TÖÖLEHT: MAASTIKUPROFIIL LÄBI TARTU KESKLINNA

LEPPEMÄRGID
EMAJÕGI

ASFALT

MUNAKIVISILLUTIS

TREPID

SEISUPUNKTID

Reljeefi profiili joonistamiseks Tartu kesklinnas valige üks alguspunkt Emajõe põhjakaldal, näiteks Fortuuna tänaval Turu
silla otsa juures.
2. Märkige plaaniribaga kohakuti alumise profiiljoone horisontaaltelje kohal üks punkt ca 3 mm kõrgusele ja alustage
kõndimist valitud punktist üle Emajõe kuni Kassitoome lohuni, samal ajal jälgige maapinna kõrgussuhete muutust ja
oma asukohta kaardil.
3. Tõmmake profiiljoon vastavalt kõrgemale või madalamale. Et profiili joonistamine oleks lihtsam, võite selleks, et tähistada
kohti, kus maapinna kõrgus muutub, tõmmata plaanile ka vertikaaljooni.
1.
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4.

Mõelge välja leppemärgid maakatte (vesi, asfalt jne.) tähistamiseks profiiljoonel või kasutage erinevaid värve.

5.

Valige oma marsruudil läbi kesklinna 5 seisupunkti, kust avanevad huvitavad linnavaated.

6.

Hinnake vaateid 5-palli süsteemis (vt tabelit).
1 – vaateväljas on midagi väga häirivat, 2 – vaateväli vajab korrastamist, 3 – tavaline vaade, 4 – üsna hea vaade,
5 – kaunis vaade.
Igast seisupunktist tehke kahes erinevas suunas vaatlus. Märkige teie poolt valitud suuna ilmakaar ka tabelisse.

7.

Valige igast vaatesuunast üks inimtekkeline ja üks looduslik objekt ja hinnang vaatele kirjutage tabelisse.
Leidke iga vaate punktisumma.
Kui teil on võimalik kasutada GPS-i, siis määrake seisupunkti koordinaadid ja kirjutage need tabelisse.
Kui seisupunkti koordinaadid on tabelisse juba märgitud, siis otsige GPS-i abil need punktid üles ning tehke seal
vajalikud maastikuvaatlused.

Seisupunkt
1.

Koordinaadid

1.
suund

Punkte

Inimtekkeline
objekt

Looduslik
2.
objekt
suund

Punkte

2.
3.
4.
5.

© Helle Kont (Tartu Keskkonnahariduse Keskus) 2007

Inimtekkeline
objekt

Looduslik
objekt

Punkte
kokku

TÖÖLEHT: MAASTIKUPROFIIL LÄBI TARTU KESKLINNA

Mõelge veel kord läbitud teekonnale ja kirjutage, mis teie meelest oli läbitud marsruudil linnavaates kõige häirivam ja
milline vaade kõige kaunim.
Kas see langeb kokku ka punktisummaga tabelis?
8.

*Läbitud marsruudil oli linnavaates kõige häirivam............................................................................................................................

Põhjendage lühidalt oma arvamust. ..................................................................................................................................................

*Läbitud marsruudil oli kõige kaunim linnavaade .............................................................................................................................

Põhjendage lühidalt oma arvamust...................................................................................................................................................
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