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Mis on hüdrogeoloogilised kontseptuaalsed mudelid? Miks
me neid vajame? Ja kõige olulisem -  kuidas koostada
kontseptuaalset mudelit põhjaveest sõltuvatele
ökosüsteemidele? Need on vaid mõned teemadest, mida
arutati 28. märtsil toiminud GroundEco projekti esimesel
avalikul üritusel Tallinnas Keskkonnaministeeriumis.
Seminari korraldas Eesti Geoloogiateenistuse hüdro- ja
keskkonnageoloogia osakond.

Seminar oli osa GroundEco projektist, mille eesmärk on
edendada ühiste põhjaveeressursside majandamist ning
põhjaveest sõltuvate maismaa ökosüsteemide säästlikku
haldamist piiriüleses Gauja/Koiva vesikonnas. Üritusel oli
kokku 47 osalejat 19 erinevast asutusest Eestis ja Lätis.

Pildil seminaril osalejad grupitöö protsessis

GROUNDECO PROJEKTI
ESITLEMINE EUROOPA SUURIMAL
GEOTEADUSTE KONVERENTSIL -
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Kõik seminar tehtud ettekanded ja pildid on
leitavad       siit.
 

G U N T A  G A B RĀN E
Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības
jomā, Dabas aizsardzības
pārvalde

“Zināšanas un praktiskā pieredze, kas
tika izplatīta semināra ietvaros, bija
vienlīdz izglītojoša
un visaptveroša. Es ticu, ka
padziļinātas zināšanas par šo tēmu
veicinās pārdomātus
lēmumus un rīcības, lai pienācīgi
aizsargātu no pazemes ūdeņiem
atkarīgas ekosistēmas.”

E N N  K A R R O
vanemteadur, Tartu Ülikooli geoloogia osakond

“Kogu päev oli väga kasulik, sest seminar oli
informatiivne. Seminaril selgitati nii
teemakohast laiemat visiooni kui ka
lokaalseid rakendusi. Programm oli hästi
koostatud ning kõik toimus määratud aja
jooksul.”

A I J A  D Ē L I Ņ A
dotsent, Läti Ülikooli geograafia ja maateaduste
teaduskond

“Mulle meeldis viis, kuidas Andres Marandi
hüdrogeoloogiat kui keerulist teemat erineva
taustaga inimestele selgitas. Ma võiksin sellist
lähenemist kasutada ka enda hüdrogeoloogia
loengutes.”

@vsialvgmc @LUGZZF
@VidzemesPlanosanasRegions
@dabasparvalde

@keskkonnaministeerium
@EestiGeoloogiateenistus

@LTIOK

@LVGMC_Meteo

Eelseisvate sündmustega kursis
olemiseks jälgige projektipartnereid
sotsiaalmeedias või vaadake infot
GroundEco projekti koduleheküljelt      
 siin: 

@VidzemesRegions
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http://bit.ly/GroundEco-Workshop
https://www.facebook.com/VSIALVGMC/
https://www.facebook.com/LUGZZF/
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/
https://www.facebook.com/dabasparvalde/
https://www.facebook.com/keskkonnaministeerium/
https://www.facebook.com/Eesti-Geoloogiateenistus-168897230531824/
https://www.facebook.com/LTIOK/
https://twitter.com/LVGMC_Meteo
http://bit.ly/GroundEco
https://twitter.com/VidzemesRegions


 

 

 

 

 

2019. aastal 7.–12. aprillil korraldatud EGU
(European Geosciences Union) konverentsil osales
enam kui 16 000 teadlast, geopoliitika kujundajat,
eksperti ja entusiasti 113 riigist. Igal aastal Austrias
Viinis toimuva ürituse näol on tegemist Euroopa
suurima geoteaduste konverentsiga.

GroundEco projekt on kooskõlas Euroopa
värskeimate uurimissuundadega. Euroopa Liidus on
tehtud veel liiga vähe teadustöid, mis käsitleksid
põhjaveest sõltuvaid maismaaökosüsteeme. Seega
on meie projekti tulemused väärtuslikud isegi
väljaspool Eestit ja Lätit.

Meie projekti edu üheks põhiliseks teguriks on tugev
ja mitmekesine partnerorganisatsioonide ühendus.
Projekti meeskond ühendab erinevate valdkondade
teadlasi, eksperte, poliitikakujundajaid ja piirkondade
arendajaid. Meie veendumusel on see parim viis
jätkusuutlike tulemuste loomiseks.

GroundEco projekti esitlemine Euroopa suurimal geoteaduste
konverentsil

Rahvusvahelise nähtavuse suurendamiseks on
GroundEco projekt nüüd ResearchGate'is, ühes
maailma suurimas portaalis, mis koondab teadlasi ja
vahendab teadusuuringuid. Jälgige meie tegemisi ka
ResearchGate´is!

EGU 2019 numbrites

Konverents kestis 5 päeva ning selle
aja jooksul peeti 5531 suulist
ettekannet, esitleti 9432 postrit
ning leidis aset 1287 interaktiivset
PICO-esitlust.

Nädala jooksul toimus 683
unikaalset teaduslikku istungit koos
87 lühikursusega.

Lisateavet EGU ürituse kohta leiate aadressilt

Meie esimesed tulemused esitati edukalt
laiemale avalikkusele poster-
ettekannete vormis. Vaata koostatud
postreid ja nende kokkuvõtteid      siit

Teadmiste jagamine

www.egu.eu  või EGU blogist.

GroundEco projekti partnerid EGU 2019 konverentsil
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Need numbrid ei pruugi olla tajutavad, aga
lühidalt öeldes oli tegemist võimsa üritusega.

https://www.researchgate.net/project/GroundEco-Joint-management-of-groundwater-dependent-ecosystems-in-transboundary-Gauja-Koiva-river-basin-GroundEco
https://bit.ly/GroundEco-EGU2019
http://www.egu.eu/
https://blogs.egu.eu/


Projekti “Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja –
Koiva river basin (GroundEco)” viiakse ellu Läti-Eesti piiriülese koostöö programmi Interreg 2014-
2020 raames (www.estlat.eu). Selle eesmärgiks on tõhustada ühiste põhjaveeressursside ja
põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide jätkusuutlikku majandamist piiriüleses Gauja-Koiva
veekonnas.
 
See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest,
kuidas seda infot võidakse kasutada.
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GroundEco partnerid:
Eesti Keskkonnaministeerium

Läti Looduskaitse Agentuur
Läti Ülikooli geoloogia osakond
Vidzeme regiooni planeerimisosakond

 Eesti Geoloogiateenistus

Läti Keskkonna, Geoloogia ja
Meteoroloogia keskus

Tallinna Ülikooli ökoloogia keskus

GroundEco projektis osalevad partnerid moodustavad
interdistsiplinaarse asjatundjate meeskonna.
Projektipartnerid kasutavad projekti läbiviimiseks
andmeid partnerorganisatsioonide varasematest
uurimustulemustest. Toimub ka aktiivne uute
andmete ja informatsiooni jagamine partnerite vahel.
 
Järgmiseks oluliseks eesmärgiks on välja töötada
ühine metoodika, kuidas tuvastada põhjaveest
sõltuvaid maismaaökosüsteeme, ning testida seda
projekti pilootaladel. Lisaks plaanitakse koostada
soovitused piiriülese Gauja/Koiva vesikonna
paremaks majandamiseks.

https://estlat.eu/
https://www.envir.ee/et
https://www.daba.gov.lv/public/eng/
https://www.lu.lv/en/
http://www.vidzeme.lv/en/about_vidzeme
https://www.egt.ee/et
https://www.meteo.lv/en/
https://www.tlu.ee/

