinna.



  

Robert KochRobert Koch avastas  avastas 18821882 tuberkuloosipisiku tuberkuloosipisiku

tõestades, et tegemist
 on 
nakkushaigusega,
mitte toitumishäirega.

Muide veel 
mitukümmend aastat
hiljem väitis psühholoog
Carl Jung, et tuberkuloos
on psühholoogiline
seisund.                   Sic!



  

Nikolai VavilovNikolai Vavilov 1887 - 1943 1887 - 1943
25.november

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nikolai_Vavilov_NYWTS.jpg


  

Mis taimed need on?Mis taimed need on?



  



  

Teodor LippmaaTeodor Lippmaa
17.17.11.11.1892 Riia – 27. 1892 Riia – 27. 01.01.1943 Tartu1943 Tartu  

*botaanik, taimegeograaf, 
taimefüsioloog
*alustas 1934.a. Eesti taimkatte 
kaardistamist
*aastatel 1935–1938  
Looduskaitse Nõukogu 
esimees ning 1935. aastal üks 
esimese Looduskaitseseaduse
eelnõu koostajaist. 
*aastatel 1939–1941  
Loodusuurijate Seltsi esimees 



  

110. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvaheline 
konverents 2007.
Konverentsi avamine. 

            Juhan AulJuhan Aul                                                                      
(aastani 1931 (aastani 1931  Klein Klein; 15. oktoober 1897 Are vald – ; 15. oktoober 1897 Are vald –                                     

29. august 1994 Tartu)29. august 1994 Tartu)  
PProfessor Juhan Aul rofessor Juhan Aul  oli  oli 
Eesti antropoloogia rajajaEesti antropoloogia rajaja  
ja tunnustatud zooloog.ja tunnustatud zooloog.



  

 http://www.youtube.com/watch?v=iOHcHcOhsZMhttp://www.youtube.com/watch?v=iOHcHcOhsZM
  

 “ “Ice Age 4Ice Age 4” ( 2012 )” ( 2012 ) – võimalus õppida  – võimalus õppida 
Maa siseehitust ja mandrite triiviMaa siseehitust ja mandrite triivi

http://www.youtube.com/watch?v=iOHcHcOhsZM
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Diohchcohszm%20&source=web&cd=1&ved=0CBgQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiOHcHcOhsZM&ei=4qm3TtnSMYOAOvuGteEB&usg=AFQjCNHIyaJoxXvdAW5FQcIVSYWxcll7gw&cad=rja


  

http://www.youtube.com/watch?v=AkwH7KF8CEo&feature=related 

“Karujaht Pärnumaal” (1914) 

Eesti filmi sünnipäevaks Eesti filmi sünnipäevaks 
loetakse loetakse 
30. aprilli 1912 (uue kalendri 30. aprilli 1912 (uue kalendri 
järgi), järgi), 
mil Tartu kinos Illusion linastus mil Tartu kinos Illusion linastus 
Johannes PääsukeseJohannes Pääsukese  
esimene filmipala. esimene filmipala. 
See oli lühifilm Vene See oli lühifilm Vene 
katselenduri katselenduri 
Sergei Utotškini vigurlendudest Sergei Utotškini vigurlendudest 
Tartu kohal,Tartu kohal,
mis toimusid mõni päev varem, mis toimusid mõni päev varem, 
27. ja 28. aprillil 1912.27. ja 28. aprillil 1912.

http://www.youtube.com/watch?v=AkwH7KF8CEo&feature=related


  

EESTI FILM - 100EESTI FILM - 100
 Eesti film 100 (EF 100) on koostööprogramm, Eesti film 100 (EF 100) on koostööprogramm, 

millele pandi alus 2. juunil 2005, mil seitsme millele pandi alus 2. juunil 2005, mil seitsme 
kultuuri- ja filmivaldkonnas tegutseva institutsiooni kultuuri- ja filmivaldkonnas tegutseva institutsiooni 
esindajad allkirjastati ühiste kavatsuste esindajad allkirjastati ühiste kavatsuste 
kokkuleppe.kokkuleppe.

      Lepiti kokku, et tegutsetakse ühiselt Eesti Lepiti kokku, et tegutsetakse ühiselt Eesti 
filmikunsti sajandijuubeli vääriliseks tähistamiseks filmikunsti sajandijuubeli vääriliseks tähistamiseks 
2012. aastal, algatades juubeliprogrammi 2012. aastal, algatades juubeliprogrammi 

      ““Eesti film 100/ Eesti filmi aasta”.Eesti film 100/ Eesti filmi aasta”.
 EF 100 olulisemad tegevussuunad on filmipärandi EF 100 olulisemad tegevussuunad on filmipärandi 

taastamine ja kaasajastamine, võimaluste loomine taastamine ja kaasajastamine, võimaluste loomine 
filmiajaloo uurimiseks ja teadvustamiseks ning filmiajaloo uurimiseks ja teadvustamiseks ning 
Eesti filmi laialdane tutvustamine ja väärtustamine Eesti filmi laialdane tutvustamine ja väärtustamine 
nii kodu- kui ka välismaal.nii kodu- kui ka välismaal.



  

Arendas oluliselt eestikeelset 
bioloogiaalast terminoloogiat 
ning kirjutas mitmeid õpikuid             
(nii alg-, kesk- kui ülikooli tasemel).
Ta on läbi aegade üks parimaid Eesti 
looduskirjanikke.
Avaldanud muu hulgas teosed "Pilte ja 
hääli kodumaa loodusest“
 I 1935, II 1948, III 1960, IV; "Rännakuid 
Eesti radadel" 1968.

24. apr24. aprillill

Johannes PiiperJohannes Piiper –  – 
130130

1882-1973



  

7. jaanuar – 125 aastat 7. jaanuar – 125 aastat 
Oskar Lutsu sünnistOskar Lutsu sünnist

100 aastat O. Lutsu “Kevade” ilmumisest100 aastat O. Lutsu “Kevade” ilmumisest



  

Eerik Kumari Eerik Kumari 
( 7.märts 1912- 8.jaanuar 1984)( 7.märts 1912- 8.jaanuar 1984)

*ornitoloog ja looduskaitsetegelane

*aastast 1989 Kumari preemia
looduskaitsealase töö tunnustamiseks

1938 Erik Mathias Sits

100



  

Heino Eller Heino Eller (17.03.1887-16.06.1970)(17.03.1887-16.06.1970)

 Oma põlvkona üks Oma põlvkona üks 
hinnatumaid heliloojaid ja hinnatumaid heliloojaid ja 
kompositsiooniõpetajakompositsiooniõpetaja

 ““Kodumaine viis” Kodumaine viis” 
keelpilliorkestrile on keelpilliorkestrile on 
omamoodi eesti muusika omamoodi eesti muusika 
visiitkaart :visiitkaart :

httphttp
://www.youtube.com/watch?v=Iu_JIEGfNmE://www.youtube.com/watch?v=Iu_JIEGfNmE
  

http://www.youtube.com/watch?v=Iu_JIEGfNmE
http://www.youtube.com/watch?v=Iu_JIEGfNmE


  

Professor  Kalevi Kull   on  bioloog ja semiootik. 

60

Sutrop U., Kull K. 1985. Theoretical Biology in Estonia. Tallinn: Valgus, 28 p. 

Kukk T., Kull K. 1997. Puisniidud [Wooded Meadows] .(Estonia Maritima 2.) 249 p. 

12.august



  

Tõnu Õnnepalu – botaanik ja kirjanik 50

13.september



  

TARTU ÜLIKOOLI MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT 

Sulev Kuuse, TÜ MRI vivaariumi juhataja 
gümnaasiumi bioloogiaolümpiaadi toimkonna juht 

15.01.1962 
Sulev 
Kuuse 

Rahutu hingega bioloog Sulev 
Kuuse on matkanud pea
kaks kolmandikku oma elust.
On oma teekonda pildistanud
ja sellest ka palju kirjutanud. 

50

      Minu parim sõber!



  

Tulevased zooloogid otsustasid 1982, et “välisekspeditsioon” toimub Baikali äärde.

In the new season NTV will show “The Ghosts of Baikal” film as part of the documentary
series “Mysterious Russia”. In the beginning of this summer the filmmakers went 
to Lake Baikal to find out about all fables and legends devoted to the ghosts 
of this ancient lake. 

Olhoni saar



  

1872. aastal alustas akadeemik 1872. aastal alustas akadeemik 
Alexander Theodor von MiddendorffAlexander Theodor von Middendorff
Pööravere pargi rajamist.Pööravere pargi rajamist.



  

Pööravere mõisa parkPööravere mõisa park
 Pööravere mõisa omandas 1820. aastal Peterburi Pööravere mõisa omandas 1820. aastal Peterburi 

Pedagoogilise Instituudi direktor Theodor von Pedagoogilise Instituudi direktor Theodor von 
Middendorff. Mõisa tuluallikaiks olid piiritus- ja Middendorff. Mõisa tuluallikaiks olid piiritus- ja 
õllevabrik ning lihakari. Nii vabrik kui ka õllevabrik ning lihakari. Nii vabrik kui ka 
mõisahoone on ammu varemetes, viimane 1905. mõisahoone on ammu varemetes, viimane 1905. 
aastast. Huvitav on endine mõisapark, mille aastast. Huvitav on endine mõisapark, mille 
rajamist alustas 1872. aastal akadeemik rajamist alustas 1872. aastal akadeemik 
Alexander Theodor von MiddendorffAlexander Theodor von Middendorff. Pargis . Pargis 
kasvab palju võõrpuuliike ja rohttaimi, mida kasvab palju võõrpuuliike ja rohttaimi, mida 
väsimatu Siberi uurija reisidelt kaasa tõi. Põliste väsimatu Siberi uurija reisidelt kaasa tõi. Põliste 
pargipuude alla on akadeemiku auks paigutatud pargipuude alla on akadeemiku auks paigutatud 
lihtne mälestuskivi. Park on looduskaitse all.lihtne mälestuskivi. Park on looduskaitse all.



  



  

Uduvere küla
esmamainimine
vist 1517.

Kindlalt on teada, et
Uduvere mõis ehitati
1624-1638.

Uddafer

Kindlalt on teada, et Uduvere mõis 
ja küla läks riigi omandisse
05.aug. 1682



  

Hermann Martin AsmussHermann Martin Asmuss  - - 200200 (31.05.1812 – 6.12.1859) (31.05.1812 – 6.12.1859)

zooloog, paleontoloog, õppis ja töötas zooloog, paleontoloog, õppis ja töötas 
TÜTÜ--s.s.
ssuure tähtsusega on tema töö devoni uure tähtsusega on tema töö devoni 
rüükalade uurimisel (tegeles rüükalade rüükalade uurimisel (tegeles rüükalade 
luude kivististe väljakaevamisega Tartu luude kivististe väljakaevamisega Tartu 
lähedal asuvatest Aruküla koobastest ja lähedal asuvatest Aruküla koobastest ja 
nende kalade rekonstrueerimisega)nende kalade rekonstrueerimisega) 
Devoni rüükalade kogu moodustab Devoni rüükalade kogu moodustab 
tänini Tartu Ülikooli geoloogia muuseumi tänini Tartu Ülikooli geoloogia muuseumi 
(nüüd loodusmuuseum) kollektsioonist (nüüd loodusmuuseum) kollektsioonist 
ühe väärtusliku osa.ühe väärtusliku osa. 

Tartu ülikooli esimene zooloogiaüliõpilane. 



  

Harald Keres -100 (15.11.1912)
 füüsikateoreetik, dr. phil. nat. 1942  



  

Juri Lotmani 90. juubelile pühendatud 
rahvusvaheline konverents "Kultuuri polüglotism" 
28. veebruar - 2. märts, 2012, Tartu 

Juri Lotman 

28.2.1922 - 28.10.1993 



    

Karl Ernst   Karl Ernst   
von Baervon Baer

1792 Järvamaa 1792 Järvamaa 
Piibe mõis –   Piibe mõis –   
1876  Tartu 1876  Tartu 
  loodus- ja loodus- ja 

arstiteadlane, arstiteadlane, 
kirjeldava ja kirjeldava ja 

võrdleva võrdleva 
embrüoloogia embrüoloogia 

rajaja rajaja 

28.veebruar



  

1827            ilmus uurimus imetaja munaraku 1827            ilmus uurimus imetaja munaraku 
avastamisest avastamisest 

De ovi mammalium et hominis genesiDe ovi mammalium et hominis genesi
            1828          ilmus loomade embrüonaalset arengut 1828          ilmus loomade embrüonaalset arengut 

käsitlev klassikaline uurimus   “Über        käsitlev klassikaline uurimus   “Über        
               Entwickelungsgeschichte der Thiere “               Entwickelungsgeschichte der Thiere “



  

Meeskoor alustab oma juubelihooaega. 
Oma sajandale sünnipäevale 
pühendatud kontserdid on kavas aprillis 2012,
kaastegev on ka Tartu Ülikooli sümfooniaorkester. 
Suurem meestekogunemine on aga kavas 2012. 
Nimelt toimub 2012. aastal Tartus senistest võimsaim 
meestelaulupäev – 
üheskoos hakkavad laulma Põhjamaade ja Baltimaade mehed. 
“Kas siis selle maa keel,laulutuules ei või,taevani tõustes üles, igavikku omale otsida?” 
K.J.Peterson 



  

Karl RistikiviKarl Ristikivi (16. oktoober 1912 Varbla  (16. oktoober 1912 Varbla 
kihelkond – 19. juuli 1977 Stockholm) kihelkond – 19. juuli 1977 Stockholm) 

 1936. aastal astus Tartu Ülikooli ja valis 1936. aastal astus Tartu Ülikooli ja valis 
erialaks geograafiaerialaks geograafia;; lõpetas  lõpetas cum laudecum laude 1942  1942 



  

Alan Alexander MilneAlan Alexander Milne – 130  ( 18.jaanuar) – 130  ( 18.jaanuar)

Puhh : "On võimatu olla 
masenduses, kui sul on õhupall” 



  

24. august – 90 aastat 24. august – 90 aastat Harri JõgisaluHarri Jõgisalu sünnist  sünnist 

  



  

18. veebruar – 90 aastat Juhan Smuuli sünnist 18. veebruar – 90 aastat Juhan Smuuli sünnist 
(1922; surn. 13. 04. 1971) (1922; surn. 13. 04. 1971) 

““Peremees, peremees-Peremees, peremees-
mis on kõige mis on kõige 
parem asi maailmas”parem asi maailmas”
““Siiakala !”Siiakala !”

"Siin me oleme!" on 
Eesti Telefilmi 1978. aastal tehtud  ja Eestis 
ülipopulaarseks osutunud komöödiafilm.
Film on loodud Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel. 

“John, lase 
vesi välja!”



  

Henn VilbasteHenn Vilbaste     ( 1932 – 1993 )

Isa Gustav Vilbaste (kuni 1935 Vilberg, 1885-1967) õpetaja, ajakirjanik, 
loodusteadlane-botaanik, looduskaitsja, teadusloolane, publitsist, 
kodu-uurija ja keelemees.
Ema Ellen Vilbaste (sündinud Koppel, 1893-1974) aednik, botaanik ja kodu-uurija;
Vend Gustav Vilbaste (1922-1986) ajakirjanik,matka ja laagri-instruktor, 
poiste kooliväline pedagoog;
Vend Juhan Vilbaste (1924-1985) zooloog (entomoloog);
Õde Hele Vilbaste (1931) aiandusagronoom ja pedagoog;
Abikaasa Juta Vilbaste (sündinud Juurikas,1933) bioloog;
poeg Enn Vilbaste (1962) zooloog (ornitoloog);
tütar Kristel Vilbaste (1965, 1987-2004 Ader) geneetik ja loodusajakirjanik.

17.detsember



  

Professor  Toomas Frey 

75

Eesti keskkonnaseisundi 
uurimisele 
alusepanija ja 
Eesti ökoloogiateaduse 
üks rajajaid. 

Nõukogude Liidu (1968 )
noorim teaduste doktor. 

13.detsember



  

Matthias Johann EisenMatthias Johann Eisen (28. september 1857 Vigala  (28. september 1857 Vigala 
kihelkond, Läänemaa – 6. augustkihelkond, Läänemaa – 6. august  1934 Tartu) 1934 Tartu) 

rahvaluuleteadlane rahvaluuleteadlane jaja vaimulik vaimulik  
 "Eesti rahva "Eesti rahva 

mõistatused" (1889) mõistatused" (1889) 
 "Eesti mütoloogia" "Eesti mütoloogia" 

(1919) (1919) 

155



  



  

Mall HiiemäeMall Hiiemäe  
9. jaanuar – 75 aastat sünnist (1937)9. jaanuar – 75 aastat sünnist (1937)  

  



  

Max Knoll & Ernst Ruska Max Knoll & Ernst Ruska 
1932 elektronmikroskoobi leiutamine1932 elektronmikroskoobi leiutamine



  



  

James Dewey Watson ,James Dewey Watson ,  Francis Harry Compton Francis Harry Compton 

Crick  & Maurice Hugh Frederick WilkinsCrick  & Maurice Hugh Frederick Wilkins  

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1962
Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins



  



  

Christiaan Neethling Barnard (1922 – 2001) 

LAV kirurg, kes 
esimesena maailmas 
sooritas südame 
siirdamisoperatsiooni.
03.12.1967



  

Rolling Stones 50th Anniversary Rolling Stones 50th Anniversary 
2012 2012 



  

Argentiina karika võitis Eesti
laskurite vabapüssi meeskond ka
1939. aastal Luzernis, jälle uue 
maailmarekordiga. 

Helsingi kangelane Elmar Kivistik 
vasakul 
ja Gustav Lokotar 
paremal eskordivad Tallinna saabumisel 
1937 Helsingis võidetud Argentiina 
karikat. 

1937 Helsingi MM
Copa Argentina

1939



  

Martin KleinMartin Klein – Eesti esimene  – Eesti esimene 
olümpiamedal – 1912 Stockholmolümpiamedal – 1912 Stockholm

 Martin KleinMartin Klein (12. (12.09.09.1884 1884 
– 11.– 11.02.02. 1947)  1947) 

 1912 kreek1912 kreekaa-roo-roomama  
maadluse keskkaalumaadluse keskkaalu  
hõbemedalhõbemedal

 Klein Klein on kantud Guinnessi on kantud Guinnessi 
rekordite raamatusse kui rekordite raamatusse kui 
kõige pikema kõige pikema 
maadlusmatši võitja maadlusmatši võitja 
olümpiamängudel (11:40). olümpiamängudel (11:40). 



  

Vello TohverVello Tohver  ( 1922-1995)( 1922-1995)

 mikrobioloog ja mikrobioloog ja 
biokeemikbiokeemik

“Teejuhid bioloogiasajandisse” 

“Vitamiinide 
ABC” 

                         “Üldine biokeemia” 
928-leheküljeline suures formaadis 
ning ümbrispaberiga kõvas köites raamat 
Valgus, 1977

3.detsember



  

Heino KiikHeino Kiik  (14. mail 1927(14. mail 1927))  



  

Ain KallisAin Kallis            27. märts 194227. märts 1942  
*meteoroloog



  

Paul-Eerik RummoPaul-Eerik Rummo
 Ühel seikleval priiuserüütlil Ühel seikleval priiuserüütlil 

olgu pistoda alati vööl olgu pistoda alati vööl 
või peitku ennast hoopis ta või peitku ennast hoopis ta 
põues, põues, 
sest nii on kindlamgi veel. sest nii on kindlamgi veel. 

See relv on ka imelik talisman, See relv on ka imelik talisman, 
mis hoiab sind päeval ja ööl mis hoiab sind päeval ja ööl 
ja lõikab läbi kõik kütked, ja lõikab läbi kõik kütked, 
kütked, millesse satud sa teel. kütked, millesse satud sa teel. 

Ta jätab terveks, terveks vaid Ta jätab terveks, terveks vaid 
kütked, kütked, 
mis hoidmas teda sinu vööl. mis hoidmas teda sinu vööl. 
Neid kütkeid läbi tema ei lõika, Neid kütkeid läbi tema ei lõika, 
sest nii on kindlamgi veel. sest nii on kindlamgi veel. 

Kust on ta sinu kätte jõudnud, Kust on ta sinu kätte jõudnud, 
seda sa ise ei tea. seda sa ise ei tea. 
Mis lööke varjab ta ihutud tera, Mis lööke varjab ta ihutud tera, 
mis plaane varjab ta ehitud pea? mis plaane varjab ta ehitud pea? 
Mis on küll selle meistri mõttes, Mis on küll selle meistri mõttes, 
kes selliseid riistu taob? kes selliseid riistu taob? 
Mis on tema õige hind Mis on tema õige hind 
ja kas ta jääb või kaob … ja kas ta jääb või kaob … 

7019.jaanuar



  

Ann Tenno  - 60

Õpetas pildi sisse minema



  

23.august 1987  Hirvepargi rahvakoosolek



  

Kolmemiljoniline Lottemaa peaks Kolmemiljoniline Lottemaa peaks 
püsti saama püsti saama 20122012 suveks suveks

Pärnumaal, Tahkuranna vallas



  

"Sipsik" (1962) "Sipsik" (1962) 
50



  

22.aprill

80
Aino PervikAino Pervik



  

20. oktoober – ETTELUGEMISE PÄEV20. oktoober – ETTELUGEMISE PÄEV

 Käsitledes teemat organismide Käsitledes teemat organismide 
paljunemisviisidest, olen vahepalana ette paljunemisviisidest, olen vahepalana ette 
lugenud Andrus Kivirähki loo “Isa sokid”.lugenud Andrus Kivirähki loo “Isa sokid”.

  
  Mõjub! Mõjub! 
  Muigavad või on nõutudMuigavad või on nõutud
  Emotsioone ongi ju vaja!Emotsioone ongi ju vaja!



  

XX Viljandi pärimusmuusika festival kannab 
pealkirja „Mehe laul“ 

26.-29. juulil 2012 



  

„„Nordea“ ümbermaailmareis kestab Nordea“ ümbermaailmareis kestab 
oktoobrist 2010-juunikuuni 2012. oktoobrist 2010-juunikuuni 2012. 
http://www.ilmareis.ee 

http://www.ilmareis.ee/


    

Rakvere Rakvere 
Rakvere on linn alates 12. juunist 1302, kui ta Rakvere on linn alates 12. juunist 1302, kui ta 

sai Erik Menvedilt Lübecki linnaõiguse. sai Erik Menvedilt Lübecki linnaõiguse. 



  

12. septembril 2012 algab 10. Matsalu Loodusfilmide Festival 

10



  

 Akadeemik Artur Lind (1927-1989)Akadeemik Artur Lind (1927-1989)                      
      oli Eesti molekulaarbioloogia rajaja ja enamiku oli Eesti molekulaarbioloogia rajaja ja enamiku 
Eesti molekulaarbioloogide õpetaja. Ta on uurinud Eesti molekulaarbioloogide õpetaja. Ta on uurinud 
valkude biosünteesi, molekulaarbioloogia meetodeid, valkude biosünteesi, molekulaarbioloogia meetodeid, 
RNA ehitust, DNA järjestuse määramise meetodeid, RNA ehitust, DNA järjestuse määramise meetodeid, 
onkogeene ning ribosoomi ehitust ja funktsiooni, sh onkogeene ning ribosoomi ehitust ja funktsiooni, sh 
isoleeris esimesena eukarüoodi ribosoomidest isoleeris esimesena eukarüoodi ribosoomidest 
madalmolekulaarse RNA. madalmolekulaarse RNA. 

Sihtasutuse Geenikeskus poolt 
2001. aastal asutatud
Artur Linnu Stipendiumifondi 
eesmärgiks on 
geeni- ja biotehnoloogia valdkonna 
üliõpilaste ja teadustöötajate
akadeemilise tegevuse toetamine 
sihtotstarbeliste stipendiumide kaudu. 

06.aprill



  Ja muidugi :  ema -75 , isa sünniaastapäev - 80

Kuna juubilarile ei meeldi, et teda pildistatakse,Kuna juubilarile ei meeldi, et teda pildistatakse,
siis siinkohal meie laste foto:siis siinkohal meie laste foto:
telekommunikatsiooni insener ja molekulaarbioloogtelekommunikatsiooni insener ja molekulaarbioloog



  

PALJU ELAMUSI ja PALJU ELAMUSI ja 
EDUKAT EDUKAT 
MEESKONNA –MEESKONNA –
VAIMU VAIMU 
aastal 2012aastal 2012



  

 Castleden, R. Sündmused, mis muutsid maailma. Tallinn :Castleden, R. Sündmused, mis muutsid maailma. Tallinn :
          Tänapäev, 2008, 448 lk.Tänapäev, 2008, 448 lk.
*   Kalender 2012. Tallinn : Olion, 2011, 286 lk.*   Kalender 2012. Tallinn : Olion, 2011, 286 lk.
*   *   httphttp://www.folk.ee://www.folk.ee  
 http://www.ut.ee/SOSEhttp://www.ut.ee/SOSE  
 http://www.matsalufilm.eehttp://www.matsalufilm.ee  
   http://www.luts.ee/lugemissoovitushttp://www.luts.ee/lugemissoovitus  
 http://www.2012queensdiamondjubilee.comhttp://www.2012queensdiamondjubilee.com
 http://www.popartuk.com/childrens/classic-pooh-tales-11000-planner.asphttp://www.popartuk.com/childrens/classic-pooh-tales-11000-planner.asp
 http://haridus.opleht.eehttp://haridus.opleht.ee  
 http://www.nasa.gov/centers/ames/research/2007/morrison.htmlhttp://www.nasa.gov/centers/ames/research/2007/morrison.html
 http://baer.emu.ee/244261http://baer.emu.ee/244261  
 http://www.youtube.com/watch?v=Hf74Sp0Xe6Qhttp://www.youtube.com/watch?v=Hf74Sp0Xe6Q
   http://natmuseum.ut.ee/604885http://natmuseum.ut.ee/604885  
 http://www.ilmareis.eehttp://www.ilmareis.ee  
 http://baikalfund.com/eng/news/article.wbp?article_id=289e4e7c-7ad8-41c0-b62c-95a3567cd838http://baikalfund.com/eng/news/article.wbp?article_id=289e4e7c-7ad8-41c0-b62c-95a3567cd838
   http://einsteining.wikispaces.com/Science+Sizzleshttp://einsteining.wikispaces.com/Science+Sizzles
 http://et.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ditmarhttp://et.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ditmar  

http://www.folk.ee/
http://www.folk.ee/
http://www.ut.ee/SOSE
http://www.matsalufilm.ee/
http://www.luts.ee/lugemissoovitus
http://www.2012queensdiamondjubilee.com/
http://www.popartuk.com/childrens/classic-pooh-tales-11000-planner.asp
http://haridus.opleht.ee/
http://www.nasa.gov/centers/ames/research/2007/morrison.html
http://baer.emu.ee/244261
http://www.youtube.com/watch?v=Hf74Sp0Xe6Q
http://natmuseum.ut.ee/604885
http://www.ilmareis.ee/
http://baikalfund.com/eng/news/article.wbp?article_id=289e4e7c-7ad8-41c0-b62c-95a3567cd838
http://einsteining.wikispaces.com/Science+Sizzles
http://et.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ditmar

