Mobiilisovelluksia
http://tiira.fi/
-

-

Tiira on kaikille avoin lintutietopalvelu. Tiirassa voi pitää omaa
lintuhavaintopäiväkirjaa ja selata lintuhavaintoja. Havainnot ovat tärkeitä
lintuyhdistysten suojelu- ja tutkimustyölle. Osallistu kirjaamalla omat
havaintosi.
Havaintotietoa sekä lajitietoa.

http://www.insects.fi/hyonteistietokanta/index.html
-

Hyönteistietokanta on kaikille avoin järjestelmä hyönteisten havaintotietojen
tallentamiseen.
Tietoja voi hakea tietokannasta monella eri tavalla ja tiedot ovat
oletusarvoisesti vapaasti käytettävissä eri tarkoituksiin.

http://www.biomi.org/biologia/lintujen-aania/
-

Kuinka hyvin tunnet ja erotat lintujen ääniä? Tällä sivulla voit kuunnella
suomalaisia äänimaisemia ja lintujen ääniä sekä yrittää tunnistaa niistä
mahdollisimman paljon lintulajeja.

http://www.biomi.org/

http://www.kevatseuranta.fi/
-

-

Luonto-Liiton Kevätseurannassa tutkitaan kevään edistymistä keväisten eläinja kasvilajien avulla. Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta
kiinnostunut. Kaikkia seurantalajeja ei tarvitse tuntea, ja yksittäisetkin
havainnot ovat arvokkaita. Havaintoja palauttaneiden kesken arvotaan
palkintoja.
http://www.kevatseuranta.fi/lapsille/ - Kevättuuli on lasten oma kevätseuranta.
Kevään tuloa tarkkaillaan seuraamalla 12 helpon ja tutun lajin saapumista eri
puolille Suomea. Havainnot kirjataan kevätkortille, joka palautetaan täytettynä
Luonto-Liittoon. Kaikkien havaintonsa lähettäneiden kesken arvotaan
yllätyspalkintoja.

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/
-

Sivuilta löydät tietoa sadoista luonnonlajeista huippukuvaajien parhailla
otoksilla kuvitettuna. Lajeja voi selata ja hakea monin eri tavoin, esimerkiksi
nimen, suvun tai heimon mukaan. Uusiin lajeihin tutustumisessa auttavat
tunnistustyökalut. Niiden avulla vieraiden lajien tunnistaminen on helppoa,
nopeaa ja hauskaa.

-

Lajeja voi tunnistaa myös maastossa: NatureGate-sovellus on ladattavissa
iPhonelle ja Androidille. Sovellus on ilmainen ja sinne luodaa NatureGatetunnus. Tämän jälkeen voi aloittaa oman luontopäiväkirjan, ladata ilmaisen
kukkakasvien tunnistustyökalun ja hankkia muita lajiryhmiä. NatureGatesovelluksella luonnon seuraaminen on entistäkin hauskempaa!

http://www.helsinki.fi/pinkka/
-

Pinkka on eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva verkkooppimisympäristö.
Pinkka perustuu laajaan kuvista ja tekstistä koottuun tietokantaan.
Tietokannasta koostetaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja
tietopaketteja tai opintokokonaisuuksia – virtuaalisia näytepinkkoja.

http://www.webkasvio.fi
-

-

Webkasviossa on 124 tavallista Suomessa esiintyvää kasvia, sammalta ja
jäkälää. Kasvio ei sisällä saniaisia. Kasvion kuvia täydentävät tekstit kasvien
ominaisuuksista, levinneisyyskartat kasvien esiintymisalueista sekä kaaviot.
Kasvin kohdalla kerrotaan myös, mikäli se muistuttaa jotain muuta kasvia.
Kasveja voi hakea vapaalla tekstihaulla, luokitellulla haulla tai kasvien
listauksesta.

http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/linkit
-

Kattava linkkilista retkeilyyn ja luontoon liittyvistä sivustoista.

http://www.suomenluonto.fi/sovellus/
-

Suomen Luonnon Villivihannekset -mobiilisovellus esittelee 20 ravinnoksi
hyödynnettävää villivihannesta maamme luonnosta. Sovellus kertoo jokaisesta
kasvista muun muassa tuntomerkit, kasvupaikan sekä käyttötapoja ja vinkkejä
villivihannesten hyödyntämiseen keittiössä. Lisäksi sovelluksessa on
keittiömestari Sami Tallbergin 60 herkullista reseptiä.

-

Villivihannekset-sovellus on ladattavissa Android-, IOS ja Windows -puhelimiin.
Sovelluksen hinta on 2,99 euroa. Sovelluksen tuotto käytetään kotimaiseen
luonnonsuojelutyöhön.

http://lahiluonto.fi/
-

-

Lähiluonto -palvelusta löydät aina mukavaa etsittävää ja koettavaa, ihan tästä
läheltä. Täältä löydät varmasti uutta, mihin vain retkelläksi kuljetkin. Kohteita
on jo reilusti yli 3000 ja uutta tulee koko ajan.
Kohteita on helppo löytää täältä netistä tai voit ottaa kohteet mukaasi vaikka
kännykkääsi. Lataa ilmainen Grafetee-sovellus AppStoresta tai GooglePlay kaupasta.

http://retkipaikka.fi/
-

-

Suomen suosituin retkeilyblogi, satoja kohdevinkkejä, kuvia, karttoja ja
viihdyttäviä tarinoita.
Retkipaikka-sovellus ilmestyy alkukesästä 2015. Toivottu sovellus tuo laajan
vinkkikirjaston helposti käytettävässä muodossa mukaan retkille. Sovellukseen
tulee kunnon maastokartta, liki tuhat jo julkaistua artikkelia ja uusia kohteita
keskimäärin kerran päivässä.
Samassa paketissa kulkevat niin kartta kuin kohdetieto. Pohjana on laadukas
retkikartta, josta näkee Retkipaikan esittelemät kohteet kartalla, muiden
retkeilyblogien esittelemät paikat, käyttäjien lisäämät kohteet sekä tulipaikat ja
laavut. Voit suodattaa juttuja esimerkiksi kohdetyypin tai maakunnan
perusteella.

http://tienoo.net/
-

-

Tienoo on ilmainen opas taskussasi, mikä mahdollistaa onnistuneen reissun
jopa kännykkäverkon saavuttamattomissa. Sovellusta testataan tänä kesänä
Metsähallituksen omistamalla ja hallinnoimalla Ruunaan retkeilyalueella
Lieksassa.
Lataa sovellus kätevästi matkapuhelimeesi ja saat kaiken tiedon, mitä lomallasi
tarvitset. Kartta johdattaa sinut reiteille ja nähtävyyksien äärelle, info osiosta
löydät tietoa niin luonnosta kuin harrastusmahdollisuuksistakin, ja palautteen
kautta saat äänesi kuuluville ja voit vaikuttaa alueen viihtyvyyteen.

http://www.outdoorsfinland.fi/
-

Virallinen OutdoorsFinland -retkeilyportaali opastaa Etelä-Suomen parhaille
retkeilyreiteille. Outdoorsfinland.fi -retkeilyportaalista löydät pyöräily-, retkeilyja melontareitit sekä matkailupalvelut. Outdoors Finland -retkeilyportaali
on tarkoitettu kaikille, jotka hakevat uutta tapaa viettää rentouttava ja
virkistävä retkeily- ja ulkoilupäivä tai vaikkapa kokonainen retkeilyloma
kotimaassa. Reitit kattavat tällä hetkellä Etelä-Suomen viisi
maakuntaa. Portaali laajenee jatkossa koko Suomeen.

