
Suosittelijan lomake (paikkansa pitävät väittämät rastitetaan; täytetään osat A ja C, verkkolupaa hakevien 
osalta myös osa B; täytetty lomake palautetaan Rengastustoimistoon, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto, tai 

 

A (kaikki täyttävät)

Pyynnöstä todistan, että ______________________________________ on ohjauksessani 
harjoitellut rengastuslupaa varten seuraavasti:

Rengastuksia yht.

Harjoittelija on valvonnassani moitteettomasti kiinnittänyt eri rengastyyppejä seuraavasti: 

-alumiinirenkaita noin kpl -teräsrenkaita noin kpl 

-niittirenkaita noin kpl -vaharenkaita noin kpl 

Mielestäni harjoittelija osaa (ruksaa):

eri ikäisten pesäpoikasten turvallisen käsittelyn,

myös muiden luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottamisen rengastuksessa,

tavallisimmat biometriset mittausmenetelmät (siipi, nokka, nilkka, pyrstö, paino) ja 

seuraavien pyydysten luonnonsuojelullisesti oikean käytön (ruksaa):

lintuverkot kahlaajakatiskat haukkahäkki

emoloukku (mille lajeille?)

muu pyydys (mikä?)

Arvioni mukaan harjoittelija osaa rengastusohjeet ja tallentaa rengastustiedot Sulka-ohjelmalla 
(ruksaa):

kyllä ei 

Lisätietoja:

TODISTUS RENGASTUSHARJOITTELUSTA
sähköpostitse rengastustoimisto@helsinki.fi

Kausi               Päiviä yht.          Rengastuksen laatu



B (täytetään verkkopyyntiin oikeuttavaa lupaa hakevien osalta)

Arvioni mukaan harjoittelija selviäisi syksyisenä hippiäis-, punarinta- tai urpiaisaamuna (n. 6 tuntia)
lintuasemalla itsenäisesti toimien (ruksaa):

>50 linnun >100 linnun >200 linnun >400 linnun 

linnun rengastamisesta

Mielestäni harjoittelija kaipaa lisäharjoitusta lintujen irrottamisessa

-pikkulintuverkoista: kyllä ei 

-petoverkoista: kyllä ei 

Harjoittelija osaa (ruksaa):

määrittää varpuslintujen kallon luutuneisuuden asteen.

määrittää varpuslintujen ihonalaisen näkyvän rasvan määrän.

C (kaikki täyttävät)

Suosittelen harjoittelijalle seuraavantyyppistä rengastuslupaa:

Lisätietoja ohessa erillisellä liitteellä.

En suosittele harjoittelijalle rengastuslupaa, koska

hänen on mielestäni vielä kohennettava taitojaan.

hän on mielestäni sopimaton rengastajaksi.

Päiväys  Allekirjoitus  Luvan numero

Toimiston lausunto suosittelijasta:

Rengastanut vuodesta -yksilöitä noin

Suoritetut tentit

Luvan tyyppi

Lisätietoja:

Lisätietoja:

määrittää varpuslintujen lihaskunnon
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