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Miks üldse?

• Loodushuvi ja -hariduse edendamine

• Looduse vaatlemine ja kogemine

• Harrastusteaduse olulisus laiemalt

• Loodusteaduse meetodite
tutvustamine

• Avalike vaatlusandmete kogumine
• Avaandmete võidukäik



Eesmärk on koguda avalikke vaatlusandmeid
Kuidas andmed avalikuks saada?

eElurikkuse portaal!
demo.elurikkus.ut.ee

(demo kuni 16. mai)

Loodusvaatluste maratoni ajal on:

elurikkus.ee

https://demo.elurikkus.ut.ee/
http://www.elurikkus.ee/


elurikkus.ee



elurikkus.ee

https://demo.elurikkus.ut.ee/projects/loodusvaatluste-maraton


elurikkus.ee

Vaatlusalad ilmuvad Loodusvaatluste maratoni projekti lehele
Iga vaatlusala kohta:
• Vaadeldud liigid
• Vaatluste arv

https://demo.elurikkus.ut.ee/projects/loodusvaatluste-maraton


Kuidas andmed sinna saada?

• Vaatluste rakendus Legulus

– Kirjuta telefoni/arvuti veebibrauseri
aadressiribale: legulus.tools

– Juhendi leiad: Loodusfestival.ee/Legulus

https://legulus.tools/


Vaatlusrakendus Legulus
• Registreeri end kasutajaks!
• Sama kasutaja töötab ka plutof.ut.ee töölaual ja vastupidi:

PlutoF kasutajaga saab ka Legulust kasutada



Vaatlusrakendus Legulus

• Oluline on emaili kasutades registreerumine kinnitada!
• Loodud kasutaja seotakse elurikkuse töölauaga PlutoF

• plutof.ut.ee
• KUI emaili link suunab Sind PlutoF-i, siis sulge see ja 

naase Leguluse rakendusele ja logi sisse



Vaatlusrakendus Legulus

• Tee kõik valikud aktiivseks

• ”Piira taksoni valik tasemeni: liik”
Nt kirjutad purav… à
rakendus pakub: puravik; puravikulised; puravikulaadsed
Kui lülitad välja, siis pakub KÕIKI taksoneid



Vaatlusrakendus Legulus

• Nii arvuti, telefoni kui nutitahvli kasutamisel:
Luba asukoht/ lülita GPS sisse
• Legulus seob sinu vaatluse sinu asukohaga



Vaatlusrakendus Legulus

• Asukoha määrab Legulus automaatselt
• Saab sisestada ka käsitsi

• NB! Lisada saab ka faile!



Vaatlusrakendus Legulus

NB! Kui kasutad vormi LIND
Kui ei tea linnu tegevust, siis märgi sinna PAIKNE

Või kasuta vormi “Loom”



Vaatlusrakendus Legulus

• Vaatlusandmeid saab koguda ka ilma internetita

• Punaseks märgitud ß mingi kohustuslik info on puudu

• Vaatlused saab korraga üles laadida

Vaatluste
üleslaadimine



Aga kui nutivahendit ei ole?

• Vana hea – paber ja pliiats
• Trükis aitab märkida
• Liik, koht, aeg, muu info
• Abiks vaatluspunkti kaart

• Vaatluspunktis abi vaatluste sisestamisel



Vaatlusala valimine

• Mingi kindel piirkond/piirkonnad
• Matkarada ja ümbrus
• Park/roheala
• Mingi muu kohalikele oludele sobiv valik

• Vaatlejatele ja korraldajatele huvitav
• Läbitavus mõistlik



Vaatlusala valimine

• Maa-ameti, Google Mapsi vms kaart
• https://geoportaal.maaamet.ee/; https://www.google.com/maps

• Ligikaudne ala
• Tulemuste seostamine vaatluspunktiga
• Andmete võrdlus tulevikuks

https://geoportaal.maaamet.ee/
https://www.google.com/maps


Vaatluspunkti korraldus

• Vaatluspunkt valib ise oma tööaja(d)

• Inimeste juhendamine vaatlusteks
• Leguluse abi ja juhendamine
• Vaatluste trükis
• Määrajad, rakendused

• Kahepaiksete rakendus, Eesti Linnud, Samblike määraja, Seeneaabits

• Vaatluste vastuvõtmine ja vaatluste
registreerimise abistamine



Sihtrühmani
jõudmine

• Kõik loodushuvilised
• Koolid, lasteaiad
• Huviringid, seltsid

Meie poolt:
• Plakatipõhi + trükk
• Reklaamteksti põhi
• Eesti Loodus
• ETV
• Märgid & kleepsud



Tulemus

• Suur hulk loodusandmeid

• Kogemused loodusvaatlustest ja 
harrastusteadusest

• Suurenenud keskkonnateadlikkus

• Vaatluspunkti enda tutvustamine

• Rõõmus meel ja hea enesetunne värskest õhust
ja aktiivsest tegevusest



Märt Kose
m2rtkose@ut.ee
+372 5660 4659

Veljo Runnel
veljo.runnel@ut.ee

+372 520 6108
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