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Sissejuhotus
Tartu on kuulus tilikoolilinn Emaj6e iiiires. Tartus on Toomemiigi, Raekoja plats,
Vanemuise teater, kaubamajad, Mc Donalds... Meile on Tartu eelk6ige kodulinn,
kus me iga piiev k6nnime, ruttame kooli, koju, t66le, poodi, trenni.
Kas te olete m6elnud, mis teeb selle linna eriliseks teie jaoks? Kas teate, et Tartus
on peale Emaj6e kaks oja, palju tiike, ilusad pargid ja alleed. Inimese k6rval elab
linnas terve hulk linde ja loomi, nende seaska haruldasi looduskaitsealuseid
liike. K6ik see looduslik keskkond koos linnale omaste majade, tdnavate, liikluse
ja inimestega annabki Tartu linnale kordumatu omapiira ja iseloomu.

Todvihik aitab tutvuda loodusega Tartu linnas, teha oma tiihelepanektrid
inimtegevusest ja selle m6judest loodusele. Vihikus on tilesandeid, todjuhendeid
ja teavet vlilivaatluste tegemiseks, on ka tilesandeid, mida saab teita klassis.
Vihik koosneb kahest osast: iilesanded ja toojuhendid, mida saab paljundada
igale 6pilasele v6i rtihmale ning ndpunZiited ja informatsioon 6petajale.
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l. KusosubTorlulinn?

Tartu linn asub Kagu-Eesti ehk Ugandi lavamaal ja Suur-Emaj6e i.irgorus.
Linn on ehitatud i.irgoru p6hja Emaj6e lammile, oru veerudele ja pervele.
Emaj6e paremal kaldal asuval Toomemiiel, kus oli muistsete eestlaste asula,
on niitid looduskaitsealune park, arhitektuuri- ja kunstimlilestised.
Tartu linna keskpunkt on t?ihistatud Raekoja platsil metallplaadiga, sellest igas
suunas 4-5 km kaugusel on linna tiinapiievane piir.

Ulesanne: Vaata Tartu lirura turuhoone tagant Emaj6eZiiirestv6i Emaj6eArikeskuse
katuselt raekoja poole ja t6mba nooled selleleskeemileiga ehitise 6ige asukohani reljeefil.
Kirjuta piltide juurde nende ehitiste nimed.

Ulesanne1,: Missugusel pinnavormil v6i selle osal asuvadiiirgmised hooned?
Vaata skeemija vali 6iged m6isted lausetel6petamiseks:
1. Minu koolimajaasub ...
2. Minu kodumajaasub ...
3. Emaj6eiirikeskusasub ...
4. Vanemuiseteatri suur maja asub ...
5. Peetrikirik asub ...
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Ulesanne2:

VaataTartu linna plaani ja leia k6ik linnaosadenimed.

Missuguseslinnaosasasuvadjiirgmised hooned?
1. Minu kodu asub ...
2. Minu kool asub ...
3. Tartu raudteejaamasub ...
4. Tartu laululava asub ...
5. Kivilinna kauplus asub ...
6. Tartu televisioonimastasub ...

Ulesanne 3:

M66da ja kasuta kaardi m66tkava ning arvuta:

1. Anne kanali pikkus ...
2. VahemaaV6idu sillastpiki Riia tiinavat raudtee viaduktihi
...
-)
3. Pika tdnavapikkus ...

Sadadeaastatekestelon inimene muutnud looduslikku pinnamoodi: kaevanud
kraaveja kruusaauke,kuhjanud kindlustusvalle,tiiitnud Emaj6esoiseidkaldaid
jne. Endistekruusaaukudekohal on ntiiid n6od ja orulaiendid (Kassitoome,
laululava,Tartu Ulikooli staadionjt.), endistekindlustustekaitserajatistekohal
krinkad niiiteks Botaanikaaiakiingas.
Ulesanne4:

1,.

Nimeta vdhemalt kaks k6rgemat kohta Toomemiiel,mis v6isid olla
kindlustuse kaitserajatisedja on niiiid k6rgemad kiinkad:
2.

Mis tiinavad kulgevad piki endise Toomekindlustuse kaitsekraavi?
1.

2.

Mis tiinav kulgeb Toomesildade alt risti ja jagabToomemilekaheks osaks?
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Emaj6e pind on umbes 30 m k6rgusel Kroonlinna nullpunktist.
Tartu linna k6ige k6rgem koht asub Riia t?inava ja Ringtee ristmikust umbes
200 m ida pool ja on79 m rile merepinna. Toomemiie k6rgeim koht on Tiihetorni
juures -ligi 67 m i.i.m.p.
Emaj6e iirikeskus on 48 m k6rge ja asub 4 m k6rgemal Emaj6e nullpunktist.

Ulesanne 5:

Kui te vaatateEmaj6e lirikeskuse katuselt Tartu linna panoraami,

a) kui k6rgel te asutesiis merepinnast?
Vastus:Emaj6eiirikeskuse katusel seistesasumemerepinnast umbes
b) kas te siis asutemadalamal vdi k6rgemal kui:
kdrgemal/madalamal mitumeetrit
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1. Tartu linna k6ige k6rgem koht?

. . . . . . . . . . .m
.

2. Toomemiiek6ige k6rgem koht?

............m

. m k6rgusel

2. Kuhuvoolob Emojogi?

Emaj6gi voolab oma 100km kogupikkusest umbes 10 km ulatusesTartu linna
territooriumil. J6eveetasev6ib muutuda sademetehulgast olenevalt 2-3 meetrit.
Selleks,et kaitsta kaldapealseidsuurte iileujutuste eestja takistada kallaste
lagunemist, on Emaj6ekaldaid korduvalt kindlustatud. PealeEmaj6eon Tartu
linnas veel kaks oja (Tiihtvereja Jaamam6isaojad), Anne kanal ning umbes 28
suuremat tiiki.
Tutvume ltihemalt Tartu vetev6rguga.
ws,.,

Tiiiivahendid: viirvipliiatsid, kompass,valge plasttaldrik vee
vdrvuse miiiiramiseks.
Aeg:

Ulesanne 1:

Tztundi klassisja L tund valitoid.

Viirvi kontuurkaardil siniseks Emai6gi, Anne kanal ja tiigid:
Raadi, Botaanikaaia,Anne, Vanemuise,Tiihtvere (Laululava),
Tammeja Ropka tiik.
Joonistanoolega Emaj6evee voolusuund ja miiiira j6e
paremkallas ja vasakkallas.

Kummal kaldal asuvad jiirgmised objektid:
L. Tartu raekoda asub .
:l

Z. Uleloelinnaosaasub ...
3. Tartu turg asub ...
4. Tartu Ulikooli staadionasub ...
5. Karlova linnaosaasub ...

Emaj6evool kujundab oma siingi pidevalt, suvendadeslookeid ja murdes liibi
otseteedning jiittes maha vanaj6gesidehk soote.Ka Tartu linna piires teeb j6gi
mitmeid kiiiinakuid.
Ulesanne 2:

Leia kaardil v6i kompassi abil looduses Emaj6evoolusuund
erinevatesj6e ldikudes.

1. Kroonuaia silla juures ...
2. Tartu turuhoone iuures ...
3. Avaturu kohal ...

Emaj6e siingi kaldad on linna piires kindlustatud mitmesuguste materjalidega.
Ulesanne 3:

Tee oma tlihelepanekud Kroonuaia sillast Vpidu sillani, m6tle leppemirgid
erinevate kaldakindlustusviiside ia materjalide kohta ning tiihista need
kontuurkaardile.

Emaj6e kallaste kindlustamiseks on kasutatud: ...
(materjal ja leppemiirk, mida kasutad kaardil)

Ulesanne 4:

Kas vaatlusalal on Emai6e kaldad prahised?

Miirgi tabelisse kas: palju/viihe/ iildse mitte
Plastik: ...
Klaas: ...
Paber:...
Metall: ...
Muu (ioetle mis?): ...

Kuni Tartu linnal puudus tildine reoveepuhastusseade;voolas
puhastamata
olmereovesiEmaj6kke.Veel 1990-ndateaastatealgusesjuhiti Tartu reovett32
kanalisatsioonidravoolutorukaudu otsej6kke. 1996.a. novembriskaivitati
reoveepuhastiesimeneosa/2000.a. si.igisest
puhastatakseligi 80%Tartu linna
reoveest.
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Toomemoeporki
3. Jolutuskoik

Toomemiiel kasvab viiga vana 19. saj. alguses rajatud park. Toomemtie park
moodustab ilusa rohelise saarekese keskliruras, kus saab puhata, mdrngida,
sportida, linnulaulu kuulata... .
Kiiesoleva too tilesandeks on 6ppida tundma Toomemiie loodust.
&ffi#,*ffi '

Tiiiivahendid:

pliiats, puupulk, m66dulint, v6imalusel binokkel ja luup.

Aeg:

viilitood pargis 1 tund; esitlus,j?ireldusedja arutelu 1 tund,
vaatlusekssobivaim aeg on kevadestvarasrigiseni.

Tiiiiiilesanded.
Too koosneb kahest osast, millest esimene on puude vaetlus, teine lindude
vaatlus Toomemiiel. Puu vaatluseks sobib ka kodu- v6i koolil2ihedane park.
Kiinnivareste ja hakkide vaatlust on parem teha.Toomem?iel. Vaatlused tehakse
rtihmatdona, millele jiirgneb tulemuste ltihike esitlus ja jiirelduste tegemine.

1. PUUVAATLUSED
Leidke riks v6i kaks suuremat eri liiki puud ja ry66tke nende iimberm66t ning
k6rgus, samuti vastaketabelis olevatelekusimustele."
Puu timberm66tu m66detakseL,3m k6rguseltl
Puu kdrguse m66tmiseks liiheb riks rtihmakaaslanepuu alla. M66tke eelnevalt
iira sellelapsepikkus - A (niiiteks1,5m). M66tja v6tab ltihikesepuupulga
(umbes5 cm, vSib ka pliiats olla) kiitte ja asetabviiljasirutatud(!) kiie koos
puupulgaga silmade k6rgusele.M66tja taganebnii kaugele, et pulga pikkus
katab puu all seisvalapse pikkuse. Ntiiid m66detakse,mitu korda mahub selle
puupulga pikkus piki puutrive puu alt kuni ladvani - b. (Vaadakejoonist)
Puu k6rguseleidmisekstuleb saadudarv korrutada lapsepikkusega,kes seisis
puu all (bxA). Niiiteks 10korda 1,5meetrit, puu k6rgus on 15m.

puu fr1rgw
h=bxA

,:

ffitr# tl-1i
ffi:"_#
Ft dffiR\

ff,
{'
l_l
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Puu k1rguseja a6ra [ri6im66dum66tmine

Vaatlusaeg:

Vaatlejad:

Vaatluskoht:

Niiiteid, selgitus

1.puu

2. puu

Puu liik
Puu kdrgus
Puu iimberm66t
V6ra liibim66t

Millised on puu
lehed (okkad),
joonistageneed

siledad
karvased

Kirjeldage
puu koort

Kas koor on sile,
kare, krobeline?
Mis viirvi?

Kas puu koorel
kasvabsamblikke
(mis virvi), vdi
jooksebputukaid
(milliseid,
joonistage)?

Samblikud on
enamasti hallikat ja
kollast vdrvi,
samblad on
rohelised, rohekas
kattekiht puudel
on tekkinud
vetikatest.

Kas puu ditseb
on tal viliad?

K6ige huvitavam
asi, mida te veel
pargis nigite

lt

2. LINDUDE VAATLUSED
Toomemiieleiseloomulikeks lindudeks on HAKID ja KUNNIVARESED. K6ikjal
Toomem?ielv6ib n?ihaja kuulda tegutsemashakke, Anatoomikumi ja Inglisilla
vahelisel alal pesitsevadktinnivaresed. Kirjeldage lindude suurust ja viirvust
(kumb neist on viiiksem, kumb suurem). Vaadelgelinde ja kirjutage, kus leidsite
pesitsemashakke? Kus asuvad kiinnivareste pesad?Kumb neist kahest lendab
talveks Tartust lira? Tiiitke tabel.
Suurus (vtiiksem
v6i suurem)

Ktinnivares

#

@
fiaK

Kokkuvdtteks esitavadk6ik riihmad liihidalt
oma tiiii tulemused.
Valige teisteleesitimiseks k6ige paremini
dnnestunud .puuvaatlus.
Kui te olete ?irirlcuulanud k6ikide nihmade
esinemised,on paras aeg alustadajiirelduste
koostamist.

Jireldused:
1. Toomemiiepargis kasvabjlirgmisi puid:
2. Meie poolt Toomemiielm66detud puudest oli k6ige k6rgem
ja k6ige madalam

(puu liik ja k6rgus)

3. Meie poolt m66detud puudest oli k6ige jiimedam
4. Puude koorel leiti kasvamassamblikke: i.ildsemitte, viihe, keskmiselt,palju
5. Pargiskohtasimelindudest ...
6. Meie k6ige huvitavam elamus:...
7. Miks on Toomemiiepark teie arvateslooduskaitseall? ...
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4. Moodqme Toomemoge!

1fr
)Ct)
o
o
c)

=
o
o

)

J-

Ulesanne 1:

Miiira, mis ilmakaarest on kuiutatud see vaade Toomemliele?

Millised rajatisedon kujutatud pildil?

Toomemde ktingaste n6lvad ja Emaj6e oru veerud on enamasti haljastatud
muru/ p66saste ja puudega. Esimesed puud istutati Toomele 1805.aastal.
Endine linna karjamaa, kruusaauk ja priigimiigi kujundati kauniks pargiks.
T?inaptieval kurdetakse, et puud varjavad Toomelt kauneid vaateid linnale.

Ulesanne 2:

Selgita, mis juhtub nendel kallakpindadel, kus ei kasva taimi?

Kus on Tartus sellised n6lvad v6i veerud, kus vooluvesi uuristab ja kannab pinnast iira?

Kuidas toimiksid Sina Toomemiie n6lvadel kasvavate puudega?
(Kuulake ?ira k6ik erinevad arvamused. Arge otsige tiht ja ainu6iget vastust.)
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Ulesanne 3:

Kasuta sammum66duga vahemaade m66tmise iuhendit ja m66da
Toomem?iel vahemaad:

1. K. E. von Baeri monumendist Inglisillani on
2. Ohvrikivi juurest Rotundi kohvikuni on

J.

(Sinu poolt valitud vahemaa)

Tiiii juhend: Kauguste m66tmine sammupaari abil
Tiiiivahendid: m66dulint (soovitavalt10-30m), kaks tafist (niiiteks10cm
pikkused otsastteravad pulgad), pliiats.

ffi

Aeg:

i',1

I

r/ztundi.

,

T66 keik.
M66da ja tlihista tasaselalal50 m pikkune 16ik.K6nni vahemaaliibi ja loe
sammupaaride arv nii, et alustad k6ndimist parema jalagaja iga vasaku jalaga
astutud sammu jiirel ritled jiirgmise numbri.
Sammupaaridearv 50 m l6igul kirjuta riles:XL = .........
Korda sama tegevust ka teist ja kolmandat korda; X2 =

X3=

Sa v6id saadaiga kord veidi erineva tulemuse. r
Ndiid arvuta oma sammupaari pikkused:
S L= 5 0 : X 1
. . . . . . .=
. . . .m
= . . . . . . . . . . .m.
S2=50:X2
5 3= 5 0 : X 3
. . . . . . .m
.
Sammupaari keskmine pikkus on siis:
5 = ( S 1+ 5 2 + 5 3 ) : 3 = . . . . . . . . . . .m.
Meelespea!
o tiks sammupaar on m6lema jalagaastutud vahemaakokku
. sammupaanga m66detaksevahemaid sellep2irast,et enamastiastub inimene
parema jalagapikema sammu kui vasaku jalaga
. sammupaari pikkust m6jutavad erinevad looduslikud tingimused (k6rge
rohi, tiles- v6i allamiige k6ndimine, liiv jne.)
o pikema vahemaapuhul miirgi sammupaari ktimned v6i sajad kriipsukestega
paberile v6i pigista s6rmed iiksteise jiirel pihku
o kontrolli ja m?irgi 6igesti m66ti.ihikud - meetrid (m) v6i sentimeetrid (cm)
Minu sammupaaripikkus on:
Vahemaa m66tmisel sammupaariga kasuta valemit:

V=XxS=
kus: V - tiihistatud vahemaapikkus, X - sammupaaride arv tihest tiihisest teiseni,
S - sinu sammupaari pikkus
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Ulesanne4:

Kasuta k6rgusvahedem66tmise iuhendit ia m66da:

1. Musumiiek6rgusjalamilt .".......
2. Toomemiie n6lva k6rgus Vallikraavi tdnava ja Vana Anatoomikumi

vahel

3.
(Sinu poolt valitud paiga k6rgusvahe)

Tiiii iuhend:
.ffieffitrffi*''

Kdrgusvahede m66tmine lihtsate vahenditega.
Tiiiivahendid:

m66dulatt

(soovitavalt

meetrine

puust k"pp),

tiiisnurkne kolmnurk, paber ja pliiats.
Aeg:

Vztundi.

)

Td6 keik.
M66tmist on soovitav teostada rtihmaga, kus on 2-3 Spilast
(2 m66tjat+ 1 sekretiir).
L. Leidke ktinka n6lva v6i oru veeru jalamil selline koht, kus on v6imalik m66da
kallakpinda liikuda otse pervele.
2. Aseta m66dulatt vertikaalselt, toeta kolmnurk vastu latti ning viseeri (suuna)
lati tilemise otsa juurest kallaku suunas (vaata joonist),
3. Juhata nihmakaaslane n6lval sellesse kohta, kuhu nliitab kolmnurga
horisontaalne haar.
4. Liigu latiga oma rtihmakaaslase kohale kallakpinrial ja korda viseerimist
iilespoole kuni j6uad oru veeru v6i kunka n6lva pervele.
5. Viimane m66t ei tarvitse olla tiipselt m66dulati pikkus. Sel juhul saada
nihmakaaslane perve k6ige tilemisse punkti ja liiguta kolmnurka m66da latti
allapoole, kuni leiad horisontaalhaaraga sihtides tilemise punkti tiles. Ntiiid
m66da lati pikkus maast kuni horisontaalhaarani ja liida see varem m66detud
tulemusele.
AL= A2=A3= 1m
A4=70cm h=3 x 1 m+70cm=3m70cm

1(6rgwoafte[e m1Stmine[ifits ate aahenditega
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5. UurimeLoululovotiigi elustikkuTohtveres

Tartu Laululava ja Emaj6e vahelisele madalale
alale tekkis tiik BO-ndateaastate algul, kui
ummistus dravool Emaj6kke. Laululava tiigist ja
selle iimbrusest on kujunenud kena looduslik ala.
Tiigi iiiires pesitseb mitmesuguseid linde (lauk ja
riistas-roolind, naerukajakas, sinikael-part). Tiigil
on varem pesitsenud ka kiihmnokk-luik, kevaditi
v6ib n?iha huvitavaid riindlinde (n?iiteks tuttvarti).
Tiigi elustik on dsna rikkalik: tiigi Ziiireslokkavad
hundinuia- ja pillirootihnikud, tiigi pinnal v6ib
silmata kollase vesikupu lehti. Kevadel ja
varasuvel kostub tiigist konnade koor. Laululava tiigis elutsevad pidevalt
rohelised konnad - vee- ja jiirvekonn. Jiirvekonn on Eestis viiga haruldane.
Tiigivees on vtiga huvitav lalgida selgrootute loomade elu.
' Tiiiivahendid:
.:iritr:,i;$e*L'"i

Aeg:

vtiikeste veeloomade uurimiseks v6tke vaatlusele kaasa mdned
kahvad (v6i s6elad), klaaspurk, teelusikas, vdiksem madalam
plastmassalus (niiiteks fotovann, plastmasskarp) ja v6imalusel
pintsetid ning luup. Lindude vaatlemiseks v6iks kaasas olla
binokkel ja linnumiiiiraja. Pliiats.
vaatlusteks tiigi iiiires kulub 1-2 bndi.

' l
Tiiiiiilesanded.
K?iesolev too on m6eldud tiigi elustikuga tutvumiseks. Too tegemiseks
moodustage 4-5 liikmelised riihmad. Tiigivaatlusi v6ite teha ka kooliItihedases tiigis.

kgtfane aesi(upp

ffifftr
femme[
pi[[iroog

l6

ftuncfinui

Vaatluskoht:

Vaatlejad:

Aeg:
1. Milliseid joonisel kujutatud veetaimi te tiigi kaldavees leiate?
2. Millised taimed h6ljuvad vee pinnal?
a
J.

Priiidke kahvade ja s6eltega viiikesi selgrootuid loomakesi ning pange vaatlemiseks
plastmassaluseleja purki.
4. Valige kirjeldamiseks sobivad 3-5 selgrootut looma, joonistage need ning uurige nende
eluviisi ning kehaehitust. Tiiitke tabel. Vaadake jooniseid.

]oonista

lagage loomad
kiirelt ja aeglaselt
liikuvateks. Kiired
Ioomad on
enamasti
rooveluviisilised

V6rrelge leitud
loomadejalgu ja
ujujalgu,joonistage
ilusamad, vaadake
luubiga*
V6rrelge nendest
loomadestkahel:
Kehakuju
jalgu
Tiibu
Muud
Kas oskate oelda.

misloomseeon?
t
* Ujujalad esinevadkiirelt liikuvatel mardikatel.Ujujalgu aerudenakasutadessaavad
selgrootudloomad veeskiiresti liikuda. Ujumist h6lbustavadlisakarvakesteread
ujujalgadekulgedel.Teistlaadi jalad on m6eldud ronimiseksja kinnihoidmiseks.
5. Milliseid linde ja loomi te veel tiigi iiiireskohtasite?

t7
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]iireldused:
1. Tiigi elustik on huvitav, sest...

W
lQaa[e[ on Laa[utaaa

tiigis aruufortt

2. Kas me peaksime tiike kaitsma?
Kuidas? ...

3. Vaadeldud elusolenditest k6ige huvitavamad olid:
Lindudest ...
Loomadest ...
Taimedest...

Kodune iilesanne.
Kui teie peaksite kujundama tiigi vapi, siis miiline see oleks?

l8

fotruruafotf[eseid

6. Otsi6igetsuundo...

Tiihtvere laululava r ajati 1920-1930.
aastatel kaevatud kruusaaugu kohale.
Sel ajal oli siin niihtav ka devoni liivakivipaljand. T2inapiieval jaab see oru
veeru katva murendmaterjali ja taimestiku, teede ia ehitiste alla. Punast
liivakivi v6ib siiski niiha mitmes kohas
Tartu linna piires. Laululava tagant
Emaj6e iiiirest on vastaskalda oruveerus h?isti vaadeldav looduskaitsealune
Kalmistu paljand. Laululava uus ehitis
valmis 1994. aastal kui tiihistatil2S
aasta moodumist esimesest Eesti
tildlaulupeost.
Parim abimees 6ige suuna leidmisel on
kompass, eriti halva n?ihtavusega
maastikul ja pimedas. Kompassi magnetiseeritud n6ela punane ots niiitab
alati p6hjasuunda.

Kompassi tuleb hoida tasapinnas,
et n6el saaksrahulikult liikuda.
Po6rdu algul ise ka niioga p6hja
suunda, siis saad 6igesti miiiirata
ilmakaart ja asimuudinurka.
Asimuut on kellaosuti
liikumissuunas loetud nurk
p6hjasuunaja sinu liikumissuuna
v6i mingi objekti asukoha suuna
vahel.

Harjutame kompassi kasutamist jiirgmiste iilesannetega.
Ghsr*Hisd*#H**

n

N*|

Tiiiivahendid: kompass,iilesandeleht,pliiats, papist v6i vineerist kirjutusalus.
Aeg:

1tund.

l#I
,

"rJ

II

Ulesanne.
Jooksekompassi abil liibi etteantud marsruut ja vasta ki.isimustele.
rava juurest.
Alusta liikumist Lauiulava iilemise sissek?iiguvd
Iga 6pilane v6i rtihm tutvub k6igepealt miingu reeglitegaja alustab liikumist siis,
kui on antud start!
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1. Orienteeri kompass
Kiisimus: mis ilmakaarde iiiiib Laululava? ...

2. Leia edela ilmakaar ja liigu edelassekuni Laulupeo puiestee alguseni, jookse siis kagu
suunas kuni paremale (see tiihendab edelasse)suundub jalgrada.
Ki.isimus: mis liiki puud kasvavad Laulupeo puiesteel?

3. Jookse miiiida jalgrada edelassekuni teede ristini
Kiisimus: kas sinu vaateviiljas kasvab okaspuid, mis liiki need on?

4. P66rdu ristteelt otse p6hja suunduvale rajale ja jookse asfaltteeni ning suundu siis
loodesse ja jookse kuni asfaltteeni, mis suundub kirdesse oru vee&ustalla.
Kiisimus: mis ilmakaarde Sinust jaab A. Le Coq'i 6lletehase tornis lehviv lipp?

Mis viirvi see on?

5. Niiiid jookse oru veerust alla kuni ristteeni ja miira asimuut 130". Liigu asimuudil
130' laululava taga kuni niied endast vasakul puude vahel suuri kive (riindkividest
miilestusmiirke).
Kiisimus: vaata lahemalt, mis on nendele kividele kirjutafid ja miirgi riles

1 ... . . .

2. .....

6. Tule teele tagasi ja vali liikumiseks Emaj6e iiiirde suunduv tee
Kiisimus: mis ilmakaare suunas seetee kulgeb? ...

7. |ookse miiiida teed kuni Emaj6eni ja suundu alleele asimuudil330'.
Kiisimus: mis veekogud jiiiivad sinust
1. Kirdesse

2. Edelasse

Mis puud kasvavad alleel? ...
(kui sa ei tunne puud, v6ta tiks leht kaasa)

8. |ookse miiiida alleed edasi kuni ranna autoparklani ja suundu siis edelasse.|ookse
m66da teed kuni paremale suunduva teeharuni. Jookse seda teed m66da oru veerust
riles ja podrdu vasakule, tileta ettevaatlikult ristuv asfalttee. Jookse Laululava
ktilgvZiravast sisseja alguspunkti tagasi. Tubli!
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7. Autode m6ju linnokeskkonnole

Viimasel aastaktimnel on Eestis autode hulk oluliselt kasvanud. Liikluse kasv
Iinnades ja maanteedel on toonud kaasa hulgaliselt uusi probleeme: 6husaastuse
suurenemine, liiklus6nnetuste sagenemine, liikluse halb korraldus. Ohusaastust
suurendavad ka vanemat ttiiipi autode ja busside halb tehniline seisukord ning
pliilisandiga autoktituse kasutamine vanemates autodes. Ometi ei saa me ka
liiklusvahenditest loobuda, sest igale poole jalgsi ei j6ua. Igai.ihel meist tuleb
leida m6istlik lahendus enda iaoks, m6eldes ka keskkonna puhtusele.
GH,F;rHkHdi.lF

Tiiiivahendid: pliiats, v6imalusel luup samblike uurimiseks.
Aeg:

I

too tegemiseks tiinaval kulub 1-2 tundi, olenevalt sellest, kui
kaugel teineteisest asuvad vaatluskohad. Jiirelduste ja
kokkuv6tete tegemiseks kulub 1 tund klassis.

Tiiiiiilesanded.
Kiiesolev t6o on mOeldud liiklustiheduse jiilgimiseks ja selle m6ju hindamiseks
linnakeskkonnale. Ulesannete tiiitmiseks moodustage 4-5 liikmelised rtihmad.
Valige 2 vaatluskohta: iiks elamurajoonis ja teine kaubanduskeskuse liihedal
(niiiteks Tartu Kaubamaja ees). M6lemas vaatluskohas tiiitke rilesanded L ja2.

1. LIIKLUSTIHEDUSE

VAATLUSED.

Lugege m6lemas vaatluskohas 20 minuti jooksul modduVad llikluSvahendid.
Kirjutage tiles kellaaegja kuuptiev ning vaatlejatenimed. Taitke tabel.
Vaatlejad:
Esimene vaatluskoht:
Liiklusvahend

Kuupiiev:
Tossavatetorudega

Mootorratas
Teine vaatluskoht:
Liiklusvahend

Kuupiiev:
Tossavatetorudega

2l

Kokkuv6te
Milline vaatluskohton tihedamaliiklusega?...
Mis p6hjustabtihedamatliiklust? ...

2. SAMBLIKE UURIMINE
uurige vaatluskohtadejuures teeiitirseidlehtpuid ja nende ttivesid.
Valige vaatluseksv6imalusel vanemad lehtpuud. Tiiitke tabel.

[6fr.ruasam6[i(

ftattsambk(

seinafotrp

P66sassamblikud meenutavad vtiikesi p66sakesi.Pildil ldhnasaqnblik.
Lehtsamblikud on madalad, ainult veidi puuttive pirurast k6rgemale
kasvavadsamblikud. Hallsamblik (hall) ja seinakorp (kollane) o4
r l
Iehtsamblikud.
Esimene vaatluskoht

Mis liiki puid te niiete?
Kas puuflivedel tee iiiires leidub
samblikke palju/ viihe/ i.ildse
mitte?
Mis viirvi samblikke leiate?
Kas samblikud on nagu:
a) viiikesed p66sakesed
b) madalad, veidi k6rgemal
puuttivest (lehtsamblikud)
c) heleda koorikuna ttivepinnal
(kooriksamblikud)?

Kas puuttivi v6i lehed on
tahmunud?
Kas puuttivi on kaetud roheka
kirmega (vetikad)?
Kas teie arvates on puudel seal
hea elada? Miks?
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Teine vaatluskoht

Teadmiseks.
. Tiheda liiklusega paigas hiivib 6husaastuset6ttu enamus samblikke.
Eriti ohustatud on p66sassamblikud, mis elavad tavaliselt puhtama 6huga
kohtades. Ohusaastuse kasvades samblike liikide arv puudel viiheneb.
Tihti esineb teede iitires puudel vaid kollast (seinakorp) ja halli v2irvi
lehtsamblike kogumikke, mis taluvad 6husaastust paremini (keskmine
saastus).
Viiga saastunud piirkondades p66sas- ja enamasti ka lehtsamblikud puudel
puuduvad, m6nes kohas v6ib leida heleda koorikuna puuti.ive katvaid
kooriksamblikke.
Saastunud 6hule viitavad ka rohekas vetikate kirme tiivel, tahm lehtedel ia
tiivel.
Kokkuv6te.
Missugused on teie samblikuvaatluste tulemused?
Kas 6hk teede iiiires on saastunud, arvestadesteie vaatlusi samblikekohta?
Esimeses vaatluskohas:
Teisesvaatluskohas:

f 2ireldused.
Jiireldused tehke hiljem klassis, piirast vaatluste tegemist.
1. Mis mojutab teie arvates liiklustihedust erinevates vaatluskohtades?

2. Kas teie kooli liihedal on tihe liiklus, suur mtira ja saastunud 6hk? Kirjeldage tiipsemalt.

3. Kas on tervislik viibida tiheda liiklusega kohas? Kuidas v6ib kahjustuda tervis?
a)
b)
c)
d)
e)
4. M6elge iiks v6imalus, kuidas viihendada liiklustihedust teie poolt vaadeldud suure
liiklustihedusega paigas?

5. Kujutage ette, et 20 minuti jooksul oleksid k6ik teie vaatluspunkte mootors6idukitega
labinud inimesed kasutanud ainult liinibusse. Tirginedes oma vaatlustulemustele
arvutage, kui palju busse oleks teist sel juhul moodunud. Arvestage, et igas autos s6itis
keskmiselt 2 inimest, bussi mahub 30 inimest. Kas see viihendaks liiklust ja 6hu
saastust?
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8. Millineon loodusemitmekesisus
minu kodu6ues?

Meie kodu6ued on paigad, kus me liigume iga piiev. Looduse mitmekesisus
nendes on viiga erinev- alates paneelmajade vahelistest asfalt- ja haljasaladest
kuni eramajade roheliste aedadeni. Me oleme oma kodu6uedega harjunud, nad
on nii tuttavad... Agu kui tuttavad? Vaatame!
ed&ff**# .

I

Tiiiivahendid:

pliiats, v6imalusel binokkel, pintsetid ja luup, kaanega
liibipaistev purk, linnumiiiiraja v6i pilte lindudest, j oonistuspaber.

Aeg:

2-3 tundi.

Tiitiiilesanded.
selle vaatlusegaavastamelooduse mitmekesisustkoduQues.
1. JOONISTAGE joonistuspaberileKODUOUE SKEEM, kuhu miirkige maja
asukohtja teed-rajad.Leidke rilespuud, p66sadja rohualad.TahistJge
pnigikastide ja auto(de) asukohad.
2. VAADELGE LINDE. Tavalisemadlinnud on varblane, kodutuvi, hakk,
hallvares, kuldnokk, riiiistapiiiisuke,piiritaja,linaviistrik, aed-p66salind,harakas,
metsvint, rasva-ja sinitihane. Milliseid linde te kohtate oma koduOues?
Joonistagetiks vaadeldud lindudest oma skeemijuurde.
3. VAADELGE MULDA JA LEIDKE SELLESELAVAID LOOMAKESI.
Leidke niiske pehme mullaga koht, selleks.sobibniiiteks kompostihunnik.
Mullaloomi on kergem leida ka kivide ja puuirottide alt, kiindude juurest.
v6tke kaasapurk, kuhu ptiridke mullas elavaid loomi ja vaadelgeneid.
Pilrastvaatluse l6ppu viige loomad tagasi aedav6i puit i.

Joonistage3 ilusamat mullalooma ja tiiitke nende kohta tabel.
I

Mullalooma pilt

Mitu jalga tal on?
Mis v2irvi ta on?
Millised on ta silmad
(viirvus, suurus)?

Kas tal on tiibu?
Vaata juuresolevaid
jooniseid, kas see on
m6ni nendest
loomadest, milline?
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Kokkuv6te kodu6ue vaatlustest:
1. Mina elan .

.. (paneelmajas,ridaelamus, tihepereelamus,

mitmekorruselises puu- v6i kivimajas, mujal)
2. Minu kodu6u on ....
haljastatud, vdhe haljastatud, haljastamata)

...... linnaosas.
..

( hiisti hallastatud, keskmiselt

3. Minu kodu6ue iseloomustab k6ige rohkem
(niiiteks: asfaltkate, autoparklad, kena 6unapuuaed, hooldatud peenrad, viiike haljasala,
vanad puud, jiiiitmaa, heakorrastamata iimbrus). valige 1-3 v6imalust.

4. Minu kodu6u on ....

(elustikurikas, elustikuvaene),

5. Kodu6ues vaatlesin jiirgmisi linde: ...

6. Kodu6ues leidsin

.... erinevatmullalooma (arv)

7. Kuhu visatakse prtigi? Kas selleks on mitmeid v6imalusi?

L6puks v6ib koduaia plaanidest ja teie vaatlustest korraldada ndituse,
igatiks saab esitada ltihidalt oma too tulemusi ja kokkuv6tteid.

Ilireldused.
Jiireldusedtehkepiirast esitlustekuulamist ja niiitusevaatamist.
Kuidas me saaksimekodu6uedeslooduseosasuurendadaia mitmekesistada?

9. Koskooliiimbruson looduse-io lqpses6brolik?
Keskkond, milles me elame, tootame ja 6pime on meile iiZirmiselttahtis: sellest
t6ov6ime,aga ka meeleoluja pingevabadsuhted'
s6ltub tervis, hea eneseturure,
Meid rimbritsev keskkond kujuneb paljude tegurite koosm6jul oma osa
miingivad 6hu ja vee seisund,haljastus,sisekujundus,ehitusmaterjalid,vdrvid,
lOhnid... . Meeldiv on dppida koolis,mille eesei kuige suur mrira- ja heitgaasiderikasautomagistraal,kus on kenad miingu- ia spordiplatsid,sobilik
haliastus.
Ttiiivahendid: pliiats, joonistus-v6i plakatipaber(suurem).
Aeg:

1-2 tundi kooliiimbruses vaatlusteksia plaani joonistamiseks,
1 tund klassisriihmatoodeesitluseksja aruteluks.

';
Tiiiii.ilesanded.
KZieso}evtoo on m6eldud koolirimbruse vaatlemiseks ja analtiiisimiseks looduseja lapses6bralikust vaatevinklist. Teine pool toolehest h6lmab planeerimis- ja
kujundamisto6d teemal: "Mida v6iks teie kooli timber (v6i ka sees)teha teisitiu
liihtudes keskkonnas6bralikkusest ja siiiistlikkusest"? Too tegemiseks
moodustage 4-5liikmelised rtihmad. Kui teil on valminud plaanid, jZirgneb
ri.ihmatoode esitlus ia arutelu.

1. Liikudes kooli6ues miirkige tiles 10looduslikku obiekti'
Looduslikud objektid kooli6ueson jiirgmised:
1.

6.

2.

3,

B.

4.

9.

5.

10.

2. Leidke kooti6uel (teie arvates)viis ilusat ja viis inetut asja.Reastageneed tiihtsuse
jiirjekorras1-5 (1 on k6ige olulisem)'
Ilusad:

lnetud:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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3. Arutage, mida teie oleksite suutelised muutma v6i planeerima paremini.
Kirjutage need m6tted siia.

4. Niiiid tehke valik kahe iiirgneva iilesande vahel.
Miirkige oma valik ristiga ja ASUGE PLANEERIMA.
,;
A. MILLINE NAEKS VALJA TEIE UNISTUSTEKOOL? (loomulikult arvestadesteie kooli
asukohtaja ehituseomapiira)
B. PLANEERIGEKOOLTUMBRUSSE
UKS LOODUSESOBRALIKALA:
jalgrattatee,puhkeplats kooii6pilastele,miinguplats, park v6i muu.
Joonistageplaan suurele joonistuspaberile.
K6ik tehtud plaanid pannaksevlilja ntiituseleja rtihma esindajatutvustab riihma plaani
teisteleklassikaaslastele.
Plaanijoonistamiselarvestagekindlasti sellekorrektsetvor#istamist ja selgetloetavust.
Kui kasutate leppemiirke, siis lisage ka nende seletus.

Kas teie koolirimbrus
on looduse- ja
lapses6bralik?
Fotol Tartu Tamme
Grimnaasiumi liihim
timbrus.
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10.Opetojole

1. Tiiiivihiku

kasutamisest

Asulad on kujunenud ja arenenud koos inimkonnaga. Inimesed on rajanud elamuid,
teid ja mitmesuguseid ehitisi vastavalt oma vajadustele, oskustele ja kultuurile.
Inimeste tiha suurem koondumine asulatesse on kujunenud tiinapiieval
linnastumiseks. Linnakeskkond, milles me elame, tootame ja puhkame, on enamasti
tehislik ja poollooduslik. Looduskeskkond linnas on inimeste poolt rimberkujundatud
v6i m6jutatud.
Emaj6e ddres on inimesed elanud juba nle tuhande aasta. Looduslik taimkate on siin
heivitatud juba mitusada aastat tagasi, mdrkimisvddrselt muudetakse ka tdnapdeval
pinnamoodi ja vetev6rku, m6jutatakse 6hu omadusi, lammutatakse ja ehitatakse.
Toovihikut soovitame kasutada 5.-6. klassis loodus6petuse ainekavas ettendhtud
teemade tdienduseks
Erinevate klasside opilaste v6imeid ja huve arvestades tuleks valida j6ukohased ja
sobivad rilesanded/toojuhendid v6i siis vastavalt vajadusele raskusastet muuta.
Viilivaatlusi v6ite planeerida nii sugiseks kui ka kevadeks.
1. Tutvuge toovihikuga ja valige linnaosa v6i teema kohta koostatud tilesanded ja
toojuhendid.
2. Otsustage, milliseid r.ilesandeidtiiidate klassis ja milliste tditmiseks peate tegema
vdlivaatlusi v6i -m66tmisi.
3. Komplekteerige vajalikud toovahendid ja paljundage toojuhendid nihmadele v6i
igale 6pilasele.
4. Arvestage laste nihmatoo kogemusi, ruhma suulus planeerige nii, et igal liikmel on
mingi konkreetne ulesanne.
,.
5. Varuge piisavalt aega viiljas viibimiseks. Oletat&v ajakulu toode liibiviimiseks on
miirgitud ka igal toolehel.
6. Sissejuhatavastunnis tutvustage Opilastelevaatluste ja viilitoode eesmdrki, too
korraldust, andke v6imalus tutvuda toolehtedega.
7. Peirastviilitoid tehke kindlasti veel ndhtust kokkuv6te ja jiireldused.
Julgustage 6pilasi arutlema, diskuteerima ja oma m6tteid vdljendama.

2. Enne viilitiiid...
Loodusvaatlusi sisaldavate toode puhul on soovitatav enne vdlitoodele minekut
6pilastele tutvustada lisakirjandust, linnu-, looma- ja taimeliike. Lindude,
selgrootute veeloomade, mullaloomastiku ja haljastuse kohta leiate asjakohast
teavet ja pilte ka Loodus6petuse 5. ja 6. klassi 6pikutest.
Sissejuhatavastunnis selgitage Opilasteletoolehtedel esinevaid raskemini
arusaadavaid m6isteid (niiiteks: looduse mitmekesisus, keskkonnas6bralik, ...).
Sissejuhatavastunnis on oluline juhtida tiihelepanu keerulisematele objektidele.
'Autode moju linnakeskkonnale"
Toddes "Jalutuskiiik Toomemde parki" ja
rZiiikige6pilastele samblike, sammalde ja vetikate p6hierinevustest. V6imalusel
tutvustage niiidiseid klassis v6i kooli laihitimbruses.
Selgitage 6pilastele p6hilist kditumisreeglit loodusvaatlustel: suhtuda k6igesse
elavasse- nii loomadesse kui taimedesse - respektiga ja hoolivalt. Vdikeste veeja mullaloomade ptir.idmisel ning vaatluspurkides hoidmisel kiitelge neid
ettevaatlikult ja viige nad hiljem elukeskkonda (tiiki, 6ue) tagasi. Selgrootute
veeloomade vaatluse puhul oleks otstarbekas hoida loomad eri purkides, eriti
kui soovitakse vaatlust jdtkata jiirgmisel pdeval. Rooveluviisilised putukad ja
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nende vastsed (niiiteks ujurid, kiilivastsed) soovad endast norgemad lihtsalt eira.
Ujuri ja mudatigude viiikeses akvaariumis pidamine on Opilastele viiga
meelikoitev tegevus.
r Vaatluste vormistamisel on vajalik andmed kohapeal
voimalikult tiipselt tiles
mtirkida. Hiljem v6ivad andmed ununeda. Jiireldusi vaatluste kohta v6ib teha ka
hiljem klassis.

3. Ulesannetevastuseidja selgitusi
Kus asub Tartu linn?
Ulesanne1: Emaj6e drikeskus asub oru p6hjas j6e lammil.
Vanemuise teatri suur maja asub oru veerul (paremkaldal).
Peetri kirik asub oru pervel (vasakkaldal).

Ulesanne3: M66da ja kasuta kaardi m66tkava ning arvuta vahemaad:
1. Anne kanali pikkus on 1200 m=1,2 km.
2. v6idu sillast piki Riia tanavat raudtee viaduktini on 1 500 m = 1.5 km.
3. Pika tdnava pikkus on 1 700 m = 1,7 km.
Ulesanne 4: Praegune Musumdgi, Teihetornialune kringas ja kohtuhoone taga asuv
kOrgem vall on endiste kaitserajatistejri;inukid. Toomemde kindlustuste,
kaitsekraavis on tdnapdeval K.E. von Baeri tiinav ja vallikraavi tiinav.
Toomemiie sildade alt risti kulgeb Lossi tdnav.
Ulesanne 5: Kui me vaatame Emaj6e iirikeskuse katuselt Tartu linna panoraami:
a) siis me asume merepinnast umbes 82 m k6rgusel;
b) Tartu linna k6ige k6rgem koht on mejst madalamal3 m;
Toomemde k6ige k6rgem koht on meist madalamal 15 m.

Kuhu voolab Emajdgi?
Ulesanne 1: Tuletage meelde, kuidas miiiiratakse j6e parem- ja vasakkallast.
Selleks tuleb seista niioga j6evoolu suunas.
Ulesanne 2: Emaj6gi voolab Kroonuaia silla juures kagusse, turuhoone juures ida
suunas ja avaturu kohal kirdesse.

M66dame

Toomemiige

Ulesanne 1: Ajalooline vaade Toomemdele on edelast. Pildil on Toomkirik, Kuradisild.
praegune kohtumaja ja Jaani kiriku torn.
Ulesanne 3: Sammuga vahemaade m66tmisel s6ltub lubatud vea suurus vahemaa
pikkusest. Mida pikem vahemaa, seda suurem lubatud viga.
Tuleb arvestada laste vanust ja kogemusi.
K.E. von Baeri monumendist Inglisillani on ca 150 m (r 5 m)
Ohvrikivi juurest Rotundi kohvikuni on ca 230 m (+ 5 m)
Ulesanne 4: Vea suuruse tile otsustab 6petaja,arvestadesopilaste vanust ja kogemusi.
Kui m66detakse tiihisest tiihiseni, v6ib lubatud vea suurus olla vaid
10-20 cm. Kui on kasutada samak6rgusjoontega linna plaan, saab seda
rilesannet tiiita ka klassis kaardilugemise harjutusena.
Musumde kdrgus jalamilt on ca 7,5m.
Toomemiie n6lva suhteline k6rgus Vallikraavi tdnavalt Vana Anatoomikumi
juures on ca 12,5m
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jalutuskliik

Toomemiie parki

OodatavadvastusedToomemdelehel:
Suurus

Viirvus

Pesitsuspaik

Talvel meil

Hakk

Viiiksem
Suurem

Puu o6nsuses,
maja aukudes
Puu otsas

Jah

Kiinnivares
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Puhtas keskkonnas esineb lehtpuudel viiga liigirikas samblike kooslus, kus
esineb nii p6Osassamblikke, leht- kui ka kooriksamblikke. sellist pilti niieb
e n a m a s t il i n n a s tv d l j a sv a n a d el e h t p u u d e g ap a r k i d e sj a m e t s a d e s p
. uhta 6hu
eriliseks indikaatoriks on puudel habemetaoliselt rippuvad habesamblikud.
suuremates linnades ja eriti teede ddres on 6hk enamasti keskmiselt,,v6i v;iga
saastunud.
Ohusaastuse kasvades samblike liikide arv puudel vdheneb.
Tiheda liiklusega paigas hiivib 6husaastuse t6ttu enamus samblikke. Eriti
ohustatud on po6sassamblikud, mis elavad tavaliselt puhtama ohuga
kohtades. Tihti esinevad teede ddres puudel vaid kollast (seinakorp) ja halli
vdrvi lehtsamblike kogumikud, mis taluvad 6husaastust paremini (keskmine
saastus).Vdga saastunud piirkondades p66sas- ja enamasti ka lehtsamblikud
puudel puuduvad, m6nes kohas v6ib leida heleda koorikuna puutr.ive
katvaid kooriksamblikke. Saastunud 6hu1eviitab ka rohekas ,r"tikut" kirme
trivel, tahm lehtedel ja tuvel.

4. Teavet Tartust
Tartu linn asub Kagu-Eesti ehk Ugandi lavamaal ja Suur-Emaj6e iirgorus.
Linn on ehitatud rirgoru pohja Emajoe lammile, oru veerudele ja pervele.
a
Emaj6e irgoru perve l6ikuvate vagurnuste vahele jridvale umbes 600 m
pikkusele ja 300 m laiusele neemikule rajati eestlastemuinaslinnus, hiljem
piiskopilinnus ja toomkirik.
r Praegu on Toomemdel looduskaitsealune park, ahitektuuri- ja kunstimdlestised.
a

O

Sadade aastate kestel on inimene muutnud looduslikku pinnamoodi: kaevanud
kraave ja kruusaauke, kuhjanud kindlustusvalle, tditnud Emajoe soiseid kaldaid
jne. Endiste kruusaaukude kohal on ntitid n6od ja orulaiendid (Kassitoome,
laululava, Tartu Ulikooli staadion jt.), endiste kindlustuste kaitserajatiste kohal
kunkad (Botaanikaaia kringas jt.)
a
t

a
a

a
a
a

Emaj6e pind on umbes 30 m korgusel Kroonlinna nullpunktist.
Tartu linna koige k6rgem koht asub Riia tdnava ja Ringtee ristmikust umbes
200 m idapool ja on79 m rile merepinna.
Toomemde k6rgeim koht on Tiihetorni juures - ligi67 m r.i.m.p.
EmajOedrikeskus on 48 m k6rge ja asub 4 m k6rgemal Emaj6e nullpunktist.
Emaj6gi voolab oma 100 km kogupikkusest umbes 10 km ulatuses Tartu linna
territooriumil.
joesiingi laius on Tartu linna piires 40-100 m.
J6e stigavus on24 m, kohati 7 m, sugavaim koht on 8,3 m.
Vee voolu kiirus Emaj6es on keskmiselt 9,7 km/h.
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Tartu kesklinnas asuva veem66duposti nullpunkt asub 29,6 m k6rgemal
absoluutsest ehk Kroonlinna nullpunktist.
Maksimaalne veetaseme kOikumine vaatlusaastatejooksul on olnud 384 cm.
Selleks, et kaitsta Emaj6e kaldaalasid tileujutuste eest, on tehtud korduvalt
kaldakindlustustoid.
Anne kanalit hakati kaevama 1960-ndate aastateteisel poolel. Vetelpiiiistepost
alustas seal tood 7969. aastal.

o Aastaid on Tartu linna reovesi voolanud Emaj6kke.
. veel 1990-ndate aastate alguses juhiti reovesi 32 kanalisatsiooni dravoolutoru
kaudu otse i6kke.
Linna reovee puhastusseadmete ehitamine algas 1985.aastal. Tiinu Sveitsi riigi
abirahale (64 milj.kr.) on rajatud tunnelkollektor, mis asub Turu tiinava all
6-18 m srigavusel.
7996.a.novembris kiiivitati reoveepuhasti esimene osa (mehaaniline puhastus).
Bioloogilise puhastuse osa sai valmis \997. aastal.
6 km pikkune ja2,3 m liibimo6duga toru kogub erinevate linnaosade reoveed ja
juhib need Ropka linnaosas asuva peapumbajaamani, kus reovesi pumbatakse
ouhastusseadmetesse.
u. srigisest puhastatakse umbes 80 % Tartu linna reoveest'
2OOO.
,a
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