Projekt: Loodusmuuseumi huvipäevad 2010-11 (SA KIK, 208)
Projektijuht: Külli Kalamees
Projekti kestvus: 04.2010-04.2011
Projekti
eesmärgiks
on
keskkonnateadlikkuse
arendamine
loodushariduslike
huvipäevade korraldamise kaudu laiemale loodushuviliste ringile TÜ loodusmuuseumis.
Välja antakse uus TÜ loodusmuuseumi huviteatmik-kalender 2011 tutvustamaks looduse
vaatlemist, uurimist ja kogude valmistamist. Huviteatmikku jagatakse tasuta huvipäevadel
osalejatele, ringide õpilastele, õpetajatele, muuseumi külastajatele jt huvilistele. Huvilistele
antakse võimalus saada rohkem teada teadusest ja osaleda ise uurimisprotsessis.
Projekti käigus viiakse läbi 19 huvipäeva noortele ja täiskasvanutele, mis tutvustavad loodust
ja kogusid ning muuseumi kollektsioone.
Huvipäevad toimuvad 1-2 korda kuus, loengu osale lisandub praktiline tegevus,
või loodusvaatlused. Huvipäevadest ja õppeseminaridest teavitatakse listides ja Tartu
Postimehes. Huvipäevadel on planeeritud käsitleda lindude, putukate jt loomadega, taimede,
seente, kivide ja kivististega seotud temaatikat. Huvipäevad jätkavad TÜ loodumuuseumi
kujunenud traditsioone. Huvipäevade kaudu tutvustatakse TÜ Loodusmuuseumi
ekspositsioone ja kogusid, äratatakse huvi teaduse ja Eesti looduse tundmise ning kaitse vastu.
Huviteatmik -kalendrit jagatakse tasuta loodusmuuseumi huvipäevadel, õpetajate koolitustel,
õpilastele õppeprogrammidel, huvilistele õpilastele loodusringides, muuseumi külastajatele
loodusmuuseumi infopunktis jt huvilistele. Trükis paigutatakse loodusmuuseumi kodulehele
www.natmuseum.ut.ee.
Täpsem teave on kättesaadav kodulehel Huvipäevade all.

Projekti toetab SA KIK.
Kokkuvõte
Projekti “Loodusmuuseumi huvipäevad 2010-11” raames viidi läbi 19 huvipäeva aprillist
2010 kuni aprillini 2011.a. nii muuseumis kui ka looduses.
2010.-11. aastal projekti raames toimunud huvipäevadel osales 2837 inimest ja toimusid
järgmised huvipäevad:
• linnuretk Käreverre ja Ilmatsallu, lugusid lindudest ja
• lemmikloomad maod muuseumiööl,
• taimede õpperetked Pühajärvele ja Rõuge- Vällamäe – Vastseliina kanti,
• nahkhiirte öine elu Tartus,
• putukate huvipäev Käreveres,
• seente huvipäevad seenenäitusega,
• muuseumiöös on lugusid Tartus,
• geoloogia huvipäevad marsruudil Tamsalu lubjapark- Porkuni paemuuseum- Aseri ja
Ilumetsa- Vastseliina- Marinovo,
• raba elustik Endlasse,

•
•
•
•
•

talve huvipäevad zooloogia- ja geoloogiamuuseumis,
huvipäev varajased lõuatud ja kalad,
rannikupäev,
linnuretk Matsalu ja
geoloogiline õpperetk Lahemaal Lahemaa -joad ja kivid.

Kõige rohkem oli osalejaid muuseumiööl (1060) ja seente huvipäevadel koos seenenäitusega
(720).
Juhendajateks: Margus Ots, Riho Marja, Aivo Klein, Urmas Tartes, Vahur Sepp, Ivar Puura,
Mare Isakar, Arne Ader, Aivo Tamm, Sergei Põlme, Matti Masing, Külli Kalamees-Pani,
Reet Rannik, Margit Hirv, Mati Martin, Kadri Pärtel, Kuulo Kalamees, Kaili Orav, Veljo
Runnel, Tõnu Pani, Katrin Kolnes, Liisi Rünkla, Karin Pai, Piret Kivilo, Reet Mägi, Igor
Tuuling, Tiiu Märss.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi huviteatmik ilmub kolmandat aastat. Kõigis kolmes
huviteatmikus leiate artikleid ja juhendeid loodusvaatluste tegemiseks ja kogude
valmistamiseks. Huviteatmikus 2011 käsitletakse putukaliike meie kodus, hanede ja laglede
määramist, vaadeldakse sarnaseid seeneliike ja nende tunnuseid, tutvutakse settekivimite ja
Eesti maavaradega. Huviteatmiku artiklite autoriteks on TÜ loodusmuuseumist Mati Martin,
Margus Ots, Külli Kalamees-Pani, Mare Isakar ja Tõnu Pani. Huviteatmikus leiab
Loodusmuuseumi kalendri 2011. Huviteateatmik kalender 2011 on kujundatud B5 formaadis
32 lk (koos kaantega) illustreeritud trükisena, mida valmis 500 eksemplari. Huviteatmikku
jagati tasuta.

