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vaatlusandmete ruumilist paiknemist. Käesolev töö põhineb Loodusvaatluste andmebaasis 

olevatele valitud liigirühmade andmetele. Töö eesmärgi saavutamiseks tehti Eesti Looduse 

Infosüsteemi (EELIS) töölauarakendusest andmepäring. Andmepäringu tulemusel saadud 

andmetest tehti ülevaateid tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel 2010 ning 

vaatlusandmete ruumiline analüüs teostati programmis ArcMap 10.4. 

Töö tulemustest selgus, et suurema osa andmetest moodustavad paarikümne aktiivsema 

vaatleja kirjed. Vaatlejad eelistavad enim kaitsealuste liikide kohta kirjete registreerimist. 

Maakondade lõikes on enim vaatlusi sisestatud Harju (3406), Pärnu (2232) ja Võru (2024) 

maakonnast. Samuti leiti, et eelistatuimateks vaatluskohtadeks on hõreda asustusega alad, 

nagu külad, mille territooriumilt on tehtud 15 971 loodusvaatlust. Kaitsealadel on kokku 

registreeritud 7 197 loodusvaatlust, mis moodustab vaatluste koguarvust 37,25%. 

Kaitsealade analüüsist selgus, et enim eelistatakse loodust vaadelda rahvusparkides ning 

maastikukaitsealadel.  

Töö edasiarendamisel on võimalik uurida vaatluste seost matka- ja terviseradadega. 
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SISSEJUHATUS 

 

Juba sajandeid on teadlased oma märkmetes kirjeldanud erinevaid looduses kohatud linde, 

loomi, taimi ning kõikvõimalikke nähtuseid. Need vaatlused loodusest on aidanud mõista 

meid ümbritsevat keskkonda, selle toimimist ning selle erinevaid osasid. Ajapikku on 

inimeste huvi looduse vastu järjest kasvanud. Tänapäeval võimaldavad kaasaegsed 

tehnoloogilised vahendid looduses nähtu mugavalt ja kiirelt registreerida, lahkumata 

vaatluskohalt. Mugavuse ja lihtsuse tõttu on looduse vaatlemine ning vaatlustulemuste 

esitamine muutumas ka aina populaarsemaks. 

Harrastusteadlaste kaasamine teadustöösse on loonud võimaluse jälgida muutusi globaalsel 

skaalal nii liikide levikus ja koosseisus, väljasuremises, keskkonnareostuses, maakasutuses 

kui ka üldises ökosüsteemi tervises (Tulloch et al. 2013). 

Harrastusteaduse teemalistes töödes on varasemalt uuritud andmete praktilist kasutust Eestis 

(Raadom 2018). Andmete ruumilise paiknemise kohta on tehtud vaid mõned väga üldised 

kokkuvõtted, näiteks Loodusvaatluste andmebaasi kodulehel kättesaadavad aasta 

kokkuvõtted. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida  Eestis harrastusteadlaste aktiivsust ja 

nende poolt sisestatud vaatlusandmete ruumilist paiknemist. Antud töö põhineb 

Loodusvaatluste andmebaasis (http://lva.keskkonnainfo.ee/) olevatele valitud liigirühmade 

andmetele. Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 

1. Milline on vaatlejate aktiivsus looduse vaatlemisel? 

2. Kas erineva aktiivsusega vaatlejad keskenduvad erinevatele liikidele ning millised 

populaarsemad liigid erinevates aktiivsusklassides esile tulevad? 

3. Millised on eelistatuimad vaatluskohad (asulad, teede lähedane ala, kaitsealad)? 

Töös kasutatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS) olevaid Loodusvaatluste 

andmebaasi  vaatluseid. Päringu tulemusel saadud andmetest tehti ülevaateid 
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tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel 2010 ning ruumiline analüüs teostati programmis 

ArcMap 10.4. 

Käesolev töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade harrastuse 

olemusest, harrastusteadusest maailmas ja Eestis, harrastusteaduse andmebaasidest, 

vabatahtlike kaasamise ja osalustasemetest, tutvustatakse Eestis läbiviidud projekte ning 

viimaks saab ülevaate, millistes paikades loodusvaatlusi tehakse. Teises peatükis saab 

ülevaate tööks kasutatud materjalist ja metoodikast. Kolmandas peatükis esitletakse töö 

tulemusi ning arutletakse saadud tulemuste üle.  

Avaldan tänu oma lõputöö juhendajatele Silja Kanale ning kaasjuhendajale Marika Kosele. 

Tänan Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Reigo Roastot, kes andis 

nõu andmetega tegelemisel. Tänan ka lektorit Anne Kulli, kes aitas programmi ArcMap 

puhul.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

 

1.1. Harrastusteadus 

 

Harrastusteadus (inglise keeles citizen science) on termin, kirjeldamaks vabatahtlike osalust 

teadusuuringutes või tegevustes, mis omavad teaduslikku tagamaad (Runnel et al. 2016). 

Termini täpne tähendus ja sisu on riigiti varieeruv (Eitzel et al. 2017) ning tihtipeale 

kasutatakse seda kui üldmõistet, kirjeldamaks koostoimet teaduse ja ühiskonna vahel 

(Runnel et al. 2016). Kuigi harrastusteadust on praktiseeritud tänaseks juba üle saja aasta, 

võeti mõiste kasutusele alles 1990. aastatel (Cohn 2008). 

Harrastusteadlaste abi kasutamine teadustöös võimaldab läbi viia suure hulga erinevate 

lähteülesannetega projekte, alustades galaktikate liigitamisest (Galaxy Zoo), DNA järjestuse 

analüüsist veebikeskkonnas kuni taimede ja loomade välise seire ning õhu- ja veeproovide 

kogumiseni (Kragh 2016). Enamikel juhtudel on harrastusteadlaste peamiseks ülesandeks 

andmete kogumine, millele võib järgneda ka andmete hilisem töötlus, nagu fotode 

liigitamine ja märgistamine või dokumentide/teaduslike etikettide transkribeerimine 

(Sauermann, Franzoni 2015). 

Harrastusteadus loob teatud õpikeskkonna, mis soodustab looduskaitseliste probleemide 

mõistmist ning julgustab neis osalemist (Lewandowski, Oberhauser 2015). Enamik 

harrastusteadlastest on amatöörid, kes aitavad teadustöödele kaasa, sest neile meeldib 

looduses liikuda või nad on mures keskkonna pärast ning sooviksid probleemide 

lahendamises kaasa aidata (Cohn 2008). Oluline on märkida, et harrastusteadlastele ei 

maksta tehtud töö eest. 

Kuna harrastusteadus on paindlik mõiste, mida saab kohandada ja rakendada erinevatele 

olukordadele ning uurimisaladele, töötas Euroopa Harrastusteaduse Assotsiatsioon 
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(European Citizen Science Association; ECSA) välja kümme põhimõtet, mida peetakse 

harrastusteaduse hea tava aluseks: 

1. Harrastusteaduse projektid loovad harrastajate aktiivsel osalusel uut teaduslikku 

teadmist ja mõistmist. Projektis saab osaleda iga teadushuviline, kes soovib jagada 

oma tähelepanekuid või teha kaastööd muul viisil. 

2. Harrastusteaduse projektidel on otsene teaduslik väljund. 

3. Osalemisest on kasu nii tipp-teadlastel kui ka harrastajatel. 

4. Harrastajad võivad soovi korral osaleda teadusliku uurimistöö mitmes erinevas 

järgus. 

5. Harrastajad saavad oma tegevustele tagasiside. 

6. Harrastusteadus on teadustöö üks viise, millel on oma piirangud ja eeldused, mida 

tuleks arvesse võtta ja tähele panna. 

7. Harrastusteaduse projektide andmed ja meta-andmed tehakse kõigile kättesaadavaks 

ning tulemused avaldatakse avatud juurdepääsuga väljaannetes. 

8. Harrastusteadlaste osalusele viidatakse projekti tulemustes ja publikatsioonides. 

9. Harrastusteaduse projektides hinnatakse nende teaduslikku väljundit, andmete 

adekvaatsust, osalejate kogemust ning laiemat ühiskondlikku ja poliitilist mõju. 

10. Harrastusteaduse projektide juhid arvestavad seaduslike ja eetiliste piirangutega. 

(ECSA 2016) 

Eelnimetatud põhimõtted on oluliseks aluseks harrastusteaduse projektide juhtidele ja neis 

osalejatele. 

Eesti keeles kasutatakse harrastusteaduse (citizen science) mõistega paralleelselt nii 

rahvateaduse kui kodanikuteaduse termineid. ’’Kodanikuteadus’’ võib tähendada teadust 

ühiskonna liikmeks olemise kohta või teadust, mida tohivad teha ainult kodanikud. 

’’Rahvateadus’’ viitab inimeste teadusele ehk etnoloogiale. (Eitzel et al. 2017) Eesti 

Harrastusteaduse Ühing defineerib harrastusteadust kui vabatahtlike kaasalöömisel 

läbiviidavat teadustegevust või teadust toetavat tegevust, mille puhul on harrastusteadlane 

isik, kes tegeleb harrastajana teadusega (Eesti Looduseuurijate Selts s.a.). Käesolevas töös 

lähtutakse termini defineerimisel Eesti Harrastusteaduse Ühingu definitsioonist. 
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1.2. Harrastusteadus maailmas 

 

Esimesed teated harrastusteadlaste abi kasutamisest elurikkuse kirjeldamisel pärinevad 

aastast 1900, kui alustati iga-aastase Riikliku Auduboni Ühenduse jõuludeaegse 

linnuloendamisega. Sellest on tänaseks päevaks välja kujunenud pikim harrastusteaduse 

projekt, milles osaleb ligikaudu 60 000-80 000 vabatahtlikku (Cohn 2008). Vabatahtlike 

seas on nii algajaid vaatlejaid kui ka professionaalseid ornitolooge üle maailma. Kuigi Põhja-

Ameerikas toimuvale jõuludeaegsele linnuloendamise üritusele viidatakse kui esimesele 

harrastusteaduse projektile, on teada, et üldsuse osalemine teaduslikes uurimustes algas juba 

1880. aastal, kui majakavahid alustasid lindude kohta andmete kogumist (Droege 2007, 

Bonney et al. 2009). 1900. aastatel osalesid vabatahtlikud üle Põhja-Ameerika veekvaliteedi 

seires, pesitsevate lindude leviku dokumenteerimises ning taevakehade uurimises (Bonney 

et al. 2009). 

Aastatega on vabatahtlikke kaasavate projektide arv tõusnud. Sellest tulenevalt on muutunud 

ka andmete hulk, mida vabatahtlike abiga püütakse hankida. Silvertown (2009) toob välja 

kolm olulist tegurit, mis on mõjutanud harrastusteaduse projektide arvukust: 1) kergesti 

kättesaadavad tehnoloogilised vahendid, millega on võimalik informatsiooni levitada ja 

koguda, 2) teadlased on hakanud mõistma, et avalikkus kujutab endast tasuta tööjõu, oskuste 

ja rahastuse allikat, 3) maksumaksjad, kelle raha kasutatakse harrastusteaduse projektide 

korraldamiseks, on üha enam huvitatud sellest, mida nende rahaga tehakse ning selleks, et 

avalikkus teadust mõistaks ja hindaks on parim viis neid kaasata. Erinevad rahastajad on 

kehtestanud nõude, et iga toetuse saaja peab läbi viima projektipõhise teadustöö. (Silvertown 

2009) 

Nii mõnedki uuringud ei oma väga suurt teaduslikku väärtust, vaid on pigem seotud 

haridustööga, mistõttu on eesmärgiks tõsta ühiskonna teadlikkust teadustööst osavõtmise 

kohta (Cohn 2008). 
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1.3. Harrastusteadus Eestis 

 

Eestis on kodanike ja teadlaste vahelisel koostööl pikaaegne traditsioon, mille juured 

ulatuvad Eesti Looduseuurijate Seltsi algusaastatesse (Eitzel et al. 2017). Toonase nimega 

Tartu Looduseuurijate Seltsi põhikirjas (1853) määrati seltsi põhiülesandeks juhtida ja 

edendada Liivimaa ja Balti mere ääres asuvate ning sellega piirnevate alade teaduslik 

uurimine ja kirjeldamine (Kongo 2003). Kuna seltsi juures tegutses aktiivne vaatlejate 

võrgustik (linnud ja taimefenoloogia), hakati 1950. aastatel välja andma sarja ‘’Abiks 

loodusvaatlejale’’, mis sisaldas esimesi ornitofenoloogilisi ja taimefenoloogilisi 

vaatlusjuhendeid (Ibid.). 

Eestis tegelevad harrastusteadusega otseselt või kaudselt mitmed asutused ja 

organisatsioonid. Oma tegevusega kaasatakse teadustöösse olemasolevaid huvilisi, 

tekitatakse inimestes huvi loodust märgata ning antakse omapoolne panus teaduse 

edendamisesse. (Tartu Ülikooli loodusmuuseum s.a.) Harrastusteadlaste abi kasutavad 

seireandmete või fenoloogiliste vaatluste kogumisel nii Eesti Ornitoloogiaühing kui ka Eesti 

Looduseuurijate Selts (eElurikkus s.a.). 

Seoses harrastusteaduse ülemaailmse levikuga ja harrastusvaatlejate poolt kogutud andmete 

suurenenud kasutamisega, loodi 24. novembril 2017 Eesti Looduseuurijate Seltsi juurde 

Eesti Harrastusteaduse Ühing, mille eesmärk on luua harrastusteadusele metoodiline ja 

teoreetiline aluspõhi ning pakkuda sihtrühmadele tuge koostöö arendamisel, lisaks edendada 

harrastusteaduse osatähtsust ühiskonnas (Eesti Looduseuurijate Selts 2018). Eesti 

Harrastusteaduse Ühing (EHTÜ) koondab isikuid, kes soovivad kaasa lüüa harrastusteaduse 

arendamisel ja tugevdamisel (Eesti Looduseuurijate Selts s.a.). Harrastusteaduse 

huvigruppidena toob Eesti Looduseuurijate Selts (2018) välja: 1) kodanikud (linnuvaatlejad, 

keskkonnaaktivistid, ilmahuvilised), 2) teadlased, 3) riigi- või munitsipaalasutused, 4) 

ettevõtted ja 5) kodanikuühendused. 
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1.4. Harrastusteaduse andmebaasid 

 

1.4.1. Eesti elurikkuse andmeportaal 

 

Eesti elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse andmeportaal (eElurikkus) on Eesti suurim 

loodusandmeid koondav portaal, mis loodi 2008. aastal (eElurikkus s.a.). Andmeportaali 

eElurikkus eesmärgiks on kuvada kogu Eesti eluslooduse kohta käiv informatsioon ühes 

portaalis kättesaadavana. Portaali üldiseks eesmärgiks on võimaldada erinevaid eluslooduse 

analüüse. (Tartu Ülikooli loodusmuuseum. eElurikkus s.a.) 

Andmeportaali koondatud elurikkuse alane informatsioon pärineb taksonoomia, ökoloogia, 

fülogeneetika, looduskaitse ja teistest andmebaasidest, mis on üles ehitatud ühisele 

andmehalduse ja publitseerimise platvormile PlutoF. (Ibid.) Hetkeseisuga (18.05.2019) 

koondab Eesti elurikkuse andmeportaal üle 3,8 miljoni andmekirje (eElurikkus 2019). 

PlutoF andmeplatvorm võimaldab loodusteaduslike andmete veebipõhist sisestamist, 

vaatamist ja täiendamist. PlutoF platvormil olevaid andmeid on võimalik teha avalikkusele 

kättesaadavaks. Avalikeks veebiväljundideks on näiteks Eesti elurikkuse andmeportaal 

eElurikkus, ülemaailmne seente määraja UNITE ning loodushelide portaal ’’Kõrv 

loodusesse’’. PlutoF andmed on kättesaadavad ka maailma elurikkuse andmeportaalis GBIF. 

(Tartu Ülikooli loodusmuuseum. PlutoF s.a.) 

 

 

1.4.2. Läti loodusvaatluste andmebaas 

 

Läti loodusvaatlusi koondav andmebaas (Dabas dati) loodi 2008. aastal. Andmebaasi 

eesmärgiks on loodusväärtuste kaitse suurendamine, ühiskonna harimine ning teadlaste ja 

keskkonnaspetsialistide vahelise dialoogi elavdamine. Andmebaasi sisestatud vaatluseid 
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kasutatakse nii uurimustöödes kui ka erinevate liikide kaitse eesmärgil ja selle planeerimises. 

(Dabas Dati 2019a, 2019b)  

03.04.2019 seisuga on vaatlejate poolt andmebaasi sisestatud 633 972 loodusvaatlust (Dabas 

Dati 2019b). Andmebaasi kaardirakenduse kaudu on võimalik teha erinevaid päringuid ning 

välja valitud loodusvaatlusi alla laadida (Dabas Dati 2019c). 

Läti loodusvaatluste andmebaasi haldavad Läti Looduse Fond ja Läti Ornitoloogiaühing. 

Andmebaasi sisestatud vaatlused kontrollitakse ekspertide poolt üle ning vajadusel aidatakse 

liigi määramisel. Kasutajatele on loodud foorum, kus on võimalik omavahel informatsiooni 

vahetada ning kommenteerida erinevaid teemasid. (Dabas Dati 2019d) 

 

 

1.4.3. Rootsi elurikkuse andmeportaal 

 

Rootsi elurikkuse andmeportaal (Artportalen; the Swedish Species Observation System) 

koondab loodusvaatlusi Rootsi taimestiku, loomastiku ja seente kohta. Andmebaas loodi 

2012. aastal ning võimaldab registreerida nii üksikvaatlusi kui ka projektide käigus kogutud 

loodusandmeid, mis ulatuvad tuhandetesse. (Shah et al. 2019) Käesoleva andmeportaali 

puhul on tegemist olulise vahendiga planeerimaks looduskaitselisi tegevusi ning aitamaks 

kaasa keskkonna- ja kliimaprobleemide ennetamisele tulevikus (Artportalen 2019). 

Andmeportaal koondab üle 69 miljoni loodusvaatluse, mis edastatakse maailma elurikkuse 

andmeportaali (GBIF) (Ibid.). Üksikindiviidid ja valitsusvälised organisatsioonid tagavad 

95% andmeportaali kõigist andmetest (Shah et al. 2019). Rootsi elurikkuse andmeportaali 

kasutavad oma igapäevatöös Rootsi metsaagentuur ja transpordiamet, nii loodusandmete 

sisestamiseks kui ka -päringuks (Artportalen 2018). 

Rootsi elurikkuse andmeportaal on üks suuremaid harrastusteaduse projekte, milles nii 

üldsus, vabatahtlikke koondavad organisatsioonid ja professionaalid teevad koostööd, et 

edendada keskkonnaalast tegevust (Swedish University of Agricultural Sciences 2017). 

Olulisel kohal on vaatlejate huvi suurendamine looduskaitse ning liikide kaitsevajaduse 

vastu (Artportalen 2019). Rootsi elurikkuse andmeportaali haldab Rootsi liigiinfo keskus 
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(the Swedish Species Information Centre), koostöös Rootsi ornitoloogia-, botaanika-, 

entomoloogia- ja mükoloogiaühinguga (Shah et al. 2019). 

 

 

1.4.4. Soome elurikkuse andmeportaal 

 

Soome elurikkuse andmeportaal (FinBIF; Finnish Biodiversity Information Facility) loodi 

2012. aastal Soome loodusmuuseumi (the Finnish Museum of Natural History – Luomus) 

poolt, et koondada kogu riigi elurikkuse alane informatsioon ühele platvormile (FinBIF 

2019a). Andmeportaali eesmärgiks on koordineerida kogu bioloogilise mitmekesisusega 

seotud teabe kogumist, analüüsimist, aruandlust ja arhiveerimist (GBIF 2019d) ning 

võimaldama andmete visualiseerimist ja kasutamist ühes portaalis (FinBIF 2019a). Soome 

elurikkuse andmeportaali üheks peamiseks ülesandeks on harrastusteaduse edendamine 

(Ibid.). 

Andmeportaal sisaldab 10.05.2019 seisuga 31 861 299 vaatlust 34 256 liigi kohta (FinBIF 

2019b). Soome elurikkuse andmeportaal koondab eluslooduse andmeid erinevatest 

vaatlusportaalidest, millest on andmete seisukohast suurimad Soome linnurõngastamise ja -

taastumise andmebaas (the Finnish Bird Ringing and Recovery Database), mis sisaldab üle 

11 miljoni kirje ning Soome entomoloogia andmebaas (the Finnish Entomological 

Database), mis tagab üle 3 miljoni kirje (GBIF 2017). Soome elurikkuse andmeportaal teeb 

koostööd maailma elurikkuse andmeportaaliga (GBIF), seega on vaatlusinformatsiooni 

tagatud ülemaailmseks kasutamiseks.  

 

 

1.4.5. Maailma elurikkuse andmeportaal 

 

Maailma elurikkuse andmeportaal (GBIF; The Global Biodiversity Information Facility) on 

rahvusvaheline võrgustik, mille eesmärk on tagada kõigile avatud juurdepääs maailma 

elurikkuse andmetele (GBIF 2019a). Kuna andmeportaal koondab ka muid eluslooduse 

andmeid, mis ei ole harrastajate poolt registreeritud, on see üks näide, kuhu harrastusteaduse 
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andmebaasidesse sisestatud vaatlused jõuavad. Maailma elurikkuse andmeportaalist on 

võimalik vabalt alla laadida andmeid erinevate riikide kohta, et neid kasutada. Andmeportaal 

koondab Eesti kohta 23 andmestikku viiest andmeallikast (mh Loodusvaatluste andmebaasi 

andmed) (GBIF 2019b). 13.02.2019 seisuga on kirjeid Eesti alalt kokku 3 128 571 (Ibid.). 

Eesti on maailma elurikkuse andmeportaali liige alates 2003. aastast. Enamus Eesti 

andmekirjetest on loomariigi (Animalia) kohta, järgnevad taime- (Plantae) ja seeneriik 

(Fungi). Andmeportaalis ei ole hetkeseisuga (13.02.2019) kirjeid registreeritud arhete 

(Archaea) ja viiruste (Viruses) kohta. Enamike liikide esinemisi registreeritakse märtsist 

oktoobrini. Peale oktoobrit langeb esinemiste arv märgatavalt. (GBIF 2019c) 

 

 

1.5. Vabatahtlike kaasamine harrastusteaduses 

 

Vabatahtlike kaasamise ja osaluse tase harrastusteaduse projektides sõltub suuresti sellest, 

millise haardega on projekt ning milliseid andmeid selle käigus tahetakse koguda. Vastavalt 

eelnevale, valitakse vabatahtlike kaasamise moodus. Bonney et al. (2009) järgi on kaasamise 

mooduseid kolm:  

1) lihtne kaasamine (inglise keeles contributory projects); 

2) koostööl põhinev kaasamine (collaborative projects); 

3) kaasav loomine (co-created projects). 

Lihtsa kaasamise korral koguvad projektis osalevad vabatahtlikud kindlate, korraldajate 

poolt antud juhiste järgi andmeid. Antud mooduse puhul on eesmärgiks kaasata võimalikult 

palju osalejaid ning suurendada nende teadlikkust, kuid oluline on ka laiema geograafilise 

ulatuse saavutamine.  

Koostööl põhineva kaasamise korral on vabatahtlikel võimalus osaleda projekti 

planeerimises, tulemuste analüüsis ja levitamises. Selle mooduse alla kuuluvad enamik 

projekte, mille eesmärgiks on seiretegevus. Koostööl põhinev kaasamine on lihtsa ja kaasava 

loomise vahepealseks mooduseks.  
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Kaasava loomise korral töötavad teadlased ja vabatahtlikud koos ning on kaasatud projekti 

kõikidesse etappidesse. (Ibid.) (Tabel 1) 

 

Tabel 1. Vabatahtlike kaasamine erinevate mooduste puhul (Bonney et al. 2009). 

Tegevus Lihtne 

kaasamine 

Koostööl 

põhinev 

kaasamine 

Kaasav 

loomine 

Uurimisküsimuste 

valimine/defineerimine 

  X 

Informatsiooni ja ressursside 

kogumine 

  X 

Hüpoteesi/selgituste 

väljatöötamine 

  X 

Andmekogumismeetodite 

väljatöötamine 

 (X) X 

Proovide ja andmete kogumine X X X 

Proovide analüüs  X X 

Andmete analüüs (X) X X 

Andmete tõlgendamine ja 

järelduste tegemine 

 (X) X 

Järelduste levitamine/tulemuste 

tõlgendamine tegevusteks 

(X) (X) X 

Tulemuste arutlus ja uute 

küsimuste moodustamine 

  X 

 

Märkused: 

1. Tähis ‘’X’’ tähendab, et vabatahtlikud on kaasatud. 

2. Tähis ‘’(X)’’ tähendab, et vabatahtlikud on mõnikord kaasatud. 

 

Loodusvaatluste puhul on vabatahtlike kaasamise mooduseks enamasti lihtne kaasamine, 

mille käigus on vabatahtlikud kaasatud vaid andmete kogumisse. Vabatahtlike kaasamise 

korral on oluline mõista nende motivatsiooni, kuna osaletakse vabast ajast ning 

motivatsioonifaktorid on osalejate puhul erinevad. Peamiselt osaletakse harrastusteaduse 

projektides eelkõige isiklikust huvist. Lisaks on osalejatele oluline, et andmete kogumine 

oleks neile jõukohane, ühtiks nende motivatsiooni ja huvidega ning et tööülesanded oleksid 

arusaadavad (Pocock et al. 2018). 
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1.6. Näiteid harrastusteaduse projektidest 

 

Eestis on vabatahtlike abiga kogutud andmeid mitmete projektide jaoks, mille eesmärgiks 

on liikide leviku kaardistamine ja ülevaate saamine ning inimeste teadlikkuse suurendamine 

läbi osaluse. Berni Ülikooli uurimisgrupp ’’Insect Migration and Ecology’’ kutsus läbi 

Loodusvaatluste andmebaasi ajavahemikus 2016-2018 inimesi teatama admiralide (Vanessa 

atalanta) vaatlustest. Projekti eesmärgiks oli vaatlejate poolt kogutud andmete põhjal uurida 

admiralide liikumismustreid ja rändekäitumist Euroopas. (Loodusvaatluste andmebaas 

2010f, Insect Migration and … 2017) Vaatlusvõistluste ja -kampaaniate raames on saadud 

ka uut levikuinformatsiooni. Näiteks 2014. aastal Loodusvaatluste andmebaasi poolt 

korraldatud vaatlusvõistluse raames sisestati andmebaasi kaelussiili (Erinaceus concolor) 

vaatlus Rapla vallast, mis on selle liigi esmakordne vaatlus Põhja-Eestis (Põlvamaa portaal 

2014). 

Kuna käimas on  uue Eesti imetajate levikuatlase koostamine, alustati vabatahtlike kaasamist 

selle tarbeks läbi Loodusvaatluste andmebaasi juba 2010. aastal (Loodusvaatluste 

andmebaas 2010h). Tänu erinevatele harrastusteaduse projektidele kui ka andmebaasidele, 

hakkab järjest enam levikuatlaste ja andmebaaside põhjal koostatud liigirikkuse kaart 

kajastama ala tegelikku liigirikkust, mitte ainult paremini uuritud piirkondi 

(Keskkonnaagentuur 2017).  

2019. aasta kevadel käivitus Eestimaa Looduse Fondi, Teeme ära talgupäeva ja Tartu 

Ülikooli teadlaste eestvedamisel harrastusteaduse projekt ‘’Eesti otsib nurmenukke’’. 

Projekti raames koguti informatsiooni hariliku nurmenuku (Primula veris) õietüüpide kohta, 

et saada ülevaade nurmenuku ja temaga seotud liikide käekäigust Eestis. (Eestimaa Looduse 

Fond 2019a) Projektis osalejatelt ei nõutud eelteadmisi, kuid nurmenuku vaatlemisel tuli 

osalejatel määrata, kas tegemist on S-tüüpi või L-tüüpi taimega (Ibid.). Hetkeseisuga 

(18.05.2019) on projekti käigus tehtud 1 268 vaatlust, mille käigus on vaadeldud 140 142 

nurmenuku õit (Eestimaa Looduse Fond 2019b). 

Tartu Ülikooli poolt juhitud harrastusteaduse projekt ‘’FunLeaf’’ keskendub taimestiku 

lehtedega seotud organismide bioloogilise mitmekesisuse kirjeldamisele, kasutades selleks 
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DNA-põhiseid identifitseerimismeetodeid, mille abil püüavad teadlased määretleda 

erinevaid keskkonnaomadusi, mis viivad lehtede bioloogilise mitmekesisuse suurenemise 

või kadumiseni (Tartu Ülikool. FunLeaf s.a.). Projektis osalejatele antakse protokollid 

taimelehtede kogumiseks, steriliseerimiseks ja edastamiseks. Harrastusteadlaste kaasamise 

peamiseks ideeks on ühendada tehtavad teadusuuringud ja tavalised inimesed ning selgitada 

üldsusele globaalseid küsimusi. (Ibid.) 

Teine Tartu Ülikooli poolt juhitav harrastusteaduse projekt kannab nime ‘’FunHome’’, mille 

eesmärgiks on kirjeldada mikroobide, taimede ja loomade bioloogilist mitmekesisust 

kodumajapidamises tekkiva tolmu kaudu (Tartu Ülikool. FunHome s.a.). Kasutades DNA-

põhiseid identifitseerimismeetodeid, püüavad teadlased määrata tolmuga seotud 

organismide globaalset jaotumist, keskendudes toksiine tootvatele liikidele. Projektis 

osalevatel vabatahtlikel tuleb oma kodust koguda proovid steriilse vatitikuga ning seejärel 

need projekti korraldajatele toimetada. Pärast analüüse edastatakse saadud tulemused 

projektis osalejatele. (Ibid.) 

 

 

1.7. Vaatluspaigad 

 

Vaatluspaiga valikul lähtutakse paljudest teguritest. Üldisteks teguriteks on alade 

bioloogiline mitmekesisus, mille puhul on vaatlejate poolt eelistatud alad enamasti kõrgema 

liigirikkusega (Fuller et al. 2007, Lindemann-Matthies et al. 2010) ning taksonoomiliselt 

mitmekesised (Dallimer et al. 2012, Shwartz et al. 2014). Eelistus sõltub ka sellest, millega 

vaatleja liigub. Autot kasutavad vaatlejad on liikuvamad kui jalakäijad, kuid tõenäoliselt 

külastavad nad kaugemaid alasid harvem, kui neid, mis asuvad kodule lähedal (Dennis, 

Thomas 2000). Mair ja Ruete (2016) toovad välja, et alale juurdepääs auto või 

ühistranspordiga on olulisem, kui sihtkohas olevate jalgradade olemasolu. 

Uuringud, mis käsitlevad lisaks muule ka vaatlejate aktiivsust andmete kogumisel, ilmneb, 

et suurema osa andmetest tagavad vaid mõned üksikud vaatlejad, kes on stabiilsed ja 

pühendavad vaatlustele rohkem aega (Boakes et al. 2016). Ühekordsete vaatlejate arv on 

küll suur, kuid nende panus andmete koguarvu on väike (Boakes et al. 2016, Sauermann, 

Franzoni 2015). Vaatlejate eelistus konkreetsete liikide vaatlemisele sõltub enamasti neid 



18 
 

huvitavast taksonoomilisest rühmast ning ka määramisoskusest. Vaatlejad ei pruugi alati 

kõiki looduses nähtud liike registreerida, kuna tegemist on nende jaoks tavaliste liikidega 

või jääb neil liigi määramisoskusest vajaka. (Mair, Ruete 2016) Tavaliste ja lihtsamini 

määratavate liikide kohta registreerivad vaatlusi enamasti väheste kogemustega vaatlejad. 

Seevastu kogenud vaatlejad teavad hästi, mida nad otsivad ning millisest kohast teatud liiki 

leida. (Isaac, Pocock 2015)  

Vaatluspaikade valikul lähtuvad inimesed kindlatest teguritest, nagu ala kaugus vaatleja 

kodust, selle ligipääsetavus ja topograafia, linnade lähedus, aastaaeg, liigirikkus ning teistest 

geograafilistest või füüsilistest omadustest. Seetõttu võivad ilmneda andmete ruumilisel 

kuvamisel alad, kust ei ole vaatluseid peaaegu üldse registreeritud. (Mair, Ruete 2016, Tiago 

et al. 2017) Ebaühtlane ruumiline katvus tekib, kuna enamik vaatlejaid eelistavad kindlat 

paika vaatluste registreerimiseks (Isaac, Pocock 2015). Alad, mis vastavad vaatluspaikade 

valiku teguritele, kujunevad vaatluste tulipunktideks (inglise keeles recording hotspot) 

(Mair, Ruete 2016, Tiago et al. 2017) Tulipunktid võivad olla seotud bioloogiliselt 

mitmekesiste ning kergesti ligipääsetavate aladega (Boakes et al. 2016).  

Näiteks linnuvaatlejate poolt eelistatud vaatluspaigad asuvad pigem märgalade ääres, kus on 

hea nähtavus ning kõrgem tõenäosus näha erinevaid liike (Ibid.).  Liblikate puhul on leitud, 

et vaatlusi tehakse pigem teede äärest ning liigirühma puhul on oluline alale ligipääsetavus 

(Tiago et al. 2017) Taimede liigirühma puhul on leitud, et vaatluste arv on teede ääres 

suurem (McCarthy et al. 2012). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

 

2.1. Loodusvaatluste andmebaas 

 

Loodusvaatluste andmebaasi (LVA) tekke põhjuseks saab pidada Eesti Vabariigi poolset 

bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni allkirjastamist 1992. aastal ning ratifitseerimist 

1994. aastal. Sellega seoses võttis Eesti riik kohustuse koondada elurikkuse alast 

informatsiooni bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku ehk BTV (Clearing House 

Mechanism) loomise kaudu (kohustusele viitavad bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 

artiklid 17 ja 18). 2006. aastal jõuti olukorda, kus nii riigi vajadustest ja kohustustest lähtuv 

kui ka teadlaskonna ja harrastajate võrgustiku vajadustest ja soovidest tulenev olid kokku 

sobitumas. Konkreetsed ettepanekud andmebaasi loomiseks koondati 2006. aastal ning kaks 

aastat hiljem loodi Loodusvaatluste andmebaas. (Loodusvaatluste andmebaas 2008) 

Loodusvaatluste andmebaasi avaliku kaardirakenduse kaudu on igal andmebaasi 

kodulehekülje külastajal võimalus kaardil vaadata andmebaasi sisestatud vaatluseid 10x10 

km ruutudena. Kaart kajastab Eesti kaitstavate alade ja üksikobjektide asukohti ning 

looduskaitsealade paiknemist, kus inimeste viibimine on aastaringselt või teatud perioodil 

keelatud. (Loodusvaatluste andmebaas 2010d) 

Loodusvaatluste andmebaas on loodud kõigile huvilistele oma loodusvaatluste 

registreerimiseks. Andmebaasi on võimalik sisestada vaatlusi erinevate liigirühmade 

(imetajad, linnud, soontaimed, kahepaiksed, kalad, roomajad, putukad, liblikad, limused, 

samblad, samblikud, seened, vetikad, ämblikulaadsed, vähilaadsed, ainuõõssed, lameussid, 

rõngussid, ümarloomad, käsnad, ainuraksed) kohta (Loodusvaatluste andmebaas 2008). 

Lisaks elavate isendite vaatlustele on andmebaasi võimalik sisestada ka tegevusjälgede, 

käpajälgede, ekskrementide ning surnud isendite vaatluseid (Loodusvaatluste andmebaas 

2010a). 
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Loodusvaatluste andmebaasi kasutajatüübid jagatakse nelja gruppi: 1) tavakasutaja, 2) 

elustikurühma toimetaja, 3) keskkonnaameti spetsialist ja 4) administraator 

(Loodusvaatluste andmebaas 2010b). Loodusvaatluste andmebaasi kasutajaskond on kümne 

aasta jooksul üldjoontes tõusnud. Andmebaasi loomise aastal sisestas sinna oma 

loodusvaatlusi 71 inimest. Tänaseks on kasutajate arv tõusnud pea 400ni (Joonis 1) 

(Loodusvaatluste andmebaas 2010g). 

 

 

Joonis 1. Loodusvaatluste andmebaasi oma vaatlusi sisestajate arvu muutus 2008-2018 

(Loodusvaatluste andmebaas 2010g). 

 

Alates 2015. aasta detsembrikuust on võimalik Loodusvaatluste andmebaasi kasutada 

rakendusena tahvelarvutis või nutitelefonis, mis võimaldab vaatlused kiirelt ja mugavalt 

andmebaasi kanda otse vaatluspaigal (Keskkonnaagentuur 2017). Loodusvaatluste 

andmebaasi sisestatud vaatlustest tekib vaatlejale elektrooniline vaatluspäevik, mis 

võimaldab vaatlejal enda sisestatud loodusvaatluste hulgas erinevaid päringuid 

teostada  (Loodusvaatluste andmebaas 2010a). 

Andmebaasi sisestatud vaatluseid kasutatakse levikuatlase koostamisel ja erinevates 

analüüsides. Esimese, teise ning valitud kolmanda kaitsekategooria liikide vaatlusinfo jõuab 

looduskaitsetöötajani, kes pärast vaatluse üle kontrollimist looduses, edastab kaitsealuse liigi 

leiukoha andmed riiklikku keskkonnaregistrisse. (Loodusvaatluste andmebaas 2010b) 

Loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlusandmed edastatakse Tartu Ülikooli 
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andmebaasi PlutoF ning maailma elurikkuse portaali GBIF (The Global Biodiversity 

Information Facility) (Loodusvaatluste andmebaas 2010e). 

 

 

2.2. Andmepäring 

 

Loodusvaatluste andmebaasi on 22.11.2018 seisuga sisestatud 278 439 vaatlust. Üle poole 

(54,9%) andmebaasi sisestatud andmetest moodustavad lindude vaatlused. Andmepäring 

tehti 22. novembril 2018 Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS versioon 4.2.6) 

töölauarakendusest. Valimi moodustamisel lähtuti uurimisküsimustest, mistõttu seati 

andmepäringul piiranguks, et tegemist peab olema: 1) kinnitatud vaatlustega; 2) enamasti 

paiksete liigirühmadega, mis on väheliikuvad või kasvukohal paiksed. Valimi moodustasid 

järgmised liigirühmad: soontaimed, samblikud, samblad, seened, kahepaiksed ja roomajad. 

Seatud kriteeriumitele vastas 20 913 vaatlust, mis moodustab 7,5% kõigist andmebaasis 

olevatest  kinnitatud vaatlustest (k.a. erinevate projektide ja atlaste kirjed). Päringu 

tulemusel saadud andmed kuvati kaardil ning laaditi alla kaardikiht koos vaatluste 

asukohtadega ja alusandmetega. 

 

 

2.3. Andmeanalüüs 

 

2.3.1. Andmete sorteerimine ja ülevaated programmis Microsoft Excel 

 

Töös kasutatud andmetest tehti ülevaateid  programmis Microsoft Excel 2013.  

Vaatluste töötlemisel sorteerimiskäsu abil seati tingimuseks, et tegemist peab olema 

vaatlejatega, kellel on andmebaasi kantud 10 või rohkem vaatlust. Neid  defineeriti kui 

aktiivseid vaatlejaid, kes tõenäoliselt kasutavad andmebaasi ka edaspidi oma vaatluste 

registreerimiseks. Vähem kui 10 vaatlust teinud inimeste vaatlused on väga juhuslikud ja 

seepärast otsustati need vaatluste ruumilise paiknemise analüüsist välja jätta. Eelnevast 

lähtudes saadi tulemuseks 19 407 vaatlust ning vaatlejaid oli kokku 166.  
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2.3.2. Andmed ja kaardianalüüs programmis ArcMap 10.4 

 

Kaardianalüüsiks kasutati programmi ArcMap 10.4. Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) 

töölauarakenduse kaudu alla laetud kaardikihid sisaldasid nii punktandmeid kui ka 

suuremate alade ehk polügoonide andmeid. Vaatlustele arvutati koordinaadid ning seejärel 

viidi andmetabel vaatluste sorteerimiseks programmi Excel. Sorteeritud andmed avati 

programmis ArcMap, kus andmetabelis sisalduvate koordinaatide põhjal loodi punktkiht. 

Päringute tegemise lihtsustamiseks liideti mõlemad kihid omavahel. Lõppvalimi 

moodustasid 19 321 vaatlust. 

Järgnevalt loodi alla laetud Eesti topograafia andmekogu ruumiandmete vektorkaardi kihis 

(Maa-amet 2019a) sisalduvate teede objektidele 10-meetrised puhvrid, et selgitada välja, kui 

palju ja milliste liigirühmade vaatlused asuvad teede ääres (Joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Teedele loodud puhvrid (Maa-amet 2019a, 2019b, EELIS: Keskkonnaagentuur 

2018) 

Märkused: 

1. Helesinine paksem joon märgib teedele loodud 10-meetrist puhvrit. 

2. Kollased punktid märgivad loodusvaatlusi. 
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Eesti topograafia andmekogu ruumiandmete teede kiht ei sisalda matka- ja terviseradasid. 

Leidmaks vaatlused, mis on tehtud kaitsealadelt ning teede äärest, teostati erinevaid 

kattumisanalüüse. 

 

 

2.4. Kasutatud andmed 

 

Töös on alusandmetena kasutatud Maa-ameti avaliku WMS-teenuse aluskaarte (Maa-amet 

2019b). Haldus- ja asustusüksuste jagunemise kuvamiseks programmis ArcMap 10.4, 

kasutati Maa-ameti maakond ja asustusüksus ruumiandmeid 01.05.2019 seisuga (Maa-amet 

2019c). 

Kaitsealadel tehtud vaatluste analüüsimiseks kasutati Keskkonnaregistri avaliku 

kaardirakenduse kaudu alla laetud kaitstavate alade ja üksikobjektide kihti, mis sisaldab 

20.02.2019 seisuga 2 595 objekti (Tabel 2) (Keskkonnaregister 2019). 

 

Tabel 2. Kaitstavad alad ning üksikobjektid (Keskkonnaregister 2019).  

Kaitstav ala/üksikobjekt Lühend Arv 

Hoiuala, maastikukaitseala APA 414 

Hoiuala H 380 

Kohalik kaitstav objekt KKO 24 

Looduskaitseala KLKA 356 

Maastikukaitseala KMKA 262 

Kaitsealune park KP 439 

Rahvuspark KRP 7 

Puistu PS 116 

Vana kaitsekorraldusega ala VK 239 

Uuendamata piiridega park, 

puistu, arboreetum 

VP 166 

Allikad YAA 29 

Järv YJA 2 

Juga YJU 5 

Pinnavorm YPI 80 

Puud, puudegrupid YPP 53 

Rändrahn, kivikülv YRK 23 
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Vaatluste ruumilisel analüüsil võeti aluseks Eesti topograafia andmekogu ruumiandmete 

vektorkaart (ETAK), mis sisaldab järgnevaid kihte: pinnamood, veekogud ja 

hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud ja teisi lisakihte Eesti 

põhikaardil (Maa-amet 2019a). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

 

Päringu tulemusel saadud vaatlusandmed jagunevad kuue liigirühma vahel (Joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Vaatluste jagunemine liigirühmade vahel (EELIS: Keskkonnaagentuur 2018). 

 

Algse päringu tulemusel saadud andmetest moodustavad suurima osa soontaimede 

liigirühma vaatlused (16 764). Soontaimede vaatlustele järgneb seente liigirühm 1 484 

kirjega ning roomajate liigirühma kuuluvaid liike on vaadeldud 831 korral. Kõige vähem on 

vaadeldud samblaid ja samblikke. 

 

 

3.1. Vaatlejate aktiivsus ja vaadeldud liigid 

 

Loodusvaatluste andmebaasi on vahemikus 2006-2018. november kuue liigirühma 

(soontaimed, samblikud, samblad, seened, kahepaiksed ja roomajad) kohta vaatlusi 
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sisestanud 766 inimest. Olgugi, et ruumiandmete analüüsis 1-9 vaatlust teinud inimeste 

vaatlusi ei arvestatud, on nad oluline grupp mõistmaks seda, milline on vaatlejate aktiivsus. 

Parema ülevaate saamiseks sisestatud vaatlustest sorteeriti välja 1-9 kirjega vaatlejad. Neid 

inimesi oli kokku 600 ning nende poolt andmebaasi sisestatud vaatluseid 1499 (Joonis 4).   

 

 

Joonis 4. 1-9 vaatlusega sisestajate arv. 

 

Jooniselt 4 on näha, et kõige kõrgem on sisestajate arv ühe vaatluse puhul. Kahe vaatlusega 

inimesi on kokku 115 ning kolm vaatlust on andmebaasi sisestanud 63 inimest. Neli kuni 

üheksa vaatlust on 138 inimesel. Mida suuremaks läheb vaatluste arv, seda vähemaks jääb 

sisestajaid. Enamusest registreeritud vaatlejatest ei saa siiski aktiivseid vaatlejaid. Põhjusi, 

miks nad vaatlemist ei jätka, võib olla mitmeid: tegevus siiski ei paku huvi, tehnilised 

probleemid andmete sisestamisel, vaatlused jäävad ajapuudusel välipäevikusse ja pilt 

fotoaparaati. Kuid kuna töös võeti aluseks kuue liigirühma vaatlused, ei saa antud juhul 

väita, et joonisel 4 toodud sisestajate arvu korral on tegemist mitteaktiivsete ühekordsete 

vaatlejatega, kes andmebaasi ei kasuta. Võimalik, et need vaatlejad eelistavad valimist välja 

jäänud liigirühmade vaatlemist. 
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Kuue liigirühma kohta on Loodusvaatluste andmebaasi kümme ja rohkem vaatlust 

sisestanud 166 inimest ning nende poolt tehtud vaatluste arv 19 407. Parema ülevaate 

saamiseks jagati vaatlejad vaatluste arvu põhjal klassideks  (Joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Vaatluste jagunemine vaatlejate vahel. 

 

Loodusvaatluse andmebaasi on 10-50 vaatlust sisestanud 112 inimest, 51-99 vaatlust on 26 

inimesel. 100-499 vaatlust on 20 inimesel ning 500-999 vaatlust kolmel inimesel. 1 000-2 

111 vaatlust on viiel inimesel, kellest neli on andmebaasi sisestanud üle tuhande vaatluse 

ning üks vaatleja on sisestanud 2 111 kirjet. 

Vaatluste jagunemisest vaatlejate vahel selgus, et suurema osa andmetest moodustavad 

paarikümne aktiivsema vaatleja kirjed. Ka Boakes et al. (2016) töös leiti, et enamuse 

andmeid registreerivad vaid mõned vaatlejad ning selline muster kordub läbi erinevate 

andmestike. Vaatlejate aktiivsust annaks ehk suurendada konkreetsete nö lihtsa kaasamise 

vormiga projektide läbi. Viimasest ajast on selles osas heaks näiteks Eestimaa Looduse 

Fondi nurmenuku kampaania. Lühikese ajaga on tehtud peaaegu 1300 vaatlust (18.05.2019) 

(Eestimaa Looduse Fond 2019b). 
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Kuna vaatlejaid annab vaatlemise aktiivsuse põhjal hästi erinevatesse gruppidesse jagada, 

siis huvitas töö autorit ka see, kas erineva aktiivsusega vaatlejad sisestavad erinevaid liike. 

Siin vaadeldi neid vaatlejaid, kellel oli 10 ja rohkem vaatlust. Valimi moodustanud andmed 

jagati kahte gruppi. Esimese grupi moodustasid inimesed, kes olid sisestanud 10-100 

vaatlust, teise grupi moodustasid inimesed, kes olid sisestanud 101-2 111 vaatlust. Esimese 

grupi enim vaadeldud liikidest annab ülevaate tabel 3. 

 

Tabel 3. Esimese grupi enim vaadeldud 15 liiki. 

Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina keeles Arv 

Harilik rästik (III kat.) Vipera berus 109 

Harilik nastik (III kat.) Natrix natrix 104 

Arusisalik (III kat.) Zootoca vivipara  75 

Harilik kärnkonn (III kat.) Bufo bufo  74 

Kuninga-kuuskjalg (II 

kat.) 

Pedicularis sceptrum-carolinum 68 

Hall käpp (III kat.) Orchis militaris  64 

Kaunis kuldking (II kat.) Cypripedium calceolus  58 

Rukkilill Centaurea cyanus  57 

Väike käopõll (II kat.) Listera cordata  55 

Harilik sinilill Hepatica nobilis  54 

Kahelehine käokeel (III 

kat.) 

Platanthera bifolia  54 

Kahkjaspunane sõrmkäpp 

(III kat.) 

Dactylorhiza incarnata  51 

Suur käopõll (III kat.) Listera ovata  46 

Vaskuss (III kat.) Anguis fragilis 42 

Rohukonn (III kat.) Rana temporaria 42 

 

Esimese grupi vaatlejate enim vaadeldud liigiks on harilik rästik (Vipera berus), mida on 

vaadeldud 109 korda. Harilikku nastikut (Natrix natrix) on vaadeldud 104 korda ning 

arusisalikku (Zootoca vivipara) 75 korda. Enim vaadeldud 15-st liigist kuuluvad 10 

kolmandasse kaitsekategooriasse, kolm liiki kuuluvad teise kaitsekategooriasse ning 

ülejäänud kaks liiki - rukkilill (Centaurea cyanus) ja harilik sinilill (Hepatica nobilis) ei 

kuulu kaitse alla. Põhjalikum tabel on esitatud lisas 2.  
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Teise grupi enim vaadeldud liigiks on vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), mille 

kohta on registreeritud 194 kirjet. Järgnevad suur käopõll (Listera ovata) ja rohekas käokeel 

(Platanthera chlorantha), mõlema kohta on registreeritud 176 vaatlust (Tabel 4) (Lisa 3). 

 

Tabel 4. Teise grupi enim vaadeldud 15 liiki (EELIS: Keskkonnaagentuur 2018). 

Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina keeles Arv 

Vööthuul-sõrmkäpp (III 

kat.) 

Dactylorhiza fuchsii 194 

Suur käopõll (III kat.) Listera ovata 176 

Rohekas käokeel (III kat.) Platanthera chlorantha 176 

Harilik kärnkonn (III kat.) Bufo bufo  173 

Ahtalehine kareputk (I 

kat.) 

Laserpitium prutenicum  156 

Balti sõrmkäpp (III kat.) Dactylorhiza baltica  155 

Laialehine neiuvaip (III 

kat.) 

Epipactis helleborine  142 

Kahelehine käokeel (III 

kat.) 

Platanthera bifolia  136 

Kaunis kuldking (II kat.) Cypripedium calceolus  132 

Kahkjaspunane sõrmkäpp 

(III kat.) 

Dactylorhiza incarnata  132 

Hall käpp (III kat.) Orchis militaris  128 

Harilik näsiniin Daphne mezereum  125 

Harilik ungrukold (III 

kat.) 

Huperzia selago  125 

Pruunikas pesajuur (III 

kat.) 

Neottia nidus-avis  124 

Soo-neiuvaip (III kat.) Epipactis palustris  120 

 

Teise grupi enim vaadeldud 15-st liigist kuuluvad 12 kolmandasse kaitsekategooriasse. 

Teise kaitsekategooriasse kuulub vaid üks liik (kaunis kuldking) ning esimesse 

kaitsekategooriasse kuulub samuti üks vaadeldud liik (ahtalehine kareputk). Harilik näsiniin 

(Daphne mezereum) kaitse alla ei kuulu. 
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1-9 kirjega vaatlejate vaadeldud liigid on välja toodud tabelis 5 (Lisa 1). 

Tabel 5. Valimist välja jäänud 1-9 vaatlusega inimeste kirjed (EELIS: Keskkonnaagentuur 

2018). 

Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina keeles Arv 

Harilik rästik (III kat.) Vipera berus 66 

Harilik kärnkonn (III 

kat.) 

Bufo bufo 60 

Vaskuss (III kat.) Anguis fragilis  49 

Harilik sinilill Hepatica nobilis  38 

Harilik nastik (III kat.) Natrix natrix 37 

Arusisalik (III kat.) Zootoca vivipara  37 

Harilik näsiniin Daphne mezereum 34 

Hall käpp (III kat.) Orchis militaris 34 

Kaunis kuldking (II 

kat.) 

Cypripedium calceolus 30 

Rohukonn (III kat.) Rana temporaria 28 

Paiseleht Tussilago farfara 22 

Balti sõrmkäpp (III 

kat.) 

Dactylorhiza baltica 20 

Kahelehine käokeel 

(III kat.) 

Platanthera bifolia 19 

Pruunikas pesajuur (III 

kat.) 

Neottia nidus-avis 17 

Harilik käopäkk Lathraea squamaria 16 

 

Kõige vähem aktiivsete inimeste enim vaadeldud liigiks on harilik rästik (Vipera berus), 

mida on vaadeldud 66 korda. Harilikku kärnkonna (Bufo bufo) on vaadeldud 60 korda ning 

vaskussi (Anguis fragilis) 49 korda. Tabelis välja toodud 15-st liigist kuuluvad 10 

kolmandasse kaitsekategooriasse. Teise kaitsekategooriasse kuulub vaid üks liik - kaunis 

kuldking (Cypripedium calceolus). Tabelis ei esine esimesse kaitsekategooriasse kuuluvaid 

liike. Ülejäänud neli liiki (harilik sinilill, harilik näsiniin, paiseleht ja harilik käopäkk) ei 

kuulu kaitse alla. 

Vaatlejate poolt enim vaadeldud liikide analüüsil selgus, et enim on vaatlusi registreeritud 

kergemini äratuntavate liikide kohta nagu harilik rästik (Vipera berus), mis domineerib 1-9 

kirjega ja 10-100 kirjega vaatlejate hulgas. Isaac ja Pocock (2015) leiavad, et vaatlejate 

eelistus konkreetsete liikide vaatlemisele sõltub suuresti vaatleja määramisoskusest. 

Tavaliste ning kergemini määratavate liikide kohta registreeritakse enamik andmeid. 
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Vaadeldes rohkem kui 101 kirjega vaatlejate eelistatud liike, on enim vaadeldud käpaliste 

sugukonda kuuluvat vööthuul-sõrmkäppa (Dactylorhiza fuchsii). Samas on tabelis esindatud 

ka kergesti määratav harilik kärnkonn (Bufo bufo). Vaadeldud liikidest moodustavad 

enamuse looduskaitsealused liigid. 

 

 

3.2. Vaatluspaigad 

 

3.2.1. Asulad 

 

Loodusvaatluseid on registreeritud üle kogu Eesti. Ülevaate loodusvaatluste jagunemisest 

maakondade lõikes annab joonis 6. 

 

Joonis 6. Loodusvaatluste jagunemine maakondade lõikes (Maa-amet 2019c, EELIS: 

Keskkonnaagentuur 2018). 
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Joonisel on loodusvaatluste arv jaotatud nelja gruppi: 172 - 500 vaatlust, 501 - 1200 vaatlust, 

1201 - 2000 vaatlust ning 2001 - 3406 vaatlust. Kaardilt selgub, et kõige rohkem, 3406 

vaatlust, on registreeritud Harju maakonnas. Pea tuhat vaatlust vähem, 2232 vaatlust, on 

registreeritud Pärnumaal ning Pärnumaaga sarnase vaatluste arvuga, 2024 vaatlusega on veel 

ka Võrumaa. Need kolm kõige vaatlusterohkemat maakonda moodustavad esimese grupi 

2001 - 3406 vaatlusega.  

Kõrge vaatluste arv Harjumaal võib olla tingitud sellest, et Harjumaa territooriumile jääb nii 

Kõrvemaa maastikukaitseala kui ka Lahemaa rahvuspark. Lisaks on Harjumaale suurem osa 

Eesti rahvastikust koondunud. 

Pärnu maakond jääb küll elanike arvu osas Harju maakonnale alla, olles vaatluste poolest 

neljandal kohal, kuid suure koguse vaatlusandmete põhjuseks võib pidada paari aktiivsemat 

vaatlejat. 

Võru maakonda jääb 2 024 vaatlust, millest suurema osa moodustavad kolmes külas tehtud 

vaatlused. Lähemalt uurides on näha, et vaatlused on registreeritud peamiselt koduümbruse 

loodusest. Ka Võru maakonnas on vaatluste arvukuse põhjuseks paar aktiivsemat vaatlejat. 

 

Vaatluste jagunemisel erinevate asulate vahel leiti, et enim vaatlusi on sisestatud küladest. 

Küladele järgnevad linnad, seejärel alevikud ning vähim on vaatlusi sisestatud alevitest 

(Tabel 6). 

 

Tabel 6. Vaatlused asulatest (Maa-amet 2019c, EELIS: Keskkonnaagentuur 2018). 

Asula Vaatluste arv 

Alevid 89 

Alevikud 790 

Külad 15 971 

Linnad 2 377 

 

Enim vaatlusi on andmebaasi registreeritud Ruhingu külast, mis asub Antsla vallas. Ruhingu 

külast on andmebaasi kantud 868 vaatlust, mis on registreeritud nelja vaatleja poolt. Seega 



33 
 

võib järeldada, et vaatlejate hulk mingis piirkonnas ei sõltu vaadeldavate hulgast, vaid 

vaatlejate aktiivsusest. Näitena võib välja tuua, et kuigi Tallinna linnas elab 434 562 

(Statistikaamet 2019) inimest, on andmebaasi sisestatud vaid 1 020 vaatlust. Tartu linnast on 

andmebaasi sisestatud 210 vaatlust. Ruhingu küla näitel saab väita, et vaatluspaigana 

eelistatakse esmalt oma koduümbrust. Küladest ja linnadest sisestatud vaatlusarvu põhjal 

võib järeldada, et mida tihedam on asustus, seda vähem vaatlusi tehakse. 

 

 

3.2.2. Teed 

 

Vaatluste uurimisel lähtudes infrastruktuurist, võeti aluseks Eesti topograafia andmekogu 

ruumiandmete vektorkaart (ETAK), mille transpordi kihis sisalduvate E_501_tee_a (kõlvik) 

ja E_501_tee_j  puhvrite loomisel leiti vaatlused, mis asuvad teedele loodud 10 meetrise 

puhvri sees (Joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Liigirühmade vaatlused, mis on tehtud teede äärest (10 meetrit). 

 

Teede äärest on kokku tehtud 6 146 vaatlust, mis moodustab vaatluste koguarvust, 19 321-

st 31,8%. Soontaimede liigirühma kohta on teede äärest tehtud enim (5 111) vaatlusi. 

Kahepaiksete liigirühma kuuluvaid liike on vaadeldud 354 korda. Roomajate kohta on tehtud 
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305 ning seente liigirühma kohta 261 vaatlust. Teede äärest on vähim vaadeldud samblikke 

(79 vaatlust) ning sammalde (37 vaatlust) liigirühmasid. Kõigist teede äärest tehtud 

vaatlustest jäävad 2 171 kirjet kaitsealadele. 

 

Kuigi soontaimede liigirühma kohta on teede äärest enim vaatlusi registreeritud, domineerib 

15 enim vaadeldud liikide seas kahepaiksete liigirühma esindaja harilik kärnkonn (Bufo 

bufo) (Tabel 7). 

 

Tabel 7. 15 enim vaadeldud liiki teede äärest. 

Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina keeles Arv 

Harilik kärnkonn Bufo bufo 144 

Harilik nastik Natrix natrix 103 

Harilik rästik Vipera berus 78 

Laialehine neiuvaip Epipactis helleborine 77 

Hall käpp Orchis militaris 68 

Balti sõrmkäpp Dactylorhiza baltica 66 

Suur käopõll Listera ovata 65 

Tähnikvesilik Triturus vulgaris 64 

Rabakonn Rana arvalis 61 

Vööthuul-sõrmkäpp Dactylorhiza fuchsii 60 

Harilik äiatar Knautia arvensis 59 

Vaskuss Anguis fragilis 57 

Kahelehine käokeel Platanthera bifolia 54 

Rohukonn Rana temporaria 52 

Arusisalik Zootoca vivipara 50 

 

Harilikku nastikut (Natrix natrix) on vaadeldud 103 ning harilikku rästikut (Vipera berus) 

78 korda. Soontaimede liigirühma kuuluvat laialehist neiuvaipa (Epipactis helleborine) on 

vaadeldud 77 ning halli käppa (Orchis militaris) 68 korral.  

Hariliku kärnkonna enim vaadeldud põhjus võib peituda nende kevadises liikumises 

kudemisalade poole. Rändetee võib viia ka üle suurema tee, mistõttu hukkub selle ületamisel 

palju kahepaiksed.  

Jooniselt 7 on näha, et enim vaatlusi on teede äärest registreeritud soontaimede kohta. Ka 

McCarthy et al. (2012) töös toodi välja taimede vaatlusarvu ja teede läheduse seos, ehk mida 

lähemal teele, seda rohkem taimede vaatlusi. 
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Töö edasiarendamisel on võimalik uurida ka seda, kui paljud vaatlused seostuvad 

matkaradadega. Kuna matkaradade kaardikiht on RMK-s loomisel, ei õnnestunud seda selles 

töös kasutada. 

 

 

3.2.3. Kaitsealad 

 

Kaitsealadel asuvate vaatluste leidmiseks võeti aluseks Keskkonnaregistri avaliku 

kaardirakenduse kaudu alla laetud kaitstavate alade ja üksikobjektide kiht 

(Keskkonnaregister 2019). Kaitsealadel asuvate vaatluste jagunemisest annab ülevaate 

joonis 8.  

 

 

Joonis 8. Kaitsealadel asuvad vaatlused (Keskkonnaregister 2019, EELIS: 

Keskkonnaagentuur 2018). 
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Kaitsealadel asuvad vaatlused on jagatud kolme gruppi: esimese grupi moodustavad 0-20 

vaatlust, teine grupp koondab 21-90 vaatlusega alasid ja kolmas grupp 91-210 vaatlusega 

alasid. Kaitsealade territooriumil on kokku registreeritud 7 197 loodusvaatlust, mis 

moodustab vaatluste koguarvust 37,25%. 

 

Enim loodusvaatlusi (210) on registreeritud Lahemaa rahvuspargis. 195 vaatlust on tehtud 

Elva maastikukaitsealal ning 188 vaatlust Karula rahvuspargis (Joonis 9). 

 

Joonis 9. Vaatlused kaitsealadelt (EELIS: Keskkonnaagentuur 2018, Keskkonnaregister 

2019). 

 

Saadud tulemusest võib järeldada, et inimesed eelistavad vaatluste registreerimiseks 

erinevatest kaitsealadest enim rahvusparke ning maastikukaitsealasid. Lähtudes joonisest 8 

ja 9 on näha, et rohkemate vaatlustega alad paiknevad üle kogu Eesti. Kaitsealadel asuvate 

vaatluste analüüsimisel on võimalik saada ülevaade tegelikust liigirikkusest. Samuti on 

võimalik harrastajate poolt kogutud andmete põhjal looduskaitselisi tegevusi planeerida. 

Antud materjal annab hea võimaluse edaspidisteks jätku-töödeks. Muuhulgas oleks näiteks 

huvitav teada, millised on alad, kus vaatlused puuduvad.  Kindlasti annaks uusi teadmisi ka 

antud tööst välja jäänud liigirühmade vaatluste kaasamine.  
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KOKKUVÕTE 

 

Loodust on vaadeldud erinevatel viisidel ja põhjustel juba sajandeid. Edasiminekud 

tehnoloogilistes võimalustes ja inimeste suurem huvi ümbruskonna vastu on elavdanud 

looduses nähtu registreerimist. Registreeritud vaatlused annavad teadlastele edasi 

väärtuslikku informatsiooni meid ümbritseva keskkonna kohta. Selle info hankimine 

teadlaste endi poolt nõuaks suures koguses aega ja ressursse. Harrastusteadlaste kaasamisest 

on saanud üks teadustöö viise, seda just andmete kogumise näol. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Eestis harrastusteadlaste aktiivsust ja nende poolt 

sisestatud vaatlusandmete ruumilist paiknemist. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm 

uurimisküsimust, millele vastuste leidmiseks kasutati alusandmetena Loodusvaatluste 

andmebaasi ajavahemikus 2006-2018. november sisestatud vaatluseid. 

Aastatel 2006-2018. november on kuue liigirühma (soontaimed, samblikud, samblad, 

seened, kahepaiksed ja roomajad) liike vaadelnud 766 inimest. Andmebaasi oli 166 vaatlejat 

registreerinud 10 või enam vaatlust ning üks neist koguni 2 111 kirjet. Ülejäänud 600 

vaatlejat sisestasid kokku 1499 vaatlust ning kõige rohkem esines vaatlejaid, kes 

registreerisid ainult ühe vaatluse. Antud tulemus näitas, et kuigi vaatlejate arv ja 

vaatlemisaktiivsus on suur, siis püsivalt aktiivsete vaatlejate osakaal sellest on väike. Suurem 

on tõenäosus, et registreeritakse mõni üksik vaatlus, kuid ei jääda andmeid regulaarselt 

sisestama.  

Vähem aktiivsed ja kuni 100 vaatlusega vaatlejad eelistasid vaadelda roomajate ja 

kahepaiksete liigirühma liike, nagu harilik rästik (Vipera berus) ning harilik kärnkonn (Bufo 

bufo). Üle 100 vaatluse sisestanud vaatlejad eelistasid pigem soontaimede liigirühma liike 

vaadelda. Eelistatuim liik oli vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii). 

Andmete analüüsi käigus selgus, et kõige rohkem vaatluseid on registreeritud Harjumaal, 

Võrumaal ning Pärnumaal. Kõige vähem vaatluseid on registreeritud aga Hiiumaal ja 

Läänemaal. Vaatluste suur kogus mõnes piirkonnas võis tuleneda ka mõne üksikvaatleja 

suurest aktiivsusest. Eelistatuimad vaatluskohad asulatüüpide võrdluses olid külad. Külades 

registreeriti kokku 15 971 vaatlust.  Kõige vähem vaatluseid registreeriti alevites. 
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Vaatlustest 31,8% registreeriti erinevate teede ääres. 7 197 vaatlust registreeriti 

looduskaitsealadel.  

Antud töö baasil on tulevikus võimalik teemat laiendada matka- ja terviseradadel tehtud 

vaatluseid uurides ning neid omavahel võrreldes ja analüüsides.  
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Lisa 1. 1-9 vaatlusega vaatlejate vaadeldud liigid 

 

Liik Arv 

Vipera berus (harilik rästik) 66 

Bufo bufo (harilik kärnkonn) 60 

Anguis fragilis (vaskuss) 49 

Hepatica nobilis (harilik sinilill) 38 

Natrix natrix (harilik nastik) 37 

Zootoca vivipara (arusisalik) 37 

Daphne mezereum (harilik näsiniin) 34 

Orchis militaris (hall käpp) 34 

Cypripedium calceolus (kaunis kuldking) 30 

Rana temporaria (rohukonn) 28 

Tussilago farfara (paiseleht) 22 

Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp) 20 

Platanthera bifolia (kahelehine käokeel) 19 

Neottia nidus-avis (pruunikas pesajuur) 17 

Lathraea squamaria (harilik käopäkk) 16 

Primula veris (harilik nurmenukk) 16 

Centaurea cyanus (rukkilill) 14 

Pinus sylvestris (harilik mänd) 14 

Platanthera chlorantha (rohekas käokeel) 14 

Anemone nemorosa (võsaülane) 13 

Galanthus nivalis (harilik lumikelluke) 13 

Taraxacum officinale (harilik võilill) 13 

Betula pendula (arukask) 11 

Triturus vulgaris (tähnikvesilik) 11 

Acer platanoides (harilik vaher) 10 

Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp) 10 

Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp) 10 

Epipactis atrorubens (tumepunane neiuvaip) 10 

Impatiens glandulifera (verev lemmalts) 10 

Ophrys insectifera (kärbesõis) 10 

Trollius europaeus (harilik kullerkupp) 10 

Convallaria majalis (harilik maikelluke) 9 

Fragaria vesca (metsmaasikas) 9 

Heracleum sosnowskyi (Sosnovski karuputk) 9 

Knautia arvensis (harilik äiatar) 9 

Epipactis palustris (soo-neiuvaip) 8 

Hylocomium splendens (harilik laanik) 8 

Juniperus communis (harilik kadakas) 8 

Listera ovata (suur käopõll) 8 

Oxalis acetosella (harilik jänesekapsas) 8 

Primula farinosa (pääsusilm) 8 

Sarcosoma globosum (limatünnik) 8 

Sorbus aucuparia (harilik pihlakas) 8 

Impatiens parviflora (väikeseõiene lemmalts) 7 
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Lisa 1 järg 

 

Lacerta agilis (kivisisalik) 7 

Pelobates fuscus (harilik mudakonn) 7 

Pelophylax lessonae (tiigikonn) 7 

Pulsatilla pratensis (aas-karukell) 7 

Aegopodium podagraria (harilik naat) 6 

Amanita muscaria (punane kärbseseen) 6 

Chrysosplenium alternifolium (harilik lepiklill) 6 

Heracleum sosnowskyi / Heracleum mantegazzianum (Sosnowsky karuputk / hiid-

karuputk) 

6 

Leucanthemum vulgare (harilik härjasilm) 6 

Lycopodium annotinum (kattekold) 6 

Nymphaea alba (valge vesiroos) 6 

Ononis arvensis (haisev jooksjarohi) 6 

Picea abies (harilik kuusk) 6 

Quercus robur (harilik tamm) 6 

Vaccinium vitis-idaea (harilik pohl) 6 

Alchemilla vulgaris (harilik kortsleht) 5 

Equisetum hyemale (raudosi) 5 

Eriophorum vaginatum (tupp-villpea) 5 

Galega orientalis (idakitsehernes) 5 

Geum rivale (ojamõõl) 5 

Goodyera repens (roomav öövilge) 5 

Sarcoscypha austriaca (harilik karikseen) 5 

Sarcoscypha coccinea (verev karikseen) 5 

Syringa vulgaris (harilik sirel) 5 

Trifolium pratense (aasristik) 5 

Aesculus hippocastanum (harilik hobukastan) 4 

Anemone ranunculoides (kollane ülane) 4 

Calla palustris (soovõhk) 4 

Calluna vulgaris (kanarbik) 4 

Corydalis solida (harilik lõokannus) 4 

Drosera rotundifolia (ümaralehine huulhein) 4 

Galinsoga ciliata (karvane võõrkakar) 4 

Iris pseudacorus (kollane võhumõõk) 4 

Laetiporus sulphureus (vääveltorik) 4 

Lathyrus vernus (kevadine seahernes) 4 

Leucojum vernum (kevadine märtsikelluke) 4 

Melampyrum nemorosum (harilik härghein) 4 

Monotropa hypopitys (harilik seenlill) 4 

Neckera pennata (sulgjas õhik) 4 
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Lisa 2. 10-100 vaatlusega vaatlejate vaadeldud liigid 

 

Liik Arv 

Vipera berus (harilik rästik) 109 

Natrix natrix (harilik nastik) 104 

Zootoca vivipara (arusisalik) 75 

Bufo bufo (harilik kärnkonn) 74 

Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga-kuuskjalg) 68 

Orchis militaris (hall käpp) 64 

Cypripedium calceolus (kaunis kuldking) 58 

Centaurea cyanus (rukkilill) 57 

Listera cordata (väike käopõll) 55 

Hepatica nobilis (harilik sinilill) 54 

Platanthera bifolia (kahelehine käokeel) 54 

Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp) 51 

Listera ovata (suur käopõll) 46 

Anguis fragilis (vaskuss) 42 

Rana temporaria (rohukonn) 42 

Epipactis atrorubens (tumepunane neiuvaip) 41 

Daphne mezereum (harilik näsiniin) 38 

Neottia nidus-avis (pruunikas pesajuur) 38 

Ophrys insectifera (kärbesõis) 37 

Tussilago farfara (paiseleht) 36 

Laserpitium prutenicum (ahtalehine kareputk) 35 

Anemone nemorosa (võsaülane) 34 

Knautia arvensis (harilik äiatar) 34 

Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp) 31 

Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp) 29 

Primula veris (harilik nurmenukk) 29 

Epipactis palustris (soo-neiuvaip) 28 

Fragaria vesca (metsmaasikas) 28 

Epipactis helleborine (laialehine neiuvaip) 27 

Platanthera chlorantha (rohekas käokeel) 27 

Goodyera repens (roomav öövilge) 26 

Anemone ranunculoides (kollane ülane) 25 

Caltha palustris (harilik varsakabi) 25 

Convallaria majalis (harilik maikelluke) 25 

Trollius europaeus (harilik kullerkupp) 25 

Sorbus aucuparia (harilik pihlakas) 24 

Primula farinosa (pääsusilm) 23 

Quercus robur (harilik tamm) 23 

Aegopodium podagraria (harilik naat) 22 

Lacerta agilis (kivisisalik) 22 

Achillea millefolium (harilik raudrohi) 21 

Acer platanoides (harilik vaher) 20 

Taraxacum officinale (harilik võilill) 20 



50 
 

 

 

Impatiens glandulifera (verev lemmalts) 11 

Ledum palustre (sookail) 11 

 

Chelidonium majus (harilik vereurmarohi) 19 

Epilobium angustifolium (ahtalehine põdrakanep) 19 

Padus avium (harilik toomingas) 19 

Pulsatilla pratensis (aas-karukell) 19 

Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur) 18 

Lathraea squamaria (harilik käopäkk) 18 

Rana arvalis (rabakonn) 18 

Impatiens parviflora (väikeseõiene lemmalts) 17 

Oxalis acetosella (harilik jänesekapsas) 17 

Picea abies (harilik kuusk) 17 

Vaccinium myrtillus (harilik mustikas) 17 

Vaccinium vitis-idaea (harilik pohl) 17 

Betula pendula (arukask) 16 

Equisetum hyemale (raudosi) 16 

Plantago major (suur teeleht) 16 

Calluna vulgaris (kanarbik) 15 

Echium vulgare (harilik ussikeel) 15 

Huperzia selago (harilik ungrukold) 15 

Iris sibirica (siberi võhumõõk) 15 

Scilla siberica (harilik siniliilia) 15 

Heracleum sosnowskyi / Heracleum mantegazzianum (Sosnowsky karuputk / 

hiid-karuputk) 

14 

Malaxis monophyllos (ainulehine soovalk) 14 

Veronica chamaedrys (külmamailane) 14 

Antennaria dioica (harilik kassikäpp) 13 

Corylus avellana (harilik sarapuu) 13 

Crambe maritima (merikapsas) 13 

Dianthus superbus (aasnelk) 13 

Equisetum arvense (põldosi) 13 

Filipendula ulmaria (harilik angervaks) 13 

Galanthus nivalis (harilik lumikelluke) 13 

Hylocomium splendens (harilik laanik) 13 

Lycopodium clavatum (karukold) 13 

Orchis mascula (jumalakäpp) 13 

Paris quadrifolia (harilik ussilakk) 13 

Thymus serpyllum (nõmm-liivatee) 13 

Urtica dioica (kõrvenõges) 13 

Cantharellus cibarius (harilik kukeseen) 12 

Chrysosplenium alternifolium (harilik lepiklill) 12 

Corydalis solida (harilik lõokannus) 12 

Ganoderma lucidum (läikvaabik) 12 

Geum rivale (ojamõõl) 12 

Gymnadenia conopsea (harilik käoraamat) 12 

Lathyrus vernus (kevadine seahernes) 12 

Melampyrum nemorosum (harilik härghein) 12 

Potentilla anserina (hanijalg) 12 

Ranunculus ficaria (kanakoole) 12 

Trifolium montanum (mägiristik) 12 

Triturus vulgaris (tähnikvesilik) 12 

Alchemilla vulgaris (harilik kortsleht) 11 
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Maianthemum bifolium (leseleht) 11 

Moneses uniflora (kuningakübar) 11 

Pinus sylvestris (harilik mänd) 11 

Sarcoscypha austriaca (harilik karikseen) 11 

Solidago virgaurea (harilik kuldvits) 11 

Aesculus hippocastanum (harilik hobukastan) 10 

Amanita muscaria (punane kärbseseen) 10 

Hammarbya paludosa (sookäpp) 10 

Iris pseudacorus (kollane võhumõõk) 10 

Lamium album (valge iminõges) 10 

Phellinus chrysoloma (kuusetaelik) 10 

Prunella vulgaris (harilik käbihein) 10 

Swida alba (siberi kontpuu) 10 

Syringa vulgaris (harilik sirel) 10 

Tilia cordata (harilik pärn) 10 
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Lisa 3. 101-2111 vaatlusega vaatlejate vaadeldud liigid 

 

Liik Arv 

Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp) 194 

Listera ovata (suur käopõll) 176 

Platanthera chlorantha (rohekas käokeel) 176 

Bufo bufo (harilik kärnkonn) 173 

Laserpitium prutenicum (ahtalehine kareputk) 156 

Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp) 155 

Epipactis helleborine (laialehine neiuvaip) 142 

Platanthera bifolia (kahelehine käokeel) 136 

Cypripedium calceolus (kaunis kuldking) 132 

Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp) 132 

Orchis militaris (hall käpp) 128 

Daphne mezereum (harilik näsiniin) 125 

Huperzia selago (harilik ungrukold) 125 

Neottia nidus-avis (pruunikas pesajuur) 124 

Epipactis palustris (soo-neiuvaip) 120 

Neckera pennata (sulgjas õhik) 118 

Knautia arvensis (harilik äiatar) 105 

Trollius europaeus (harilik kullerkupp) 101 

Lycopodium clavatum (karukold) 94 

Rana temporaria (rohukonn) 89 

Anemone nemorosa (võsaülane) 86 

Lobaria pulmonaria (harilik kopsusamblik) 78 

Goodyera repens (roomav öövilge) 76 

Lathraea squamaria (harilik käopäkk) 76 

Natrix natrix (harilik nastik) 76 

Zootoca vivipara (arusisalik) 75 

Epipactis atrorubens (tumepunane neiuvaip) 73 

Hepatica nobilis (harilik sinilill) 73 

Rana arvalis (rabakonn) 72 

Centaurea cyanus (rukkilill) 69 

Convallaria majalis (harilik maikelluke) 69 

Caltha palustris (harilik varsakabi) 68 

Oxalis acetosella (harilik jänesekapsas) 68 

Gymnadenia conopsea subsp. conopsea (harilik käoraamat) 67 

Primula veris (harilik nurmenukk) 67 

Equisetum hyemale (raudosi) 63 

Fragaria vesca (metsmaasikas) 62 

Vipera berus (harilik rästik) 62 

Chrysosplenium alternifolium (harilik lepiklill) 61 

Triturus vulgaris (tähnikvesilik) 58 

Tussilago farfara (paiseleht) 58 

Geum rivale (ojamõõl) 57 

Polypodium vulgare (kivi-imar)  57 

Primula farinosa (pääsusilm) 57 

Orchis mascula (jumalakäpp) 54 
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Gagea lutea (kollane kuldtäht) 53 

Leucanthemum vulgare (harilik härjasilm) 51 

Anemone ranunculoides (kollane ülane) 50 

Corydalis solida (harilik lõokannus) 50 

Maianthemum bifolium (leseleht) 50 

Pulsatilla pratensis (aas-karukell) 48 

Achillea millefolium (harilik raudrohi) 47 

Veronica chamaedrys (külmamailane) 47 

Sambucus racemosa (punane leeder) 46 

Lycopodium annotinum (kattekold) 45 

Antennaria dioica (harilik kassikäpp) 44 

Anguis fragilis (vaskuss) 43 

Epilobium angustifolium (ahtalehine põdrakanep) 43 

Iris pseudacorus (kollane võhumõõk) 43 

Vaccinium myrtillus (harilik mustikas) 43 

Impatiens glandulifera (verev lemmalts) 42 

Vicia cracca (harilik hiirehernes) 41 

Melampyrum nemorosum (harilik härghein) 40 

Campanula persicifolia (suureõiene kellukas) 39 

Echium vulgare (harilik ussikeel) 39 

Lathyrus vernus (kevadine seahernes) 39 

Mercurialis perennis (püsik-seljarohi) 39 

Pycnoporellus fulgens (roostetorik) 39 

Fomitopsis rosea (roosa pess) 38 

Gymnadenia conopsea (harilik käoraamat) 38 

Luzula pilosa (karvane piiphein) 38 

Ophrys insectifera (kärbesõis) 38 

Phyteuma spicatum (tähk-rapuntsel) 38 

Prunella vulgaris (harilik käbihein) 38 

Verbascum nigrum (must vägihein) 37 

Lathyrus pratensis (aas-seahernes) 36 

Linaria vulgaris (harilik käokannus) 36 

Moneses uniflora (kuningakübar) 36 

Paris quadrifolia (harilik ussilakk) 36 

Trifolium repens (valge ristik) 36 

Chelidonium majus (harilik vereurmarohi) 35 

Dactylorhiza russowii (Russowi sõrmkäpp) 35 

Plantago major (suur teeleht) 35 

Aegopodium podagraria (harilik naat) 34 

Pulmonaria obscura (harilik kopsurohi) 34 

Rubus idaeus (harilik vaarikas) 34 

Tanacetum vulgare (harilik soolikarohi) 34 

Taraxacum officinale (harilik võilill) 34 

Trifolium medium (keskmine ristik) 34 

Usnea barbata (kare habesamblik) 34 

Campanula patula (harilik kellukas) 33 

Ranunculus ficaria (kanakoole) 33 

Sedum acre (harilik kukehari) 33 

Solidago virgaurea (harilik kuldvits) 33 

Stellaria holostea (mets-tähthein) 33 
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