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ELURIKKUS 

s.2 
s.3-5 
s.6 
s.7-8 
s.9-11 



 
0) Hanki ensin tunnukset osoitteesta 

https://plutof.ut.ee/#/register/ 

 
Siirry osoitteeseen 

elurikkus.ut.ee 

 

Valitse 

Vaatlused (Observations), sitten 

Lisa vaatlus (Add observation). 

 

Kirjaudu sisään tunnuksillasi. 

tai mene 

vironlintuseura.fi ja sieltä eElurikkus 

 

Valitse 

Vaatlused (Observations), sitten 

Lisa vaatlus (Add observation). 

 

Kirjaudu sisään tunnuksillasi. 
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Uuden käyttäjän havaintoja tarkistellaan jonkin aikaa ennen niiden julkaisemista. 



1) Havaintopaikka kartalle 

Etsi kartalle 
sopiva tarkkuus 

Valitse tallennatko 
pisteen vai alueen 

havaintoja 
(x = tyhjennä) 
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2) Merkitse 
paikka, tarkkuus, 
aika ja havaitsijat 

Paikka 
Valittu esimerkkipiste 
ja tarkkuus 5000m. 

 
(Koordinaatit, maa, 
maakunta, kunta ja kylä 
tulevat automaattisesti) 

Tarkkuus,  Aika,  Havaitsijat 
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3) Kirjaa lajit ja luvut 

                Lyhenne tai koko nimi, lukumäärä, sukupuoli, ikä,  puku,  tila, (parimäärä, atlas-koodi,) huomautus ja 

lopuksi tallenna! 

              sp. tallennetaan kirjaamalla Taxoniin yläluokka ja huomautuksiin tarkempi nimike. 

kopioi, poista, lisää rivejä 
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Suomennoksia 

Liik, Taxon = Laji 
 
Sugu, Sex = Sukupuoli 
emane, female = naaras 
isane, male = koiras 
 
Sulestik, Plumage = Puku 
värvushälve, aberrant = poikkeava 
puhkesulestik, winter plumage = talvipuku 
hundsulestik, breeding pl. = juhlapuku 
emas-sulestik, female pl. = naaras-pukuinen 
noorlinnu sulestik, immature = esi-aikuinen 
 
 
 
Pesitsuskindlus, PK = Atlas-koodit 
nämäkin löydät Info-nappulasta 

 

Tegevus, Activity = Tila 

p = paikallinen 
r = muuttava 
ü = ylilentävä 
s = laulava 
h = ääntelevä 
rN… = muuttava suuntaan… 
rp = muuttava laskeutui 
sr (pr) = nousi muutolle 
ss = siirtyy yöpymispaikkaan 
vs = siirtyy yöpymispaikasta 
n = pesälöytö 
R = rengastus 
X = kuollut 
V = vahingoittunut 
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4a) Kuvan lisääminen 

Kirjaudu sisään, valitse ’Taxon occurrence’    ’Observations’. 
Nyt aukeaa omien havaintojesi lista, josta valitset haluamasi ’edit’… 
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4b) 
Lisää 
tiedosto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
tallenna! 
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5a) Virheen korjaus 

Kirjaudu sisään, valitse ’Taxon occurrence’    ’Observations’. 
Nyt aukeaa omien havaintojesi lista, josta valitset korjattavan. 
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5b) 
Korjaa 
virhe 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muista 
tallentaa! 

Korjaa 
 
määrä… 
 
 
otsake… 
 
 
muu tieto. 
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5c) …’edit’ –nappulasta pääsee muokkausnäkymään 


