4 VESILINTULASKENTALOMAKE
Malli IV/2006
Reitin numero

Vuosi

9

Linnustonseuranta

Palautus kesäkuun
puoliväliin mennessä
– Kiitos!

Eläinmuseo
PL 17, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Havainnoijanumero

Paikan numero

20
Osoite muuttunut

Rasti
uusi reitti

Nimi: ______________________________________

reitti laskettiin samalla tavoin kuin
edellisenä vuonna

Osoite: _____________________________________

laskenta muuttui, miten:

Puh.: ______________________________________

___________________________________________

Sähköposti: _________________________________

Reitin edustavuus atlasruudun
vesistötyyppien kannalta

Reitin sijainti
Tärkein havaintokunta
(6 kirjaimen koodi)

(rengasta koodi)

Laskentapaikkojen määrä
Laskentapaikkoja (kpl)
pistelaskenta kiertolaskenta

0 vaikea arvioida
1 edustava

Yhtenäiskoordinaatit
(10 x 10 km)
pohjoinen–etelä itä–länsi

2 kohteet painottuvat karuihin vesistöihin
3 kohteet painottuvat reheviin vesistöihin
Tyypit:

Kohteen tyyppi

1 Karu, metsä- tai suorantainen järvi tai lampi (yli 1 km2:n laajuisilla karuilla järvillä tyyppilajeina kuikka ja koskelot)
2 Syvä, osittain rehevöitynyt järvi, lahdissa laajahkoja ruovikoita (silkkiuikku runsaana Etelä- ja Keski-Suomessa)
3 Matala, metsä- tai suorantainen runsaskasvustoinen järvi (ruskeavetinen, kortteikkoinen ja runsaslintuinen; pintaa
tavallisesti laskettu
4 Runsaskasvustoinen järvi maanviljelyksen tai asutuksen vaikutuspiirissä (melko matala, yleensä ruovikkoinen lintujärvi;
yleisimpiä Etelä- ja Lounais-Suomessa)
5 Karu, vähäkasvustoinen merenranta
6 Rehevähkö merenranta, jonkun verran ruovikoita (sekä matalia, että syviä rantoja)
7 Runsaskasvustoinen merenlahti (sekä matalia että syviä rantoja); vastaa tyypin 4 lintujärveä
8 Muu, mm. tekoaltaat ja joet (luonnehdi lisätiedoissa niukka/runsaskasvustoisuutta)

Nro 1–8 viereisen
ohjeen mukaan

Laskentapaikan nimi

Laskentatiedot
päivä

kk

alkutunti

kesto (min)

hehtaaria

1. laskenta

Kohteen (järvi, lampi tms.) pinta-ala

2. laskenta

Lasketun paikan ala

laskentapaikka kattoi koko kohteen

Paikat nro ___________________________ kattoivat yhdessä koko kohteen

Rastita laskennan tyyppi
pistelaskenta
kiertolaskenta

Käytettiinkö laskennassa
venettä
kaukoputkea

Havaitut linnut ja tulkitut parimäärät
Paria

1. laskennan havainnot
sinisorsa
tavi
jouhisorsa
lapasorsa
punasotka
telkkä
isokoskelo
nokikana

2. laskenta

Paikan nimi:_________________________ Vuosi: 20_____
Paria

1. laskenta

2. laskennan havainnot

kuikka
silkkiuikku
härkälintu
mustakurkkuuikku
laulujoutsen
metsähanhi
kanadanhanhi
haapana
heinätavi
tukkasotka
pilkkasiipi
tukkakoskelo
uivelo
laskettiin myös lokkilinnut

1. laskennan havainnot

2. laskennan havainnot

pikkulokki
naurulokki
kalalokki
kalatiira
laskettiin myös kahlaajat ja kaulushaikarat
taivaanvuohi
liro
valkoviklo
metsäviklo
rantasipi
isokuovi
töyhtöhyyppä
kaulushaikara
laskettiin myös varpuslinnut
ruokokerttunen
pajusirkku
Muut lajit
Paria

Lisätietoja:

Lajin nimi
tai lyhenne

1. laskennan havainnot

2. laskennan havainnot

