Huvipäeval "Pöörane pööripäev" uuritakse meeli mõjutavaid taimi
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed kutsuvad täiskasvanuid tutvuma meeli
mõjutavate taimedega. Huvipäev "Pöörane pööripäev" toimub laupäeval, 17. jaanuaril kell
12 botaanikaaias.
Huvipäeval tutvustab botaanikaaia aednik Kristine Fenske taimi, mis sisaldavad meie meeli
mõjutavaid aineid. Tutvustatakse nii ergutavaid, uimastavaid, rahustavaid, ravivaid kui ka
potentsi tõstvaid taimi. Juttu tuleb sellistest taimedest nagu efedra, kohvipuu, matepuu,
kannatuslill, lubav potentsipuu, johimbepuu, ogaõun, koera-pöörirohi, must belladonna,
ameerika korallpuu ja teised.
Huvipäeval toimub esitlus ning vaadatakse näitust "Pöörane pööripäev. Meeli mõjutavaid
taimi meilt ja mujalt". Osalejatele pakutakse mateteed. Koos juhendajaga külastatakse ka
botaanikaaia kasvuhooneid.
Huvipäev toimub 17. jaanuaril 2015 kell 12 TÜ botaanikaaias (Lai 38). Osalemine on tasuta.
Korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo:
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
Tel 737 6180
natmuseum.ut.ee
www.ut.ee/botaed
Koolivaheaga looduspäeval tutvutakse loomade talviste tegevustega
Teisipäeval, 30. detsembril kell 11.00-14.30 toimub Tartu Ülikooli loodusmuuseumis
koolivaheaja looduspäev „Loomad talvel“. Lapsed saavad tutvuda nii Eesti imetajate
kui ka eksootiliste lemmikloomadega.

Looduspäeval toimub kaks õpituba. Ühes õpitoas tutvuvad lapsed
Eesti imetajatega ja uurivad nende jälgi. Iga laps valmistab ka
jäljeraamatu. Teises õpitoas valivad osalejad ise meelepärase
zooloogiaalase teema. Lisaks saab uudistada muuseumi eksootilisi
lemmikloomi: kilpkonnasid, madusid ja ämblikke. Tegevusi juhendavad loodushariduse
koordinaator Külli Kalamees-Pani ja muuseumipedagoog Aivo Tamm.
Looduspäev toimub 30. detsembril kell 11.00-14.30 TÜ loodusmuuseumi õppeklassides
aadressil Vanemuise 46.
Osalema on oodatud 7-14-aastased lapsed. Vajalik on eelregistreerimine aadressil
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076. Osavõtt on tasuta. Kohtade arv on piiratud.
Looduspäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Täpsem info:
Tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee
natmuseum.ut.ee
https://www.facebook.com/natmuseum

Talve huvipäeval uuritakse putukate eluringi
Laupäeval, 13. detsembril 2014 kell 11-14 ootab Tartu Ülikooli loodusmuuseum peresid
talve huvipäevale "Putukate eluring".
Muuseumipedagoog Aivo Tamm tutvustab Eesti looduses elavaid putukaid ja nende eluviisi.
Räägime, kuidas elavad putukad erinevatel aastaaegadel. Esitlusele järgnevad õpitoad, kus
osalejad saavad uurida mikroskoobi abil putukaid ning valmistada värvitrükis kinkekotte.
Huvipäev algab 13. detsembril kell 11 Vanemuise 46. Esitlus toimub kell 11-12 auditooriumis
246. Õpitoad toimuvad kell 11-14 õppeklassides 247 ja 248. TÜ loodusmuuseumi
püsiekspositsioon on renoveerimistööde tõttu suletud ja seda külastada ei saa.
Huvipäevale on oodatud nii lapsed kui täiskasvanud. Osalemine on tasuta. Huvipäeva
korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo:
Kelli Hanschmidt
Tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee
natmuseum.ut.ee

Geoloogia huvipäev viib Tartu- ja Viljandimaale
Pühapäeval, 2. novembril 2014 kutsub Tartu Ülikooli loodusmuuseum kõiki geoloogia
huvipäevale. Külastame Tamme paljandit Tartumaal ning geoloogilisi vaatamisväärsusi
Viljandi lossimägedes ja Paistus. Huvipäeva juhendavad geoloogid Mare Isakar ja Tõnu Pani.
Väljasõit on 2. novembril kell 9.00 Vanemuise 46 eest. Tagasi Tartusse jõuame
orienteeruvalt kell 19. Palume kaasa võtta süüa ja juua ning riietuda vastavalt ilmale.
Huvipäeval osalemine on tasuta tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee. Kohtade arv

on piiratud.
Lisainfo:
Kelli Hanschmidt
737 6076
loodusmuuseum@ut.ee

Koolivaheaja loomapäeval tutvutakse nii rebase kui tarantliga
Teisipäeval, 21. oktoobril toimub Tartu Ülikooli loodusmuuseumis koolivaheaja loomapäev.
Tutvustame nii Eestis elavaid imetajaid kui ka eksootilisi lemmikloomi. Osalema on oodatud
7-14aastased lapsed.
Loomapäeval õpivad lapsed tundma Eesti imetajaid, uurides nende nahkasid, koljusid ja
tegevusjälgi. Toimub zooloogia huviringi tund, mille teema on üllatuseks. Lisaks saab
uudistada muuseumi elavnurga eksootilisi lemmikloomi – kilpkonnasid, madusid ja ämblikke.
Tegevusi juhendavad muuseumipedagoog Aivo Tamm ja loodushariduse koordinaator Külli
Kalamees-Pani.
Loomapäev toimub 21. oktoobril 2014 kell 12.00-15.30 TÜ loodusmuuseumi õppeklassides
Vanemuise 46. Osalema on oodatud 7-14aastased lapsed. Osavõtt on tasuta tänu SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.
Loomapäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või
telefonil 737 6076. Kohtade arv on piiratud.

TÜ loodusmuuseumi raba huvipäev Alam-Pedjale
Pühapäeval, 19. oktoobril 2014 korraldab TÜ loodusmuuseum raba huvipäeva. Õpperetkel
matkatakse Selli-Sillaotsa õpperajal Alam-Pedja looduskaitsealal, vaadeldakse raba loodust
ja käiakse Selli tornis. Rabaretke juhendavad Robert Oetjen ja Külli Kalamees-Pani.
Väljasõit Tartust 19. oktoobril kell 11 Vanemuise 46 eest. Palume riietuda vastavalt ilmale.
Soovitame kaasa võtta süüa ja juua.
Retke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osalejatele
tasuta.
Loodusretkel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või
tööpäevadel telefonil 7376076.

TÜ loodusmuuseum kutsub linnuretkele Kabli linnujaama
Pühapäeval, 12. oktoobril 2014 korraldab Tartu Ülikooli loodusmuuseum
linnuretke Pärnumaale. Kabli linnujaamas tutvutakse lindude
rõngastamisega ja vaadeldakse rändlinde. Lisaks külastatakse Kabli
looduskeskust ning uuritakse mereranniku loodust. Linnuretke juhendavad
Margus Ots ja teised ornitoloogid.
Väljasõit on 12. oktoobril kell 7.30 Tartust Vanemuise 46 maja eest.
Soovitame riietuda vastavalt ilmale ning kaasa võtta süüa-juua.
Loodusretke toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on
osalejatele tasuta.
Loodusretkel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076.

Tartu Ülikooli loodusteadlased tegutsevad Teadlaste Ööl
Reedel, 26. septembril 2014 toimuval Teadlaste Ööl avavad uksed teaduse tagatubadesse
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed ning loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Huvilised saavad tutvuda geoloogide, zooloogide, geograafide ja botaanikute teadustöö
ning tegemistega.
TÜ loodusmuuseum ning loodus- ja tehnoloogiateaduskond ootavad külastajaid
Vanemuise 46 majja. Kella 18-23 toimuvad töötoad, loengud, eksperimendid ja vestlused
mitmesugustel teemadel. Loodusmuuseumis saab uurida, mis on kala sees ja kuidas ära tunda
mineraalvett. Zooloogid selgitavad, miks mõned loomad on inimesele ohtlikumad kui teised.
Geograafid demonstreerivad andmekogumist nutitelefonide ja droonkopteri abil.
Täpsem info:
Eva-Liisa Orula
Loodushariduse spetsialist
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
eva-liisa.orula@ut.ee
Tel. 5342 2139

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ootab seente huvipäevale ja seenenäitusele
3. september 2014
Seente huvipäev metsas

Huvipäeva sisuks on seente tundmaõppimine ja seenenäituseks seente kogumine. Väljasõit on
kell 10 Tartust Vanemuise 46 eest. Huvipäev on osalejatele tasuta. Soovitame kaasa võtta
süüa ja juua. Palume riietuda vastavalt ilmale!
Seeneretke juhendajad: Teele Jairus ja Külli Kalamees
Vajalik eelregistreerimine:
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 7376076 (TÜ Loodusmuuseumi sekretär).

4-5. september 2014
Seenenäitus Vanemuise 46 fuajees Tartus
Seenenäitus on mõlemal päeval avatud kella 10-18. Kell 11, 15 ja 17 toimuvad näitusel seente
teemalised konsultatsioonid. Näituse külastamine on tasuta.
Vanemuise 46 fuajees avatud ka fotonäitus seente mitmekesisusest.
Pakume klassidele giidiga ekskursioone seenenäitusele - eelregistreerumine
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 7376076.
Seente huvipäevi toetab SA KIK

TÜ Loodusmuuseumi suvised huvipäevad
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub 13. ja 15. juunil ning 6. juulil osalema põnevatel
looduspäevadel.
Reedel, 13. juunil toimub taimede huvipäev. Õpperetkel õpitakse tundma taimi Pähni ja
Paganamaa loodusradadel, külastatakse Pähni looduskeskust. Huvipäeva juhendavad Helina
Tammemägi /RMK/ ja Külli Kalamees-Pani

Väljasõit huvipäevale toimub Tartust Vanemuise 46 eest 13.06 kell 8.15.
Huvipäev toimub koostöös RMK-ga.

Pühapäeval, 15. juunil toimub kahepaiksete õpperetk. Loodusretkel vaadeldakse
kahepaikseid Otepää ümbruses, käiakse Väike- Munamäel. Kahepaiksete õpperetke juhendab
zooloog Piret Pappel.
Väljasõit Tartust Vanemuise 46 eest 15.06 kell 9.00. Jalga soovitame panna kummikud.

Pühapäeval, 6. juulil toimub Käreveres ja Ilmatsalus putukate huvipäev. Huvipäeval
tutvutakse putuka liikidega, nende püügi ja kogumisega looduses. Huvipäeva juhendavad
Mati Martin ja Aivo Tamm.
Väljasõit õpperetkele Tartust Vanemuise 46 eest 6. juulil kell 11.
Huvipäevadele tulles palume võtta kaasa söök ja jook ning riietuda vastavalt ilmale.
Looduspäevade korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning need on
osalejatele tasuta. Vajalik eelregistreerimine!
Info ja eelregistreerimine:
loodusmuuseum@ut.ee
tel. tööpäevadel 7376076 (sekretär)
www.natmuseum.ut.ee

TÜ loodusmuuseumi muuseumiöö programm "Sabaga ja sabata tähed"
17. mail 2014 kell 18.30-22.00
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeklassides Vanemuise 46, Tartu
Sissepääs tasuta
Laupäeval, 17. mail toimub taas üle-eestiline muuseumiöö, millega tähistatakse
rahvusvahelist muuseumipäeva. Muuseumiööl saavad külastajad uudistada Tartu Ülikooli
loodusmuuseumi sabaga ja sabata tähti: meteoriite ja madusid, ämblikke ja Madagaskari
prussakaid. Kaasa saab lüüa ka muuseumi ekspositsiooni koostamises.
18.30-22.00 Töötuba "Teeme koos loodusmuuseumi!"
Külastajatel on ainulaadne võimalus luua ühiselt TÜ loodusmuuseumi ekspositsioon üheks
õhtuks. Vali huvipakkuv eksponaat topiste või kivististe hulgast, määra selle liik, koosta
etikett ning sea eksponaat vitriini. Nii kujunebki külastajate endi koostatud ekspositsioon,
mida saab näha ainult muuseumiööl.

19.00-19.30 Esitlus "Anakondade, kaimanite ja elektriangerjate jälgedes"
Sergei Põlme räägib Prantsuse Guajaanas elavatest huvitavatest loomadest ning näitab
temaatilisi pilte ja videosid.
19.30-20.15 Sõbraks eksootiliste tähtedega
Külastajad saavad sobitada sõprust meie eksootiliste lemmikloomadega: madude, ämblike ja
Madagaskari prussakatega.
20.30-21.00 Esitlus "Troopilisi lülijalgseid otsides ja trotsides"
Andro Truuverk räägib põnevatest, kuid mõneti ka ohtlikest maismaa lülijalgsetest Prantsuse
Guajaana näitel. Juttu tuleb näiteks titaansikust (Titanus giganteus) ja hiid-linnutapikust
(Theraphosa blondi), aga ka suurima tiiva siruulatusega liblikast Thysania agrippina.
21.00-21.45 Sõbraks eksootiliste tähtedega
Külastajad saavad sobitada sõprust meie eksootiliste lemmikloomadega: madude, ämblike ja
Madagaskari prussakatega.
TÜ loodusmuuseumi muuseumiöö programmi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo:
737 6076, loodusmuuseum@ut.ee
www.natmuseum.ut.ee
www.facebook.com/natmuseum
Siit leiad muuseumiöö "Öös on tähti" programmid üle Eesti

Looduse õpperetk Lõuna-Eestisse 1.05.14
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub kõiki huvilisi neljapäeval, 1. mail looduse õpperetkele
Lõuna-Eestisse.
Väljasõidul tutvutakse looduse huviväärsustega Taevaskoja õpperajal, Süvahavval ja
Meenikunno rabas. Loodusretke juhendavad Tõnu Pani ja Külli Kalamees.
Väljasõit õpperetkele toimub 1. mail kell 9:00 Tartust Vanemuise 46 eest. Palume osalejatel
kaasa võtta söök ja jook ning riietuda vastavalt ilmale. Loodusretkel osalemine on tasuta, kuid
vajalik on eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076
(administraator).
Looduse õpperetke toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Geoloogiline huvipäev „Kevadised joad Ida-Virumaal“ 18.04.14
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ootab reedel, 18. aprillil geoloogilisele huvipäevale
„Kevadised joad Ida-Virumaal“.
Loodusretkel külastatakse Uhaku, Valaste, Aluoja ning Langevoja jugasid. Väljasõit retkele
toimub 18. aprillil kell 9:00 Vanemuise 46 eest ning tagasi Tartusse jõutakse hiljemalt kell 20.
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 12.04.14
TÜ loodusmuuseum korraldab laupäeval, 12. aprillil linnuretke Pärnumaale Audru poldrile.
Retke juhendavad ornitoloogid Margus Ots ja Riho Marja.
Väljasõit linnuretkele toimub 12. aprillil Tartust Vanemuise 46 eest kell 7:15 ning tagasi
jõutakse hiljemalt kell 19. Palume võtta kaasa söök ja jook ning riietuda vastavalt ilmale.
Jalga soovitame panna kummikud. Võimalusel võtta kaasa binokkel.
Linnuretke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osalejatele
tasuta. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või
telefonil 737 6076.

Kevadine koolivaheaeg loodusmuuseumis
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub õpilasi 17. ja 21. märtsil kell 12 osalema põnevatel
looduspäevadel.
17. märtsil toimub looduspäev “Linnud ja putukad”, kus tutvume lindude ja nende häältega
ning uurime huvitavaid putukaid. 21. märtsi looduspäeval “Kalad ja imetajad” uurime kalu ja
tutvume imetajatega. Mõlemal päeval vaatleme ka muuseumi elavnurga loomi (kilpkonnad,
maod, ämblikud, tarakanid jt).
Looduspäevad toimuvad TÜ loodusmuuseumi õppeklassis Tiigi 78-125 kell 12-15.
Juhendavad Külli Kalamees-Pani ja Aivo Tamm.
Looduspäevi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning need on osalejatele tasuta.
Info ja eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076.

Koolivaheaja looduspäev „Loomad talvel“ 3.01.14
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub õpilasi 3. jaanuaril kell 12 looduspäevale “Loomad
talvel”, kus tutvume Eesti loomadega, uurime imetajate nahku ja tegevusjälgi, vaatleme
muuseumi elavnurga loomi (kilpkonnad, maod, ämblikud, tarakanid jt) ning teeme jäljetrükki.
Looduspäev toimub TÜ loodusmuuseumi õppeklassis Tiigi 78-236 3. jaanuaril kell 12-15.
Juhendavad Külli Kalamees-Pani ja Aivo Tamm.
Looduspäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning see on osalejatele tasuta.
Vajalik eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 7376076
/administraator/.

