
Näin teet hyvän havainnon iNaturalist -sovelluksella 

 

Yleistä havainnon tekemisestä 

Tarvitset vain älypuhelimen kameran sekä internetyhteyden käyttääksesi sovellusta. Toki voit myös käyttää 

järjestelmäkameraa (silloin kuvien lisääminen iNaturalistiin tapahtuu tietokoneen kautta ja havainnon tarkka sijainti 

ja ajankohta tulee muistaa). 

 

iNaturalist-sovellukseen saa julkaista havaintoja AINOASTAAN luonnonvaraisista lajeista. Esimerkiksi vangituista 

lajeista, koti- tai puutarhakasveista, lemmikeistä tai ihmisistä ei saa iNaturalist- sovellukseen viedä. Kaikkien kuvien 

tulee olla itse ottamiasi. 

 

Ota kuva tarpeeksi läheltä kohdetta ja varmista että kuva tarkentuu juuri havainnoitavaan lajiin. Ota vähintään 

kolme (3) kuvaa lajista eri puolilta. Tämä helpottaa lajintunnistusta. 

 

Kasvien kuvaaminen 

- Ota yleiskuva koko kasvista – muista tarkennus. 

- Ota kuva kukinnosta, kasvin rungosta/varresta sekä lehdistä. Käännä kasvia varovasti ja ota kuva myös esim. 

lehden alapinnasta. Voit ottaa yhden kuvan myös vähän kauempaa, jossa kasvi näkyy elinympäristössään. 

Kirjoita kuviin selite siitä miksi mikäkin kuva on otettu.  

- Vinkki! Voit kokeilla saatko saman tuloksen kukinnolla ja lehdellä. 

 

Selkärangattomien kuvaaminen 

- Ota kuva niin läheltä kuin pystyt – muista tarkennus. Huomioi kuitenkin, että laji näkyy kokonaan kuvassa. 

- Jos mahdollista, ota kuvia eri kuvakulmista (yläpuolelta, sivulta ja kovakuoriaisen voit varovasti kääntää myös 

hetkeksi selälleen ja ottaa kuvan vatsapuolelta). 

- Pyri saamaan kuvaan näkyviin pää, keski- ja takaruumis.  

 

Lintujen kuvaaminen 

- Jos mahdollista, ota useampi kuva linnusta eri suunnista – muista tarkennus. Tunnistuksen kannalta kuvassa 

olisi hyvä näkyä linnun väritys, nokka, jalat sekä kokoluokka.  

- Lintujen kuvaus on kuitenkin haastavaa ja varsinkaan hyvän kuvan saaminen ei aina ole mahdollista. Voit 

myös nauhoittaa sovelluksella ääninäytteen linnusta tai valita valmiiksi nauhoittamasi ääninäytteen. 

- iNaturalist- sovellukseen voit myös lisätä kuvia linnun munista tai löytämistäsi höyhenistä tai sulista. Muista 

kuitenkin säilyttää pesintärauha! 

 

Tee näin:  

 

1. Valitse sovelluksesta “Havainnoi”. 
2. Valitse sopivin vaihtoehto (kamera, galleria tai ääni). 

3. Lisää tiedot (lajin nimi, päivämäärä ja sijainti). 

4. Paina “Jaa”. 
5. Havaintosi tulee näkyville kaikille palvelun käyttäjille ja menevät automaattisesti liittymääsi projektiin. 

 

Lisätietoa havaintojen tekemisestä 

 

- Jos et tiedä mikä laji on kyseessä, voit käyttää sovelluksen tekoälyä tunnistusapuna. 

Valitse havaintoa tehdessä “Mitä näet?” ja sovellus ehdottaa tunnistusta havainnollesi 
- Jos käytät tekoälyä apuna tunnistuksessa, kokeile usealla eri kuvalla, että antaako sovellus saman lajin 

kaikista kuvista.  

- Kun lisäät havaintoa palveluun, voit myös verrata omaa havaintoasi muiden havaintoihin ja tätä kautta saada 

tunnistusapua.  

- Muut palvelun käyttäjät voivat tunnistaa havaintosi puolestasi tai ehdottaa tunnistusta havainnolle.  

 


