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Mis on harrastusteadus (HT)?

Citizen science, rahvateadus

• Vabatahtlik (elurikkuse ja 

keskkonna)andmete

kogumine, mis aitab täiendada

teadmisi (loodus)keskkonna

kohta

• Harrastusteaduse 10 

põhimõtet: 

http://tinyurl.com/zznbwsp

Andmete 
kogumine 

osaliselt või 
täielikult 

vabatahtlike ja 
harrastajate poolt 

Andmete analüüsimine 
teadlaste poolt

Analüüside 
tulemuste ja uute 

teadmiste 
levitamine 

ühiskonnas

http://tinyurl.com/zznbwsp
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Feno- ja juhuvaatlused

• Primitiivseim HT tüüp, kuid ülitähtis

• Hea ülevaade haruldaste ja 

tavaliste liikide levikust, arvukusest 

ja fenoloogiast

• Konkurents: LVA, Tiira.fi, 

Trektellen

• Facebook – mutiauk looduspiltnikele

• Otsingu ja väljundi probleemid

Sisestamine ja väljund atraktiivseks!

Linnuvaatlused 
e-Elurikkuses:
2011 – 29 949 kirjet
2012 – 55 247 kirjet 
2013 – 64 824 kirjet
2014 – 86 477 kirjet
2015 – 86 230 kirjet
2016*–86 218 kirjet
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2010 – 888 aeda, ~1100 vaatlejat

2011 – 948 aeda, ~1100 vaatlejat

2012 – 1439 aeda, ~2100 vaatlejat

2013 – 1817 aeda, ~2500 vaatlejat

2014 – 2353 aeda, ~3500 vaatlejat

2015 – 1838 aeda, ~2700 vaatlejat

2016 – 2000 aeda, ~2800 vaatlejat

• RSPB Big Garden Birdwatch’i eeskujul

• Suurim isendite arv igast liigist tunni 

jooksul

• 11 riigis sarnase metoodikaga

www.eoy.ee/talv

http://www.eoy.ee/talv


• Lihtne metoodika 

• Jõukohane algajatele

• Selge ja atraktiivne veebirakendus

• „Luura-naabrit“ väljund

• Esimene samm linnuvaatlejaks

• Valemäärangute ja vale metoodika 

tuvastamine

• Sõltuvus ilmast

Väärib kohta riiklikus keskkonnaseires

Koostöö teiste riikidega
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www.eoy.ee/talv

http://www.eoy.ee/talv


www.eoy.ee/aastalind

Aasta linnud

• Veebirakendused alates 2011
• Uued teadmised pesitsemisest, 

levikust ja elupaigakasutusest

http://www.eoy.ee/aastalind


2014 – 284 aeda, 

424 osalejat, 8500 kirjet 

2015 – 391 aeda,

672 osalejat, 19200 kirjet

2016 – ~505 aeda,

~915 osalejat, ~27 300 kirjet

www.eoy.ee/aed
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• Kombinatsioon mitmest 

metoodikast

• Aialinnulist, pesakaart, taime-

ja putukafeno, looma-

vaatlused, kimalased

• 1. märts – 2. oktoober

http://www.eoy.ee/aed


• Keeruline tasakaal metoodika 

keerukuse, andmete väärtuse ja 

osalejate arvu vahel

• Igatsus kevademärkide järele!

• Tihe kirjavahetus + uudiskirjad

• Andmete automaatne kontroll
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www.eoy.ee/aed

• Vaatlusandmete verifitseerimine 

kontrollküsimustega

• Määramisoskuse parandamine

• Konstruktiivne suhtumine 

metoodikasse, määramisse ja 

projekti eesmärkidesse

http://www.eoy.ee/aed


Kuidas edasi?

• Metoodika

– Tuuni jalgratast, ära leiuta

– Võimalikult lihtne ja mugav

– Lihtsus vs andmete väärtus vs osalejate arv! 

• Veebilahendus

– Kohustuslik

– Mugav sisestada

– Äge väljund

– Nutisõbralik 



Kuidas edasi?

• Rahva kaasamine

– Meedia 

– Utsitamine ja kirjavahetus

– Iseseisev linnuõpe

• Tulemused

– Kokkuvõtted osalejatele

Üle-euroopaline metoodikate ühtlustamine, 

levitamine ja tulemuste analüüs

Finantsvabadus

Facebooki problemaatika lahendamine?

Uued HT projektid teistele liigirühmadele



Meelis Uustal

meelis.uustal@gmail.com

Tänan kuulamast!

Enamik neist projektidest on teoks 

saanud tänu 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

toele!


