
 

 

 
 
 

 
 

 
VASTASTIKUSE MÕISTMISE MEMORANDUM 

Antrobotanicus (2021-2025) kohta 
 

 
Sõlmitakse järgmiste osapoolte vahel: 
Tartu Ülikool, mida esindab meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus 
Lember,  
Eesti Maaülikool, mida esindab põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret 
Vooremäe, 
Eesti Looduseuurijate Selts, mida esindab president akadeemik Urmas Kõljalg, 
MTÜ Avatud Ruumi Instituut, mida esindab juhatuse esimees Kristel Vilbaste, 
MTÜ Eesti Folkloori Instituut, mida esindab juhatuse liige Reet Hiiemäe, 
ja Eesti Kirjandusmuuseum, mida esindab Martin Eessalu 

 
1. Memorandumi eesmärk 

 Antrobotanicuse, valdkondade ja asutuste vahelise projektiga tahame 
jälgida rahvapäraste taimenimede, taimede kõikvõimalike kasutamisviiside, 
taimestiku ja kultuuri vastasmõjusid ja etnoökoloogia suundumusi. 
Antrobotanicus on järg Gustav Vilbaste sada aastat tagasi alustatud 
üldrahvalikule kogumis- ja uurimistööle. Päritud ja omandatud teadmised, 
kodumaise taimestiku tundmine ja oskused taimi kasutada, uute taimeliikide 
tundmaõppimine ja omaksvõtmine, samuti teised taimedega seotud arengud 
on tõusnud maailma teaduses arvestava tähelepanu keskmesse. Andmeid 
kogume 2021-2025, millega samaaegselt kulgevad erinevaid valdkondi 
ühendavad uuringud ja tulemuste tutvustamine. 
 

2.  Koostöövaldkonnad 
 Lepinguosalised on kindlaks määranud järgmised ühistegevuse valdkonnad: 
1. ühiste uurimisprojektide arendamine ja täitmine vastavas ühises valdkonnas 
antrobotanica: asjakohase küsitluskava koostamine ja rakendamine, tulemuste 
analüüsimine ja avaldamine; 
2. ühiste kogumistööde, teadusuuringute, haridus- ja teadustegevuse tulemuste 
levitamise ürituste korraldamine; 
3. ühispublikatsioonide avaldamine (1.1 kategooria teadusartiklid, 
populaarteaduslikud artiklid; muud väljaanded); 
4. kogemuste vahetamine; 
5. ühiste ja külalisnäituste korraldamine. 

 
3. Rahastamine 

Osapooled ei kanna mingeid rahalisi kohustusi teiste osapoolte ees, 
välja arvatud kulutuste katmine spetsiifiliste projektide puhul, mille osas 
võidakse aeg-ajalt kokku leppida. 
 
 



 
 
 
 

  

4. Osapoolte kontaktid, kelle ülesanne on jälgida memorandumi rakendamist 
Tartu Ülikooli Farmaatsia instituut, Ain Raal,  
Nooruse 1, 50411 Tartu, ain.raal@ut.ee, tel 7375288 
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti 
Looduseuurijate Selts, Toomas Kukk,  
Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu, tomkukk@gmail.com, tel 5189420 
MTÜ Avatud Ruumi Instituut, Kristel Vilbaste, 
 Mõisatamme tn 31, Vahi alevik, 60534 Tartu vald, 
Tartumaa, kristel.vilbaste@gmail.com, tel 5286357 
MTÜ Eesti Folkloori Instituut, Andres Kuperjanov, 
 Vanemuise 42, 51003 Tartu,  cps@folklore.ee, tel 7377740 
Eesti Kirjandusmuuseum, Mare Kõiva,  
Vanemuise 42, 51003 Tartu, mare@folklore.ee, tel 56218119 

 
  

5. Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt 

Tartu Ülikool , Margus Lember (allkirjastatud digitaalselt) 

Eesti Maaülikool, Aret Vooremäe (allkirjastatud digitaalselt) 

Eesti Looduseuurijate Selts , Urmas Kõljalg (allkirjastatud digitaalselt) 

MTÜ Avatud Ruumi Instituut , Kristel Vilbaste (allkirjastatud digitaalselt) 

MTÜ Eesti Folkloori Instituut , Reet Hiiemäe (allkirjastatud digitaalselt) 

Eesti Kirjandusmuuseum, Martin Eessalu (allkirjastatud digitaalselt) 
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