kul Uleliidulise Derrnatoiccgra Sel'rsi Eesti
osakonnaga arutleti inimesel derrnatoiniil,;oose
p6hjustavate seentega seotud probleeine.

Ilt[]K0100$tA$EKT$fl$0}{

Tallinna riihmas on korralciatitd 41

o1e1<ut

$AAB

;r'":z \

K[.!Ml,lE-

ffi

rilw h$
-z

'

\-,+r

AA$TA$TK$

kocs-

44 ettekandega. Temaatiha on

siin

olnud mdnevdrra teistsugune: k6ige rohkem
on peetud tairnehaigusi kAsitlevaid ettekancleid, siis seente kasvatamisest (ka puhaskultuuris ja looduslikel substraatidel), seente
uurimismetoodikast ja forografeerimisest,
iilevaateicl m6nede seeneri-ihmade

sr-istemaa-

tikast, reisimuljeid jm.
Sektsiooni iihiseid koosolekuid oli 1968.
aastani ainult kaks, tollest aastast peale on
igas detsembrikuus korraldatud kogu

ooni h6lmavaid koosolekuid

sektsi-

(Actiones), kus

tehakse kokkuv6te aasta toost, kavandatakse
edaspidist to<iprogrammi ja peetakse teolree23. detsembril 1963 asutati Tartus Loodusuuri-

jate Seltsi miikoloogiasektsioon. See oii tiihtis

samm mr-ikoloogia arendamisel Eestis: nii eri
asutustes tciritavad seeneteadlased kui ka asjaarmastajad liideti iihe organisatsiooni liikmeteks, tihendades sellega nende omavahelisi
kontakte ning aidates kaasa miikoloogilise
uurimistori edendamisele, koordineerimiseie
ja saavutuste propageerimisele. Et osa miikolooge elab Tallinnas v6i selle ldhemas iimbruses, leiti sobiv olevat ]uua tciorihm ka
Taliinna. See sai teoks 16. juuiil 1964, ja praeguseni tricitabki miikoloogiasektsioon kahe rrihmana, keslcusega Tartus (21 liiget) ja Tallinnas (14 liiget). Rijhmade juihatused moodr-rstavad koos sektsiooni juhatuse. Sektsiooni toijd

juhivad alates 19?2. a. E. Parmasto

ja H. Karis

(esimees)

(aseesimees).

P6hiline sektsiooni tdovorm on ettekandekoosolekud. Tartu riihmas on neid seni korraldatud 31, kus on kuulatud 46 ettekannet.
Enamil< ettekancleid on kiisitlenud seente siistemaaiika ja okolocgia probleerne ning ekspediisiooniinul jeid, kuid ka seente levikut,
haruldaste iiikide leide, mrikogeoglaafia rildisi
probleeme, seente soddavust, tocistusiikku

mr-ikoloogiat, taimehaigustega seotud kiisimusi, uurimisrnetoodikat jne. Uhisel koosoleSuuelaagrist osaudtjad Hiiumaal
V. Lastingu foto.

(

1967 ).

tilisi, iildistavaid ning laiemaid
haaravaid ettekandeid. Sellel

probleeme

koosolekul
sektsiooni pdhilised

lahendatakse tavaliselt ka
organisatsioonilised kiisimused.

TAhtsa osa sektsiooni tcios

moodustavad

ekspeditsioonid ja ekskursioonid. Nende rilesandeks on seente tundma6ppirnine (v6i -6pe-

tamine) lood.uses, teatud ala miikoloogiline
uurimine v6i ka tutvumine mrikoloogia-alase

tddga asutustes. Liihiekskursioonidel on kAi-

nud Tallinna rr-i.hm 18, Tartu riihm 4 korda
ning kogu sektsioon iihe korra.
Traditsiooniliseks viilitriiide vormiks on
kujunenud kevaclmatkad ja suveiaagrid. Esimesed korralda.takse enamasti rirai.l<uu viima-

sel dekaadil (kestusega 3-4 pieva); neid on
seni olnud 6 korral ning nende ajal saadud
uusi ja viiiirtusllkke andmeid kerradseente esinemisest Eestis. Augusti i6pui korraldatavad

suvelaagrid kestavad tarraliselt

niiCala.

Kaheksa suvelaagri ajal on osa-z6tjad kogu-

nud ja tundma oppinu-d paljusid

seeneliike,

selgitanud seni vAhetuntud seente levikut ja
avastanud Eestile uusi liike.

Sektsiooni liikmeid i.rheno.ab uurirristdti
<Eesti seenestiku lii.qiline koosseis, okoloogia,

ressursid ja kasutamine>. Lisaks selieks
materjali kogumisele on liihiekskursioonid,

kevadmatkad ja suvelaagrid aidanud sr.ivendada mrikoloogide ja asjasthuvi'tatute kontakti.
Mtikoloogiasehtsioon on aktiivseit osa v6tnud ja aidanud kaasa ka teistes iiritustes, mil-

lest olulisemana v6ib mArkida perioodilist

Balti mrikoloogide ja lihhenoloogide slimpoosioni. Mr.ikoloogid on andnuC viiga mitmesuguseid konsultatsioone ning abistanud 57 seenenHituse korraldamisel.

Miikoloogilisi ttjid ilmub 6ige

mitmetes

vAljaannetes. Sektsiooni erivAljaandena on
ilmunud neli numbrit <Juhendeid seente
tundma6ppimiseks>. Seoses LUS-i v?iijaannete rimberkorraldamisega avaldatakse praegu

tdid sarjas <Folia Crgptogamica Estonicar.

Krimnele aastale tagasi vaadates rr6ib
tunnistada, et hea algus on tehtud. On kujunenud rrdlja traditsioonid, on selgitatuC joudude ja v6imaluste ressulsid

rniikoloogi).ise

uurimistoo ia propaganda arenriamisei.
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