Huvipäev "Saame tuttavaks – suurimetajad
Eesti looduses" 8.12.13
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kutsub
pühapäeval, 8. detsembril huvipäevale "Saame
tuttavaks – suurimetajad Eesti looduses".
Zooloog Peep Männil tutvustab Eesti looduses
elavaid suurkiskjaid ja sõralisi, nagu karu, hunt,
põder ja teised. Esitlusele järgneb loomade
töötuba, kus saab ise aktiivselt kaasa lüüa. Üritus
on tasuta ning oodatakse nii nooremaid kui
vanemaid loodushuvilisi.

Foto autor: Külli Kalamees-Pani

Huvipäev algab 8. detsembril kell 13 aadressil Vanemuise 46. Soovitatav on
eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076.
Huvipäeva korraldamist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tartu linn ning see
toimub üritustesarja Tubane advendikalender raames.
Perepäev „Kuidas nähtamatu saab nähtavaks?“ 17.11.13
Euroopa ülikoolide rikkaliku pärandi väärtustamiseks tähistatakse 18. novembril Euroopas
akadeemilise pärandi päeva. Ka Tartu Ülikooli muuseumid ootavad sel puhul suuri ja
väikeseid huvilisi, et tutvustada Tartu Ülikooli akadeemilist pärandit ja seda, mis igapäevaselt
muuseumikülastajatele nähtamatuks jääb.
17. novembril kell 12-17 toimub Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis perepäev „Kuidas
nähtamatu saab nähtavaks?“, mis annab võimaluse osa saada muuseumi suletud uste taga
toimuvast. Terve päeva jooksul toimuvad järgmised tegevused:
- „Muuseumi suletud uste taga“. Tule ja vaata mis toimub muuseumi suletud uste taga ning
millega muuseumitöötajad igapäevaselt tegelevad!
- „Kes otsib, see leiab“. Silmale nähtamatud pisielukad muudavad nähtavaks TÜ
loodusmuuseumi töötajad!
- „Oma silm on kuningas“. Hull Teadlane koos oma assistentidega ootab külla, et näidata
paljale silmale nähtamatut!
Vaid üheks päevaks on külastajatele uudistamiseks avatud ka muuseumi fondihoidla.
Perepäev on tasuta. TÜ loodusmuuseumi töötuba toetab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Loomade looduspäev õpilastele 24.10.13
24.oktoobril kell 13-15.30 korraldab TÜ loodusmuuseum loomade looduspäeva, kus
tutvustatakse Eesti karpe ja tigusid ning muuseumi elavnurga loomi nagu kilpkonnad, maod,
liivahiired, tarakanid ja paljud teised. Oodatud on õpilased vanuses 7-14 eluaastat.
Looduspäev toimub TÜ loodusmuuseumi õppeklassis aadressil Tiigi 78-236.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel toimuv üritus on osalejatele tasuta.

Eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076.
Geoloogiline huvipäev Raplamaale 19.10.13
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub laupäeval, 19. oktoobril geoloogilisele huvipäevale.
Loodusretkel külastatakse Raplamaa geoloogilisi huviväärsusi Raikkülas, Varbolas ja Reinu
karjääris.
Väljasõit loodusretkele toimub 19. oktoobril kell 8:00 Vanemuise 46 eest ning tagasi Tartusse
jõutakse hiljemalt kell 19:30. Huvipäeva juhendab geoloog Tõnu Pani. Palume kaasa võtta
söök ja jook ning riietuda vastavalt ilmale.
Huvipäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osalejatele tasuta.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee.
Teadlaste Öö programm "Palume seenestama!" 27.09.13
Teadlaste Ööl, 27. septembril on kõik huvilised oodatud TÜ loodusmuuseumi loengule ja
töötubadesse seente mikroskoopilisest ja molekulaarsest maailmast.
Seeneöö algab akadeemik Urmas Kõljala loenguga “Palume seenestama”, kus tutvustatakse
uuemaid suundi ja arenguid seeneteaduses. Järgnevad töötoad seente määramisest DNA abil
ning mükoriisa, põnevate seente ja seeneeoste uurimisest mikroskoobi all. Avatud on ka väike
seenenäitus huvitavatest seentest. Töötubasid juhendavad Leho Tedersoo, Sergei Põlme,
Kadri Põldmaa ja Külli Kalamees.
Seeneöö toimub kell 19-21.30 TÜ ajaloo muuseumis (Lossi 25). Üritus on tasuta.
Teadlaste Ööd Eestis koordineerib Teaduskeskus AHHAA. TÜ loodusmuuseumi huvipäevi
toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Teadlaste Öö programm Tartu Ülikooli muuseumides
Teadlaste Öö Festival 2013
Fotod Teadlaste Öö programmist:
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Seente uurimine mikroskoobis (Foto: Külli
Kalamees)
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Loodusretk Pärnumaale 22.09.2013
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub pühapäeval, 22. septembril loodusretkele Pärnumaale.
Loodusretkel tutvutakse lindude rõngastamisega Kablis, külastatakse Kabli looduskeskust ja
matkatakse Tolkuse õpperajal.
Väljasõit õpperetkele toimub Tartust Vanemuise 46 eest 22. septembril kell 8 ning tagasi
Tartusse jõutakse hiljemalt kell 20. Retk toimub koostöös Keskkonnaametiga. Juhendavad
Merike Palginõmm ja teised head loodustundjad. Soovi korral võtta kaasa söök ja jook.
Loodusretke toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osalejatele tasuta.
Loodusretkel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee
või telefonil 737 6076.

Seeneretk 4. septembril. Seenenäitus 5.-6. septembril
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ootab huvilisi seeneretkele ja
seenenäitusele.
4. septembril 2013
Seente huvipäev metsas
Seente õpe ja seenenäituseks seente kogumine. Väljasõit kell
10 Tartust Vanemuise 46 eest. Tasuta.
Eelregistreerumine ja info: loodusmuuseum@ut.ee või
7376076 (loodusmuuseumi administraator).
Seeneretke juhendavad Teele Jairus ja Külli Kalamees.

Männiriisikad. Autor Külli Kalamees

5.-6. septembril
Seenenäitus Tartus Vanemuise 46 fuajees
Avatud 5.-6. septembril kell 10-18. Näitus on tasuta.
Näituse konsultatsioonid kell 11, 15 ja 17 (Kuulo Kalamees ja Külli Kalamees).
Vanemuise 46 fuajees on avatud ka seente mitmekesisuse fotonäitus.
Pakume klassidele võimalust külastada seenenäitust giidiga. Eelregistreerumine:
loodusmuuseum@ut.ee või 737 6076.
Seente huvipäevi toetab SA KIK.
Looduse õpperetk Ida-Virumaale 18.08.13
TÜ loodusmuuseum kutsub pühapäeval, 18. augustil looduse õpperetkele Ida-Virumaale.
Õpperetkel külastame Ida-Virumaa looduse huviväärsusi Sakas, Utrial, Kurtnas jm.
Väljasõit loodusretkele toimub kell 8:00 Tartust Vanemuise 46 eest ning tagasi Tartusse
jõuame hiljemalt kell 21. Loodusretke juhendavad Tõnu Pani ja Külli Kalamees. Palume
kaasa võtta söök ja jook ning riietuda vastavalt ilmale.
Retke toetab SA KIK ning see on osalejatele tasuta. Loodusretkel osalemiseks on vajalik
eelnev registreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076 (administraator
vastab teile tööpäevadel).
Putukate huvipäev 30.06.2013
Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldab pühapäeval, 30. juunil putukate huvipäeva.
Loodusretkel tutvume erinevate putukaliikidega, nende püügi ning kogumisega Käreveres ja
Ilmatsalus.
Väljasõit õpperetkele toimub Tartust Vanemuise 46 eest 30. juunil kell 11:00 ning tagasi
Tartusse jõuame hiljemalt kell 17. Loodusretke juhendavad Mati Martin ja Aivo Tamm. Soovi
korral võtta kaasa söök ja jook.
Putukate huvipäeva korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on
osalejatele tasuta. Loodusretkel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076.

Taimede huvipäev 21.06.2013
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub reedel, 21. juunil
taimede huvipäevale, kus õpime tundma taimi Jõgevamaal
Saare järve õpperajal.
Väljasõit retkele toimub Tartust Vanemuise 46 eest 21. juunil
kell 11:00 ning tagasi Tartusse jõuame hiljemalt kell 18.
Loodusretke juhendavad Silvia Pihu ja Külli Kalamees-Pani.
Palume kaasa võtta söök ja jook ning riietuda vastavalt
Soopihl (Külli Kalamees-Pani)
ilmale.
Taimede huvipäeva korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on
osalejatele tasuta. Loodusretkel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076.
Geoloogiline huvipäev 11.05.13
TÜ loodusmuuseum korraldab laupäeval, 11. mail geoloogilise huvipäeva, kus tutvutakse
geoloogiliste huviväärsustega Põhja-Eestis Pakri poolsaarel, Türisalu pangal ja Kuimetsa
karstialal.
Väljasõit toimub 11. mail kell 8:00 Vanemuise 46 eest ning tagasi Tartusse jõutakse hiljemalt
kell 21:30. Huvipäeva juhendab geoloog Tõnu Pani. Palume kaasa võtta söök ja jook ning
riietuda vastavalt ilmale.
Huvipäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osalejatele tasuta.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737
6076.
Linnuretk Pärnumaale 5.05.13
TÜ loodusmuuseum korraldab pühapäeval, 5. mail
linnuretke Pärnumaale, kus vaadeldakse linde Audrus ja
teistel Pärnumaa linnualadel. Linnuretke juhendab
ornitoloog Margus Ots koos teiste heade linnutundjatega.
Väljasõit linnuretkele toimub 5. mail Tartust Vanemuise
46 eest kell 7:00 ning tagasi jõutakse hiljemalt kell 21.
Kuldnokk. Pildi autor Veljo Runnel
Palume võtta kaasa söök ja jook ning riietuda vastavalt
ilmale. Jalga soovitame panna kummikud. Võimalusel palume võtta kaasa binokkel.
Linnuretke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osalejatele
tasuta. Linnuretkel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076.

Huvipäev "Eesti ravimtaimed" 24.03.13
24. märtsil kell 12 toimub TÜ botaanikaaia seminariruumis TÜ loodusmuuseumi huvipäev
„Eesti ravimtaimed“.
Farmaatsia õppejõud ja ravimtaimede uurija Ain Raal tutvustab huvipäeval Eesti ravimtaimi
ja nende raviomadusi. Huvipäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja see on
osalejatele tasuta. Vajalik on eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil
737 6076.
Kevadine koolivaheaeg loodusmuuseumis
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub õpilasi 19. märtsil kell 11 algavale looduspäevale
"Kevadlinnud ja Eesti kahepaiksed", kus õpitakse tundma kevadlinde, kuulatakse
linnulaulu ning uuritakse, kas konnad krooksuvad. Juhendavad Külli Kalamees ja Aivo
Tamm. Järgneval kahel päeval toimuvad Ivo Paalitsa juhendamisel kümneliikmelised töötoad
lastele alates 10 eluaastast. Töötoas „Mineraalid liivades“ 20. märtsil kell 11-14 uuritakse
mikroskoobiga liivades olevaid mineraale, prepareeritakse ja pildistatakse neid. Töötuba
"Väljasurnud pisiorganismid (mikrofossiilid)" toimub 21. märtsil kell 11-14 ning seal
uuritakse, prepareeritakse ja pildistatakse väljasurnud pisiorganisme.
Programmid toimuvad TÜ loodusmuuseumi õppeklassis Tiigi 78-236. Osalemine on tasuta,
kuid vajalik on eelnev registreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737
6076. Loodusmuuseumi koolivaheaja üritusi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Looduspäev "Loomad talvel" 3.01.2013
TÜ loodusmuuseum kutsub õpilasi 3. jaanuaril kell 12 looduspäevale „Loomad talvel“, kus
tutvustatakse Eesti imetajaid ja linde ning nende elu talvel. Uuritakse imetajate nahku ja
tegevusjälgi, õpitakse tundma linde ja kuulatakse linnulaulu.
Looduspäev toimub TÜ loodusmuuseumi õppeklassis Tiigi 78-236 ning seda juhendavad
Külli Kalamees-Pani ja Aivo Tamm.
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee.
Looduspäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

