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FLORISTILINE KOONDBLANKETT

Punane – I ja II kat. kaitsealused liigid
Sinine – III kat. ja teised enam huvi pakkuvad liigid
Kaldkiri – tuleks herbariseerida





VÄLITÖÖKAART

Aluseks mustvalge põhikaart
Mõõtkava 1:20 000
6 lehte atlase ruudu kohta
2754 kaardilehte



LEHTEDE

PAIGUTUS



LEHTEDE

PAIGUTUS



ANDMEKIHID

I Atlase ruudud
I Kaardilehe tähis
I PKÜ niiduinventuur
I ELFi märgalade inventuur
I Mahepõllud
I Vanad metsad
I VEPid
I Pargid
I Karstinähtused ja allikad

...



ANDMEKIHID

...

I Kaitstavad soontaimeliigid
I Kaitse- ja hoiualad
I Taimede püsielupaigad
I Liikumispiirangud, reservaadid



Liiga palju andmeid...









KUHU

MINNA?

I Sinna, kust on palju teada?
I Sinna, kust on vähe teada?
I Sinna, kuhu on kerge minna?
I Sinna, kuhu on raske minna?







KUHU MITTE MINNA?

Lepingulistele välitöölistele on KeA antud liikumisluba
Minna võib igale poole, v.a.

I Metsise elupaikades enne 1. maid
I Kassikaku, kotkaste ja must-toonekure elukohtades enne 1.

juulit
I Rüdi, tutka, rohunepi ja mustsaba-vigle elukohtades enne

jaanipäeva
I Väikesaartel enne 15. juulit (v.a. koos linnuseirajatega)

Reservaatides käimine tuleb kooskõlastada KeA vastava
regiooni looduskaitse juhtivspetsialistiga e-kirja teel



LINNUALADEL KÄITUMINE

Kõige otsesem oht lindudele on kurna või poegade hukkumine
külmumise, ülekuumenemise või röövloomade läbi, kui
vanalinnul pole inimese kohalviibise tõttu võimalik
pesale/poegade juurde naasta. Selle vältimiseks ei tohiks
headel linnualadel (nt väikesaared, rannaniidud) pesitsusajal
ühte kohta botaniseerima jääda, vaid hiljemalt mõneteist
minuti jooksul edasi liikuda. Ärevalt häälitsev, ründav või
vigast teesklev vanalind on selge ohumärk.
Negatiivse mõjuga on ka häirimistundlike liikide pesakohtade
külastamine. Välistada ei saa pesa tallamise võimalust. Suve
teisel poolel ja sügisel tuleks võimaluse korral vältida
rändepeatusel lindude häirimist.



TEISED SULETUD JA PIIRANGUTEGA ALAD

I Enda tervis kõige enne!
I Palun andke probleemsetest kohtadest toimkonnale teada
I Raudteedel, suurtel kaevandusaladel käimise korraldame

eraldi
I Kaitseväe harjutusaladele minnes vaadata õppuste

graafikut

http://harjutusvali.mil.ee -> KASUTUSINFO



GPS JA GEOINFO

Abiks ruumiandmete vallas

I Kaardiruudud Google’i kaardil:
I Ruutude piirid GPS- ja nutiseadmesõbralike KML ja GPX

failidena (peagi Toomase loengufailide lehel)
I Samm-sammult juhend GPSi kasutamiseks (hetkel veel

töös)
I (ruutudega teemakiht Garmini GPSide jaoks ?)
I Täiendav koolitus algajatele kepsutajatele



GPS JA GEOINFO - TARKVARA

Garmini GPSide jaoks:
Garmin BaseCamp -
http://www.garmin.com/en-US/shop/downloads/basecamp
saadaval Win ja Mac jaoks, tasuta/Freeware)
Üldised GIS tööd, sh GPS trackide konverteerimine muudesse
geoinfo formaatidesse
QGIS
http://www2.qgis.org/en/site/forusers/download.html
tasuta, avatud lähtekoodiga/Free and Open Source; Win ja Linuxi
install triviaalne, Maci puhul vaja enne siin äratoodud lisad
installida: http://www.kyngchaos.com/software/qgis


