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Andmed looduse kohta jagunevad kaheks:

 Loodusobjektid kui sellised

 Loodusobjektid, millel õiguslik 
regulatsioon (nt tekitavad inimtegevusele 
piiranguid)

Looduse andmed?



Kus ja kellel on loodusandmeid?

• Keskkonnaministeeriumi haldusala 
asutused (Keskkonnaagentuur, Maa-
amet, Keskkonnaamet jt)

• Ülikoolid

• MTÜ-d (nt EOÜ – lindude andmed, 
Lepidopteroloogide Selts – liblikate 
andmed)

• …



Erinevad kaardirakendused
ETAK 

avalikud WMS teenused
maakataster

jm



Saab andmeid koos vaadata ja alla laadida



Talletab u 70% keskkonnaregistri andmetest.
EELIS-es on andmed:
 Looduskaitsealuste alade kohta
 Kaitsealuste liikide kohta
 Natura (loodusdirektiivi) elupaikade kohta
 Toetusõiguslike (PLK, mets) alade kohta
 Vääriselupaikade kohta
 Veekogude kohta
 Puurkaevude ja põhjavee kohta
 Seirejaamade kohta
 Eesti ürglooduse raamatu objektide kohta
 Pärandkultuuri objektide kohta

EELIS – Eesti Looduse 
Infosüsteem



EELIS infoleht – eelis.ee



Kuidas veel saab EELIS andmeid 
kasutada?

Keskkonnaagentuuri ruumiandmete teenus 
(KRATT)

Saab alla laadida erinevates formaatides EELIS andmete 

kaardikihte. Vajalik lepingu sõlmimine 

Keskkonnaagentuuriga.

https://kratt.envir.ee

Avalikud WMS ja WFS teenused

WMS –

https://gsavalik.envir.ee:443/geoserver/eelis/ows?SERVICE=WMS

&

WFS – https://gsavalik.envir.ee:443/geoserver/eelis/wfs

https://kratt.envir.ee/
https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows?SERVICE=WMS&
https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/wfs


CORINE maakattekaardistus –
http://corine.keskkonnaagentuur.ee/

http://corine.keskkonnaagentuur.ee/


eElurikkus – elurikkus.ee



Loodusvaatlus on loodusobjekti või –
nähtuse vaatlemine. Kõige lihtsama 
loodusvaatluse puhul fikseeritakse:

 keda vaadeldi? 
 millal vaadeldi? 
 kus vaadeldi? 
 kes vaatles?

Mis on loodusvaatlus?



Keda vaadeldi? Admiral (Vanessa atalanta)
Millal vaadeldi? 06.08.2017
Kus vaadeldi? Hiiumaal Orjaku külas; 

punktis 58,8030˚ N ja 
22,7599˚ E
Kes vaatles? Reigo Roasto, Mirjam Roasto



1.Märka meie ümber kasvavaid ja tegutsevaid liike!

2.Fikseeri vaadeldu (märkmik, foto, vaatluste 
sisestamise keskkond).

3.Kui ei tunne liiki või kahtled määrangus otsi abi 
määrajatest, tee foto või helisalvestus, kirjelda 

välimust ja elupaika.

4.Sisesta vaatlus mõnda loodusvaatluste
andmebaasi (nt LVA – lva.eelis.ee), sest sinu 
vaatlusest võib olla palju kasu teadlastele, 
looduskaitsjatele ja teistele huvilistele.

Mida vaja teha?



Loodusvaatleja abivahendid

 Binoklid ja vaatlustorud
 Luup ja mikroskoop
 Fotoaparaat
 Nutitelefon
 Ultrahelidetektor
 Entomoloogiline võrk
 Rajakaamerad
 Lõksud jt püügivahendid
 Määrajad
 Nutirakendused ja 

veebilahendused



Määramisel on abiks



Määramisel on abiks

Erinevad määramisäpid
Mõned näited:

„Eesti linnud“ 

„Lindude hääled“

„Eesti kalad“

„Eesti Looduse teoaabits“



Harrastusteadus

Harrastusteadus (Citizen Science) – ka 
kodanikuteadus, rahvateadus, hobiteadus 
on inimeste vabatahtlik panus teadusesse.

See võib olla erinevates vormides:

 vaatluste tegemine

 andmete talletamine

 analüüsimine

 probleemile lahenduste pakkumine



Juhuvaatluste kasud

 Loodushariduslik – vaatleja hakkab märkama 
enda jaoks uusi liike ja õpib neid tundma.

 Looduskaitseline – vaatleja avastab 
kaitsealuse liigi uue leiukoha.

 Teaduslik – suure hulga juhuvaatluste 
kogunemisel saab nende põhjal teha järeldusi.



Juhuvaatluste eripärad

Veljo Runnel, Eesti Loodus 6/2019

 Nädalavahetustel tehakse 

vaatlusi proportsionaalselt 

rohkem kui tööpäevadel.

 Vaatluste hulga sõltuvus 

vaatlejate hulgast: suuremates 

linnades ja maanteede ääres 

rohkem vaatlusi kui mujal.

 Osade gruppide ja liikide 

eelistatus vaatlemisel, mistõttu 

tekivad üle- ja alavaadeldud liigid.



Loodusvaatluste andmebaas (LVA) –
lva.eelis.ee

http://loodus.keskkonnainfo.ee/lva/default.aspx?state=1;810748441;est;lvasis;;


Loodusvaatluste andmebaas (LVA)
veebileht (lva.eelis.ee) ja nutirakendus



Loodusvaatluste andmebaas (LVA)
veebileht (lva.eelis.ee) ja nutirakendus



LVA vaatluste ja sisestajate arv 
2008-2019
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Palju vaatlusandeid LVA sisaldab?

Kokku on ligi 288 000 vaatlust.

LVA-s on kaht tüüpi andmeid:

1) UTM 10x10 km ruudustiku põhised varasemate 
atlaste andmed – u 180 000 vaatlust

2) Juhuvaatluste, projektide tulemuste ja 
vabatahtliku seire täpsed asukohaga andmed –
ligi 110 000 vaatlust.



Palju vaatlusandeid LVA sisaldab?

Sellest ligi 110 000 vaatlusest:

Liblikad 42,5%

Soontaimed 17,7%

Linnud 17,4%

Imetajad 10,4%



Mis saab sisestatud vaatlustest 
edasi?

Staatus: kinnitamata
vaatleja ekspert

KeA ametnik

Avalik kaart

Staatus: kinnitatud

Kaitsealused liigid,

võõrliigid

Leiukohtadena

keskk.registrisse

EELIS



Kuidas LVA andmeid kasutatakse?

 Kaitsealuste liikide vaatlustest võivad tekkida 

keskkonnaregistri leiukohad.

Võõrliikide leidude puhul on LVA näol tegu kiire 
teavituskanaliga. Info liigub KeM-i ja KeA-le.

Andmed liiguvad üleilmsesse liigiandmete 
portaali GBIF.

Oleme andnud andmeid Euroopa päevaliblikate 
andmebaasile (2013. a mõni tuhat vaatluskirjet).



Kuidas LVA andmeid kasutatakse?

 LVA oli 2016-2018 Berni ülikooli läbi viidud 
admiralide rändekäitumise uuringu juhuvaatluste 
kogumise vahendiks Eestis (kokku Eestist ligi 
500 vaatluskirjet).

Andmeid kasutatakse liikide levikuatlaste 
koostamisel. Praegu üleskutse imetajate atlase 
tarvis. Lähemalt vaata järjest valmivat kaardilugu 
- http://arcg.is/4jLmP

 2019.a viis Keskkonnaagentuur LVA abil läbi 
kahepaiksete vabatahtliku seire pilootprojekti.

http://arcg.is/4jLmP


LVA vaatlused GBIF-is -
https://www.gbif.org/

https://www.gbif.org/


Vaatluskampaaniad

 Keskkonnaagentuur on korraldanud LVA 

vaatluskampaaniaid 2010. aastast.

Kampaania teemadeks on olnud: kaitsealused 
liigid, võõrliigid, sarnaste liikide paarid, aasta liigid 
jms

Kahe viimase aasta kampaaniad on olnud:

2018: “Kingi Eesti Vabariigile 100 loodusvaatlust!”

2019: “Liigu ja vaatle!”



Kingi Eestile 100 loodusvaatlust!

 9600 vaatlust

 1705 liigi kohta

 450 vaatleja poolt

 30 isikut ja 3 võistkonda 
said kokku 100 vaatlust



Liigu ja 
vaatle!





Aitäh!
Reigo Roasto
reigo.roasto@envir.ee


