
Petoruudun karttamerkinnät:    Petolintuseuranta 7.12.2015, HB 

 

Pesien ja reviirien karttamerkinnöissä käytetään seuraavia merkintätapoja: 

 

 = päiväpetolintu, pesä    = pöllö, pesä 

 = päiväpetolintu, reviiri   = pöllö, reviiri 

 

Pesät ja reviirit listataan ja numeroidaan vuosittain ykkösestä alkaen ruutulomakkeen mukaisessa 

lajijärjestyksessä, kukin pesä tai reviiri omalla numerolla. Milloin merkitään pesä, milloin reviiri?: 

 

Pesä = - Munapesä tai poikaspesä, vaikka se olisi tuhoutunut*  

 - Pesä, josta poikaset ovat jo lähteneet maastoon 

 Kirjataan ruutulomakkeella ”Varmasti munittu pesä” - sarakkeelle. Merkitse 

poikastuotto (sarakkeet 66–69) pesistä, joiden tarkka poikasmäärä on tiedossa. 

Tuhoutuneet pesät lasketaan mukaan ja niiden poikasmäärä on nolla. Merkitse 

lisätietoihin, monenko muna- tai poikaspesän tarkka poikasmäärä ei ole tiedossa 

(esim. pesälle ei kiivetty tai poikue lähtenyt pesästä jo maastoon). 
 

 - Koristelupesä, kun se on tiettävästi reviirin ainoa pesä*  

 Kirjataan ruutulomakkeella ”Asuttu, ei munittu” pesä -sarakkeelle.  

 Falco-lajeilla ja pöllöillä koristeluksi katsotaan pesäkuopan kaavinta 
 

*Saman reviirin pesistä kartalle merkitään se, jossa pesintä on ehtinyt pisimmälle. 

Esim. munapesän lisäksi ei merkitä saman reviirin mahdollisia koristelupesiä. Jos 

tuhoutuneen pesyeen tilalle munitaan uusi, vain jälkimmäinen merkitään kartalle ja 

ruutulomakkeelle. Jos reviirillä on useita ”samanarvoisia” koristelupesiä, yksi 

merkitään – muutkin saa halutessaan merkitä, kunhan karttamerkinnöistä ja 

selitteistä käy ilmi, että kyseessä on yksi ja sama reviiri. 

 

 Pesäksi ruutukartalle siis merkitään kyseisenä vuonna asutut pesät, vaikka pesintä olisi 

epäonnistunut tai poikue jo lähtenyt pesästä. Jos reviirillä on tiettävästi vain koristelupesä (tai 

maapesijöillä asuttu pesän paikka, esim. huuhkajan kuopsutettu pesäpohja), sekin merkitään 

”pesäksi”, sillä reviirin voidaan ajatella ankkuroituvan pesän kohtaan, jonka osoittaa karttamerkin 

keskellä oleva piste. Pesämerkinnän tärkeys korostuu silloin, kun reviiri sijaitsee petoruudun 

reunalla: pesämerkintä varmistaa, että laji pesii/esiintyy kyseisessä ruudussa eikä naapuriruudussa. 

 

Reviiri = - Maastopoikue ilman pesälöytöä 

 Kirjataan ruutulomakkeella ”Lentopoikueita, ei pesälöytöä” -sarakkeelle. 

Poikasmääriä ei merkitä. 
 

- Asuttu reviiri ilman pesälöytöä 

 Kirjataan ruutulomakkeella ”Minimi”-sarakkeelle. 

 

 Reviiriksi ruutukartalle siis merkitään asutut reviirit ilman pesälöytöä sekä maastopoikueet, 

joiden pesää ei löytynyt (ovat voineet siirtyä ruudun ulkopuolelta ruudulle). Reviiriksi kirjataan 

myös pöllön huutelureviiri, jos reviirillä olevan lajille sopivan pöntön pohjaa ei ole kuopsutettu. 

Petolinturengastajan yhteenvetolomakkeen ohjeiden mukaan reviiriksi lasketaan ne, joissa on 

”todettu koiraan ja naaraan yhteissoidinta tai toisen sukupuolen soidinta vähintään kahtena päivänä 

tai löydetty pitkäaikaisen oleskelun merkkejä”. 


