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Laupäev, 5. aprill 2003

Aprillis Tallinna
Botaanikaaias
Kevad vaasis ja lillepotis
Näitus 4. – 6. aprillil
Näha saab erinevate puittaimede
ajatatud oksi ja mõningaid
sibullilli. Taimi on võimalik enne
kasvuperioodi algust kasvama
õhutada, kui toome nad õuest
tuppa ja loome neile tingimused,
kus on piisavalt soojust, valgust
ja niiskust. Kui õues on veel
külm, aga vaasis lehtivad ja õitsevad oksad, on see nagu väike ime,
mida igaüks võiks ise proovida
teha. Missugused näevad välja
leppade, forsüütiate või väikse
mandlipuu puhkevad õied? Kas
kõikide õitsvate taimede puhul
õnnestub õisi näha ka ajatatud
okstel?
Täpsem info Jüri Elliku,
telefonil 6062674 ja Anu Kaur,
telefonil 6062693
Temaatiline päev:
Palmipuudepüha
13. aprillil
Palmipuudepühal toimub Tallinna
Botaanikaaias temaatiline päev,
kus tutvustatakse püha tähtsust ja
tähendust. Üritus toimub koostöös Pirita kloostriga. Peetakse
kõnesid, lauldakse laule ja
tehakse
muudki
põnevat.
Mis täpselt ajaloos sellel päeval
toimus?
Miks
just
"Palmipuudepüha"?
Millised
palmid erinevais maailma paigus
kasvavad? Mida kõike palmidest
teha saab? Mis on majanduslikult
tähtsaim palm maailmas? Sellele
kõigele saab vastuse!
Info: Anne Jaakson, 6 062 667
Koerahambad kadarikus
Näitus 26. aprill - 4. mai
Näitusel tutvustame varakevadel
õitsevaid madalakasvulisi sibultaimi ja okaspuude, põhiliselt
kadaka, liike ning efektseid kultivare. Kevadel, kohe pärast lume
sulamist, alustavad õitsemist
lumikellukesed,
krookused,
koerahambad, pushkiiniad, linnupiimad jt. kevadlilled. Toreda
nimega perekonda koerahammas
kuulub 25 erakordselt kaunite
roosakaslillade, valgete või
kollaste suurte rippuvate õitega
taimeliiki, kes looduslikult
kasvavad
Põhja-Ameerikas,
Keskja
Lõuna-Euroopas.
Okaspuude klassi kuulub 7
sugukonda, 52 perekonda ja 614
liiki taimi, kes kannavad käbisid.
Küpressiliste sugukonda kuuluva
kadaka perekonna liikmeid on 50,
kellel on sadu mitmesuguse
kasvukuju
ja
erivärviliste
okastega kultivare.
Täpsem info: Taimi Puusepp,
Krista Kaur, telefonil: 6 062 671
Palmimaja kasvuhooned on
näituste ja temaatiliste päevade
ajal avatud T-P kl. 11-19.
Üldinfo telefonil 6 062 666;
koduleheküljelt www.tba.ee
Väljaandja: Pirita linnaosa valitsus, Merivälja tee 24, 11911 Tallinn, telefon 6 457 600, faks 6 457 609, e-mail pirita@tallinnlv.ee.
Pirita leht ilmub iga kuu esimese nädala lõpuks. Toimetaja Kaia Otti, telefon 6 457 629, e-mail kaia.otti@tallinnlv.ee. Trükikoda AS Lakrito.

