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Fenoloogilised vaatlused
Läänemere riikides
Fenoloogilised vaatlused on olulised, sest ka õpilaste tehtud harrastusteaduslikud vaatluste aegread on väärtuslikud
alternatiivsed allikad, mis tõendavad juba õhutemperatuuri
uuringute põhjal avastatut: kliima muutub ning see avaldab
mõju kõigele elavale kogu Maal. Kevadiste loodusnähtuste
kahenädalane varasemaks nihkumine on täiesti tajutav ja
loodusele olulise mõjuga. Lumikatte puudumine või varasem
sulamine mõjutab paljude liikide saatust (poegimist, toidu
otsinguid jne).
Kuidas Maa temperatuurirežiim ja aastaaegade rütm kujuneb,
kuidas inimene seda mõjutab ja mis tulevikus juhtub, pole seni
täpselt teada. Aga igaüks meist saab anda teaduse tegemisse
oma panuse – tegeledes maailmakodanikuna harrastusteaduslike programmidega nii koolis kui koolivälisel ajal! Soovi
korral võid uuringutesse kaasata ka sõpruskooli teisest
riigist, kellega hiljem tulemusi võrrelda saaksid. Sõpruskooli
leidmiseks kirjuta BSP riiklikule koordinaatorile.

Kõik Läänemere Projekti fenoloogilised vaatlused, mis on
sisestatud Legulusse, jõuavad riiklikku elurikkuse portaali.
Sealt jõuavad vaatlused omakorda üleilmsesse harrastus
teaduse portaali.
Tegutse nii: uuri kevademärke märtsist juunini, täida käesolev
tööleht ja kanna vaatluste tulemused sisse siin.

KUIDAS LEGULUST KASUTADA?
1. Registreeri Leguluse kasutajaks.
2. Logi sisse Legulusse oma nutiseadmes ja mine sätete lehele.
Luba projekti valimist ning otsi projektide seas oma kooli nimi
+ Baltic Sea Project. Määra see vaikimisi projektiks.
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3. Taksonoomia seadete alt luba tavanimetuste sisestust. Valikus „Ainult kohalikud liigid" kirjuta „Eesti" – see piirab taksonite nimekirja selliselt, et näidatakse ainult Eestist leitud liike.

7. Lisa vaatlusele heli või pilt ning määra liik.

4. Vali „Vormide" nimekirjast vorm „Fenoloogilised vaatlused".

Vaata täpsemad juhised Leguluse kasutaja juhendist.

5. Nüüd mine töölauale: ava vaade „Minu andmed". Vajuta
nupule „Lisa vaatlus" paremas alumises nurgas.

Vaata ka Leguluse kasutamise videot.

8. Lae vaatlus üles.

Aitäh Sinu panuse eest!
6. Automaatselt on täidetud: asukoht (kui GPS on lubatud),
algusaeg ja projekt. Legulust saab kasutada ka ilma GPSita:
otsi asukohta käsitsi, vajutades luubi ikoonile asukoha rea
kõrval.
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Vaatluslehed. Fenoloogilised
vaatlused Läänemere riikides
Kuupäev: ……………………………………………………………………..……...........................................
Kool: …………………………………………………………………………………............................................
Klass: ……………………………………………………………………………...…...........................................
Õpetaja nimi: ……………………………………………………………..…..…...........................................
Õpilaste nimed:…………………………………………………………………………...........…...............……

Missugused näevad
vaadeldavad liigid
välja?

Mida liigi puhul
vaadelda?

Millal vaatlus
tehti?

Kus sa vaat
luse tegid?

Millal kuulsid
esimest korda põld
lõokese häält?

Kuupäev:

Vaatluskoht:

Skylark (ingl k)
Alauda arvensis
Millal nägid esimest
kuldnokka?
Starling (ingl k)
Sturnus vulgaris

Millal nägid sara
puud õitsemas?
Hazelnut (ingl k)
Corylus avellana

1.

2.
Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.
2.

Kuupäev:
1.

2.

Vaatluskoht:

Millal nägid esimest
lumikellukest õitsemas?
Snowdrop (ingl k)
Galanthus nivalis

Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.

2.
Millal nägid esimest
Kuupäev:
paiselehte õitsemas?
Coltsfoot (ingl k)
Tussilago farfara

Vaatluskoht:

1.

2.
Millal nägid esimest
sinilille õitsemas?

Kuupäev:

Blue anemone
(ingl k)
Hepatica nobilis

1.

Vaatluskoht:

2.
Millal nägid
esimest lapsu
liblikat?
Brimstone (ingl k)
Gonepteryx rhamni

Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.

2.
Millal nägid esimest
sipelgat?

Kuupäev:

sugukond sipelglased

1.

family Ants (ingl k)
familia Formicidae

2.

Vaatluskoht:

Millal nägid esimest
valge-toonekurge?

Kuupäev:

White stork (ingl k)
Ciconia ciconia

1.

Vaatluskoht:

2.
Millal nägid esimest
linavästrikku?

Kuupäev:

Wagtail (ingl k)
Motacilla alba

1.

Vaatluskoht:

2.
Millal nägid esimest korda raag
remmelgat õitsemas?
Sallow (ingl k)
Salix caprea

Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.

2.

Millal nägid esimest
võsaülast õitsemas?

Kuupäev:

Wood anemone
(ingl k)

1.

Anemone nemorosa

2.

Millal nägid esimest
kimalast lendamas?

Kuupäev:

perekond kimalane
Bumble-bee (ingl k)
genus Bombus

1.

2.

Vaatluskoht:

Vaatluskoht:

Millal kuulsid esimest
korda musträsta
häält?
Blackbird (ingl k)
Turdus merula

Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.

2.
Millal kuulsid esimest
konna paaritumisalal
häälitsemas?

Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.
perekond konn
genus Frog (ingl k)
genus Rana

2.

Millal kuulsid esimest
korda käo häält?

Kuupäev:

Cuckoo (ingl k)
Cuculus canorus

1.

Vaatluskoht:

2.
Millal nägid esimest korda räästa
pääsukest?
House martin (ingl k)
Delichon urbica

Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.

2.
Millal nägid esimest
korda suur-kapsa
liblikat?

Kuupäev:

1.
Cabbage white
(ingl k)
Pieris brassicae

2.

Vaatluskoht:

Millal nägid esimest
korda õitsemas hari
likku toomingat?
Bird-cherry (ingl k)
Padus avium

Kuupäev:

Vaatluskoht:

1.

2.
Millal nägid esimest
korda koer-kibuvit
sa õitsemas?
Dog-rose (ingl k)
Rosa canina

Kuupäev:

1.

2.

Vaatluskoht:

Tartu loodusmaja, 2022

