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Foto Küllilt seenelaagri retk Rõuges sept. 22



Kevadine seenelaager

• Kevadlaagris 20 osalejat

• Setumaal ja Võrumaal 6-8.05.22

• Majutusime Piusa Ürgoru 
puhkekeskuses Piusa jõekäärus

Foto Veikolt  Vana-Vastseliinas 



Kevadine seenelaager

• Kohtusime Värska talumuuseumi 
juures Seeni uurisime  Setumaal ja 
Võrumaal.  

• Seente uurimine oli kavas 
erinevates kasvukohtades Tinaliiva 
liivik, Vardjamägi, Haavamägi, 
Rebastemägi, Kõverjärve ääres, 
Vastseliina Piiskopilinnus ja park 
Piusa jõe ääres, Vana-Vastseliina 
Piusa jõe hoiuala, Kirikumäe järv ja 
kaitseala, Vastseliina lehisepuistu, 
Härma lõkkekoht Kõlgusniidu müür 

• Foto Veikolt seenelaager Vana-Vastseliinas



Kevadine seenelaager

• Seenevaatlusi 115

• Eksemplare kogudesse 24

• Liike kokku 134

• Seenevaatluste vaatlused  kättesaadavad plutofis projektis



Sügisene seenelaager 16-18.09.22

• Osalejaid 21
Seekordne sügisene
seenelaager oli üsna 
seenevihmane 
ja seentele see sobib

Sügislaagris seenel -Rõuges 

foto Külli 



Sügisel tegi Veiko taas kauneid seenelaagri 
grupipilte  



Sügisene seenelaager

• Laagri
majutus
Vaskna talus 
Haanjas kauni 
järve kaldal

• Foto Külli



Sügisene seenelaager

• Välitööd seente uurimiseks: 

Rõuges Pausakunnus, Suur- Munamäel, 

Ruusmäel Rogosi mõisa park, Luutsniku
mõisa park, Vana-Vastseliina park Piusa 
jõe ääres. Vana-Vastseliina VEP, Piusa 
jõe hoiuala, Vastseliina lehisepuistu, 

Kurgjärve baas, Vällämägi

Foto Külli 



Sügisene seenelaager

• Seenevaatlusi seenelaagris 
kokku 178 ja eksemplare läks 
kogusse 31, eri liike kokku 204

• Andmed seenematkadest 3-l 
päeval kanti PLUTOF-isse

• Foto Külli 



Foto Külli 



Seente uurimislaboris Vaskna talus Haanjas
foto Triinult 



Foto Küllilt 



Actiones 10.12.22 ettekande seminar ja 
mükoloogiaühingu aastakoosolek 
• Eesti mükoloogiaühingu ja TÜ ÖMI 

mükoloogia õpetooli ühisüritus
Actiones 10.12.22. 

• Actionese ettekande seminar ja 
mükoloogiaühingu aastakoosolek 
toimusid Tartus Oecologicumis Liivi
tn 2.

• Actionesel osales 20 inimest  

• Aastaseeneks-23 valiti harilik 
kivipuravik Boletus edulis

• Valiti mükoloogiaühingu juhatus 
kaheks aastaks: Kadri Pärtel, Triin 
Varvas ja Ave Suija

• Actionesel päevakorras 4 ettekannet 
ja teemat: 

• Külli Kalamees. Mükoloogiaühingu
aasta 2022.                                                          
Aastaseene kandidaadid-23

• Urmas Kõljalg. Eesti seeneliikide
digitaalne teisik.

• Tõnu Ploompuu. Põuase suve
seenekogemused.

• Sergei Põlme. Huvitavad retked
põnevas maailmas – USA-s, 
Indoneesias, Alžeerias ja 
Teravmägedel



2022. aasta seen kõrreliste- tõlvtõvik
Epichloe typhina. 

• Kadri Põldmaa aastaseene artikkel ilmus suvises 
Eesti Looduse ajakirjas ja septembris esines ta TÜ 
loodusmuuseumi loodusõhtul „Kõrreliste-
tõlvtõvik- tema sõbrad ja sugulased“, loeng on 
vaadatav videona TÜ loodusmuuseumi kodulehelt 
loodusõhtute juures lingilt, vaata  
https://uttv.ee/naita?id=33671 

• Loodusõhtute ja huvipäevade raames on TÜ 
loodusmuuseumis igal aastal seenenädalala 
raames toimunud seente looduseõhtu ja 
seenenäitus. 

• Kadri lisab: PlutoFi ja eElurikkuse lehelt näeb 
tänavu tehtud 20 vaatlust, seent leiti kasvamas nii 
kera- kui ka aruheinal. Kadri leidis seent Karilatsist 
ja Tartust, alati keraheinal, Ene Kook tõi ühe leiu 
arvatavalt nurmikal.

• Foto Küllilt



Aktiivselt viiakse läbi seenenäituseid ja -retki üle Eesti 
erinevates kohtades. Pildil seenenädala raames iga-
aastane seenenäituse väljapanek TÜ loodusmuuseumis 
2022 septembris, kokku üle 110 liigi seeni näitusel.



ELUSi arengusseminarid kevadel 2022 

• Osalesime mükoloogiaühingu poolt ka 
ELUSi arendusseminaridel aprillis 22 
(Külli ja Triin) koos teiste ELUSi
sektsioonide esindajatega –ELUSi
eesmärgid, missioon, visioon, 
arendus- ja tegevuskava arutelud, 
SWOT analüüs

• Sisend ELUSi tegevuskavasse, arutelu 
ja vastused küsimustikule ja 
mükoloogiaühingu arutelu toimus 
mükoloogiaühingu kevadlaagris 05.22


