
Huvipäev "Eesti imetajad" 8.12.12 

8. detsembril kell 12 toimub AHHAA keskuse lektooriumisaalis Tartu Ülikooli 
loodusmuuseumi huvipäev „Eesti imetajad“. 
 
Huvipäeval tutvustab Vahur Sepp Eestis elavaid imetajaid, nende eluviisi ja ökoloogiat ning 
näitab nahkasid, koljusid ja sarvi. Eesti imetajate huvipäev on osalejatele tasuta ning seda 
toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Teaduskeskus AHHAA. 
 
Kuna TÜ loodusmuuseumi ekspositsioon on hetkel renoveerimiseks suletud, siis on osa 
sellest näituse „Luukered läksid rändama“ raames külastajatele vaatamiseks välja pandud 
AHHAA keskuses. Näitusel saab uudistada suurte imetajate luustikke ning peagi lisandub 
rannikul, metsas ja pargis elavate lindude ja nende pesade väljapanek. 8. detsembri huvipäeval 
osalejad saavad ürituse lõppedes külastada soodushinnaga AHHAA keskuses eksponeeritud 
TÜ loodusmuuseumi väljapanekuid ja kogu teaduskeskust. 
 
Lisainfo: loodusmuuseum@ut.ee  

Huvipäev "Topised- mis, milleks ja kuidas?" 18.11.12 
 
Euroopa akadeemilise pärandi päeval, 18. novembril toimub Tartu Ülikooli loodusmuuseumi 
huvipäev teemal "Topised - mis, milleks ja kuidas?" Taksidermist Andres Lehestik tutvustab, 
mis täpsemalt on topised, miks neid vaja on, kuidas on aegade jooksul muutunud eluslooduse 
säilitamise põhimõtted ja viisid ning kus ja kuidas topiseid tänapäeval valmistatakse.  
 
Üritus algab pühapäeval, 18. novembril kell 13 Tartus Vanemuise 46 (auditoorium 301).  

Huvipäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Osalemine on kõigile tasuta. 
 
Lisainfo: loodusmuuseum@ut.ee 

Loodushelide päev 25.10.2012 

Eestimaa Looduse Fondi ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi koostöös on saanud uue sisu ja 
vormi loodushelide portaal "Kõrv loodusesse".  
 
25. oktoobril kell 13-15 toimub TÜ ajaloo muuseumi valges saalis uuenenud portaali 
tutvustav üritus, kus saab kuulata ka ettekandeid eluslooduse häälitsejatest. 
 
Üritusel toimuvad ettekanded aitavad vastata küsimustele looduse helide kohta. Veljo Runneli 
ettekanne „Putukate ja mutukate hääled“ vastab küsimustele, kas ämblikud on tummad, kas 
maa all on lauljaid ja kas inimene kuuleb kõigi putukate hääli. Ornitoloog Margus Ots räägib 
lindude vaatlemisest ja elurikkuse andmebaasist ning kahepaiksete uurija Riinu Rannap 
õpetab konni hääle järgi ära tundma ja selgitab, miks konnad üldse häälitsevad. 

„Aadressil www.loodusheli.ee asuv veebileht tutvustab eluslooduse hääli, pakub 
äraarvamisülesandeid ning võimaldab veebipõhiste viktoriinide korraldamist. Uuenduslik on 
asjaolu, et veebilehe sisu - helid, fotod, tekstid - pärineb TÜ loodusmuuseumi hallatavast 
andmekogust. See andmekogu on dünaamiline, pidevalt täienev ning sellesse info 
sisestamisega tegelevad nii teadlased kui ka sisuloojateks kutsutud pedagoogid, tudengid, 



linnuvaatlejad, harrastusentomoloogid ja teised,“ tutvustab TÜ loodusmuuseumi projektijuht 
Veljo Runnel. 
   
Soovitame oma tulekust ette teatada telefonil 737 6076 või e-mailile loodusmuuseum@ut.ee. 
  
Loodushelide portaali "Kõrv loodusesse" uuendamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. 

Geoloogiline huvipäev Lõuna-Eestis 13.10.2012 

13. oktoobril kutsub Tartu Ülikooli loodusmuuseum kõiki huvilisi geoloogilisele huvipäevale 
Lõuna-Eestisse.   

Huvipäeval tutvutakse geoloogiliste huviväärsustega marsruudil Tabina - Piusa (Härma) – 
Vastseliina. Väljasõit retkele toimub Vanemuise 46 (Tartu) eest kell 9 hommikul. Tagasi 
Tartusse on plaanitud jõuda hiljemalt kell 19. Huvipäeva juhendab geoloog Tõnu Pani. 
Palume võtta kaasa söök ja jook ning riietuda vastavalt ilmastikule.  

Huvipäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning osalemine on tasuta.  
Info ja eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee, 737 6076 (administraator) 

Teadlaste Öö  28. septembril 2012 
 
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed on sel aastal Teadlaste Ööks valmistunud 
koos.  

Kell 18-23 on botaanikaaia õppeklassis avatud näitus „Maailmalõpu taimed“, kus selgitusi 
jagavad botaanik Ülle Reier ja geoloog Mare Isakar. Botaanikaaia spetsialistide juhendamisel 
toimuvad temaatilised retked kasvuhoones algusega kell 18 ja kell 20 ning aias algusega kell 
19 ja 21.  

Lisaks on võimalik osaleda ka töötoas „Okaspuud“, mis toimub Külli Kalamees-Pani 
juhendamisel botaanikaaia auditooriumis. Okaspuude töötuba toetab SA KIK 

Huvilistel on võimalik osa võtta ka viktoriinist.  

Seente huvipäevad 5.-7.09.2012 

5. septembril 2012 Seente huvipäev metsas 
Seente õpe ja seenenäituseks seente kogumine. Väljasõit kell 10 TÜ loodusmuuseumi eest 
(Vanemuise 46, Tartu). Huvipäev on osalejatele tasuta, toetab SA KIK. 
Eelregistreerimine ja info: loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076 (administraator).  
Seeneretke juhendavad Teele Jairus ja Külli Kalamees.  
 
6.-7. septembril 2012 Seenenäitus Vanemuise 46 fuajees 
Avatud 10-18  
Näitus on tasuta.   
Konsultatsioonid kell 11, 15 ja 17. 
Seente huvipäevi toetab SA KIK.  



Putukate huvipäev 30.06.2012 
 
Olete oodatud laupäeval, 30. juunil TÜ loodusmuuseumi putukate huvipäevale Käreveres ja 
Ilmatsalus. Huvipäeval tutvutakse erinevate putukaliikidega ning nende püügi ja kogumisega 
looduses. Õpperetke juhendavad Mati Martin ja Aivo Tamm.  
 
Väljasõit toimub 30. juunil kell 11 TÜ loodusmuuseumi eest (Vanemuise 46, Tartu). Tagasi 
jõuame hiljemalt kell 18. Soovi korral võtta kaasa söök ja jook. 

Huvipäev on osalejatele tasuta, retke korraldamist toetab SA KIK. 
 
Info ja eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee, 737 6076 (administraator, registreerimine 
esmaspäevast reedeni kella 9-17) 

Taimede huvipäev Võrumaal 17.06.2012 

TÜ loodusmuuseum kutsub taimede huvipäevale pühapäeval, 17. juunil. Loodusretkel 
õpitakse tundma taimi Haanja kõrgustikul, Vällamäe õpperajal ja Vastseliina ümbruses.  

Väljasõit Tartust Vanemuise 46 eest 17. juunil kell 10. Tagasi Tartusse jõuame hiljemalt kell 
19. Palume kaasa võtta söök ja jook ning panna selga ilmastikule vastav riietus. 

Tasuta, retke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Info ja eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee (administraator) 

Geoloogiline huvipäev Lõuna-Eestis 16.06.2012 

TÜ loodusmuuseumi geoloogiline huvipäev Valga- ja Võrumaale toimub laupäeval, 16. 
juunil. Huvipäeva olulisemateks peatuskohadeks on Peetri jõgi (Kalkahju), Sänna, Hinni 
kanjon ja Rõuge. Retke juhendab geoloog Tõnu Pani.  

Väljasõit Tartust Vanemuise 46 eest 16. juunil kell 9. Tagasi Tartusse jõuame hiljemalt kell 
19. Palume kaasa võtta söök ja jook ning panna selga ilmastikule vastav riietus. 

Huvipäev on osalejatele tasuta, retke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. 

Info ja eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee (administraator) 

Kahepaiksete õpperetk 3.06.2012 

TÜ loodusmuuseumi kahepaiksete õpperetk toimub pühapäeval 3. juunil. Loodusretkel 
vaadeldakse kahepaikseid Otepää ümbruses ning käiakse Väike-Munamäel. Retke juhendab 
zooloog Piret Pappel. 

Väljasõit Tartust Vanemuise 46 eest 3. juunil kell 10:00. Tagasi Tartusse jõuame hiljemalt 
kell 18. Soovitav jalga panna kummikud. Kaasa söök ja jook. 

Tasuta, retke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 



Eelregistreerimine:  loodusmuuseum@ut.ee (administraator) 

TÜ loodusmuuseumi linnuretk 30.05.2012 

TÜ loodusmuuseum korraldab kolmapäeval, 30. mail linnuretke Aardla linnualadele. Retke 
juhendavad Riho Marja, Margus Ots ja Külli Kalamees-Pani. 
Väljasõit Tartust Vanemuise 46 eest  30. mail kl 17.30. Tagasi Tartusse jõuame kell 22. 
Palume võtta kaasa binokkel ning riietuda vastavalt ilmale. 

Linnuretk on osalejatele tasuta, retke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. 
 
Eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee 

Nahkhiiretund Toomemäel muuseumiööl, 19. mail 

19. mai muuseumiöö raames toimub Toomemäel nahkhiiretund algusega kell 20.30.  

Kell 20.30-21.30 tutvustatakse nahkhiiri TÜ ajaloo muuseumis ning seejärel minnakse 
päikeseloojangul nahkhiireretkele Toomemäele ja Emajõe äärde. 

Juhendab nahkhiirte uurija Lauri Lutsar.  

Nahkhiiretundi toetab SA KIK. 

Geoloogiline huvipäev Kesk-Eestis 28.04.2012 
 
TÜ loodusmuuseumi geoloogiline huvipäev Kesk-Eestisse toimub laupäeval, 28. aprillil. 
Huvipäeval tutvutakse geoloogiliste huviväärsustega marsruudil: Tartu – Põltsamaa - Rõstla 
karjäär - Kalana karjäär - Paide.  
Väljasõit Tartust Vanemuise 46 eest 28. aprillil kell 9. Tagasi Tartusse jõuame hiljemalt kell 
19. Huvipäeva juhendaja on geoloog Tõnu Pani. Kaasa söök ja jook, selga ilmastikule vastav 
riietus. Huvipäev on tasuta. 
 
Info ja eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee (administraator) 
Huvipäeva toetab SA KIK 

TÜ loodusmuuseumi linnuretk 15.04.2012 

TÜ loodusmuuseumi linnuretk Pärnumaale toimub pühapäeval, 15. aprillil. Linnuretkel 
vaadeldakse linde Pärnumaa linnupaikades. Linnuretke juhendavad Margus Ots, Eedi Lelov jt 
linnutundjad. 

Väljasõit Tartust Vanemuise 46 eest 15. aprillil kell 7:00. Tagasi Tartusse jõuame kell 19. 
Kaasa palun võtta binokkel, riietus vastavalt ilmale. Soovitav kummikud. Kaasa söök ja jook. 

Linnuretk on osalejatele tasuta, retke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Retk toimub koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga. 



Eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee 
Info: loodusmuuseum@ut.ee, tel. 737 6076  

Kevadine koolivaheaja looduspäev 21. märtsil 

TÜ loodusmuuseumis toimub 21. märtsil algusega kell 12 koolivaheaja looduspäev õpilastele.  

Huvilistel on võimalik valida nelja erineva teema vahel:  
„Putukad meie ümber“ (juhendaja Aivo Tamm)  
„Kevadlinnud“ (juhendaja Külli Kalamees)  
„Imetajad ja roomajad“ (juhendaja Sergei Põlme)   
„Millised on Eesti teraviljad ja mida nendest teha saab“ (juhendaja Anne Aan).  
 
Kõik grupid algavad üheaegselt kell 12.00 ning päev lõppeb 14.30. 
 
Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või 
telefonil 7376076.  

Koolivaheaja looduspäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.  

Loodusfoto huvipäev 28.01.2012 

Ootame loodusfoto huvipäevale Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46)  

28. jaanuaril  kell 12.00 -15.30 

Juhendab Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia õppejõud  Vallo Kalamees. 
Kavas esitlus ja loeng loodus- ja maastikufotograafiast, loodusfotode vaatlus ja 
analüüs,  praktilised lühiülesanded pildistamisel. Soovitav kaasa võtta oma kaamera ja mõned 
omatehtud loodusfotod.  

Täpsem info loodusfoto huvipäeva kohta Loodusfoto huvipäev (pdf; 86,8 kB) 

Huvipäev on tasuta, toetab SA KIK. 

Vajalik eelregistreerimine: loodusmuuseum@ut.ee 
Info: loodusmuuseum@ut.ee, tel. 737 6076  

Koolivaheaja looduspäev 5. jaanuaril 2012 
 
Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldab 5. jaanuaril kell 12-14.30 looduspäeva 
kooliõpilastele. Võimalik on tutvuda talvelindudega ning maailma suurimate mardikatega. 
Samuti näidatakse külastajatele huvitavat loomafilmi. 
Juhendajad Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm ja Sergei Põlme. 

Looduspäev on tasuta. 

Rohkem infot telefonil 737 6076 või e-posti aadressil loodusmuuseum@ut.ee. 



 


