
Metsast Ie
iuba praegu stitigiseeni
Miks on kevad taimedele ja
loomadele riskantne aasta-
aeg? Kust saavad rohttaimed,
putukad ja teised elusolendid
talvest toibumiseks vajaliku
energia? Miks osa taimi saab
6itseda juba varakevadel, tei
sed aga alles kesksuvel? Kas
kevadel vSib metsa seenele
minna? Nendele ja paljudele
teistele kevadet puudutava-
tele kiisimustele said vas-
tuse 25 Saaremaa koolide
ja lasteaedade Opetajat, kes
osalevad SA Ulikoolide Kes-
kus Saaremaal korraldatud
looduskoolitusel "Aastaring
looduses".

Aasta jooksul viivad MTU
Koolitus- ja N6ustamiskes-
kuse HARED koolitajad
Spetajatele igal aastaajal liibi
kaks koolituspiieva, millest
suurem osa toimub 6ues.
Seekordsel, kevadest riiiiki-
val koolitusel 7. ja 8. mail
tutvustasid Sirje ja Georg
Aher liikide kohastumist, mis
v6imaldab neil toime tulla
talve j6rel jiirsult muutuvate
elutingimustega, ning neid
taime-ja loomaliike, kelle elu
kevadel rneile kdige rohkem
silma torkab. Kevadlilli kdidi
dppimas Loode tammikus.

R66mustati iihiselt, et meil
ei ole veel tulnud Soome ees-
kujul sinililli ja iilaseid loo-
duskaitse alla v6tta. Onneks
on meil neile veel piisavalt
kasvukohti ning see, kui viia
kimbuke kevadlilli tuppa
vaasi, ei ohusta nende liiki-
de sdilimist meie looduses.
Siiski tuleks lastele rtiiikida,
et ei tohi liiga suuri lille-
kimpe l.eha. sest ditsemise
jiirel moodustunud seemned
on taime levimiseks viiga

olulised. Sinilill levib maa-
aluse varrega viiga aeglaselt.
Kindlasti peab metsa alla
jiiiima 6isi, milles valmivad
sipelgatele maitsva lisemega
seemned kindlustavad selle
kauni lille jiifelkasvu.

Konati karj ti2irij iirve ziiirses
noores mdnnikus nahti kas-
vamas miirkleid. Paljudele
oli see esimene kohtumine
sdddava kevadseenega. Koo-
litusest osavdtjatele tuleta-
ti siiski meelde, et kevadel
kasvab miinnikutes ka vdga
miirgiseid kevadkogritsaid.
Kui korjaja pole seeneliigis
piiris kindel, oleks parem mdni
muu kui seenetoit meniiiisse
vdtta. Miirklite kasvukoha
liihedal nahd vilkaid arusisa-
likke, piiiisteti Iiivasesse lohku
kinni jii6nud vaskuss kuklaste
riindest, imetleti sellekevadisi
miinnikdbisid ja tibatillukest
kevadtaime varakevadikku.
Selleks, et looduses ndhtut
paremini lastele vahendada,
6petas Eve Klilmallik miinge
ja muid aktiivtegevusi. Osa
tegelustest toimus Kuressaare
lossipmgis. Koolituse viimane,
suvemoodul, toimub juunis,
siis saab koolitus "Aastaring
looduses" liibi. Praegune sa-
malaadne koolitus toimub
teist kord4 esimest korda sai
aastateD009l0 I 0 sellest osa
vdtta 28 lasteaia- ja algklassi-
de 6petajat. Paljud osalenud
6petajad on tagasisides kir-
juteinud, et sel'lisest teadmisi
ja praktilisi oskusi andvast
koolitusest peaksid osa v6tma
k6ik 6petajad, sellest on t66s
lastega palju kasu.

Sirje Aher
Maie'Meius

l


