SÄÄKSILOMAKE

Uusi reviiri

Uusi vaihtopesä

Vanha pesä
ID

VUOSI:

Tällä lomakkeella ilmoitetaan uudet sääksen pesäpaikat, tai sellaisten
pesäpaikkojen tiedot, joista ei ole käytettävissä esipainettua lomaketta.
Vanhojen pesien tiedot tulisi pääsääntöisesti ilmoittaa käyttäen
esipainettua lomaketta. Lomakkeella on esitetty joukko väitteitä tai
vaihtoehtoja, joiden edessä on neliö. Kaikkien ko. pesän suhteen
tehtyjen havaintojen mukaan paikkaansa pitävien lauseiden ja
vaihtoehtojen kohdalle merkitään rasti ( X ). Kauttaviivalla ( / )
erotetuista vaihtoehdoista valitaan eniten paikkansapitävä.
LOMAKE TÄYTETÄÄN MAASTOSSA, JOTTA MITÄÄN
HAVAINTOJA EI JÄÄ UNOHDUKSEN VUOKSI POIS.
TARKASTAJA:
Nimi

Numero

PERUSTIEDOT PESÄSTÄ:
Kunta

ID (museo täyttää)

PESIMISTULOS AIKAISEMPINA VUOSINA (uusille pesille):

Osoite

Puhelin

Kylä (tms)

Pesän nimi

Vanha numero (museo täyttää)

Lääni

KOORDINAATIT:

p=

i=

Tyyppi:

yhtenäiskoordinaatti

Mittaustapa:

EUREF-FIN

kartta
GPS

astekoordinaatti

KOMMENTTEJA:

PESÄPAIKAN JA PESÄN KUVAUS:

Maastotyyppi:

Käsittelyaste:

Pesän alusta:

Pesäpuun laji:

räme

hakkaamaton

puun latva

mänty

kangas

varovaisesti harvennettu

katkennut latva

kuusi

harju

siemenpuuasento

katkaistu latva

haapa

vuori

taimikko

tekopesä

koivu

ranta

avohakkuuaukea

pesälava

tervaleppä

pieni saari

muu:

ilmakuvauslava
kolmiotornin ylälava

muu:

Lähiympäristön puusto:
mäntymetsä
kuusimetsä
havumetsä
lehtimetsä
sekametsä

kolmiotornin alalava

Puuston tiheys:

voimajohto- / puhelinpylväs

5

10

15

20

50

yli 100 m

(kymmenen lähimmän noin pesäpuun
kokoisen puun keskimääräinen etäisyys
pesäpuusta arviolta)

muu:

Pesäpuun elävyys:

linjataulu,merimerkki, tms

elävä puu

rakennuksen katto

osittain kuivunut puu

suuri kivi

kelo

oksalla latvan alapuolella
maapesä
muu:

Pesäpuuhun /-torniin on kiinnitetty rauhoitustaulu

Pesäpuun korkeus:

m

Tarkka

Arvio

Puun latvahalkaisija (pesän alapuolelta):

cm

Tarkka

Arvio

Latvaympärys:

cm

Tarkka

Arvio

Puun tyvihalkaisija (1m korkeudelta):

cm

Tarkka

Arvio

Tyviympärys:

cm

Tarkka

Arvio

KOMMENTTEJA:

TARKASTUSKÄYNTIEN YHTEENVETO

päivämäärä

aikuisten
lkm

:

munien
lkm

pesäpoik.
lkm

lentopoik.
lkm

muita havaintoja (kuolleiden poikasten
lkm, tuhoutumisen syy tms)

ILMOITA SEURAAVISTA PESIMISTULOKSISTA OIKEA VAIHTOEHTO JA MERKITSE SEN PERUSTELUT.
Pesimistulos selvitettiin
kiipeämällä pesälle /
kiikaroimalla /
muuten
PESINTÄ ONNISTUI AINAKIN RENGASTUSIKÄISIIN POIKASIIN SAAKKA.

päivämäärä

rengas

siipi

paino

kommentteja

Siiven mitat ovat
tarkkoja maksimimittoja (suositus) /
minimimittoja /
arvioita.
Pesäpoikasten lukumäärästä ei ole tietoa, mutta pesässä oli poikaset päivämäärällä
koska emo varoitteli pesän lähistöllä oltaessa,

,

koska pesäpuun alla oli runsaasti ulostepirskeitä,

PESINNÄN LOPPUTULOKSESTA EI OLE TIETOA, MUTTA PESÄÄN OLI VARMASTI TAI
TODENNÄKÖISESTI MUNITTU, KOSKA
PESINTÄ EPÄONNISTUI, MUTTA PESÄÄN OLI VARMASTI TAI TODENNÄKÖISESTI MUNITTU, KOSKA
pesässä oli tuoreita poikasen jäännöksiä tai höytyjä,
pesässä oli tuoreita sääksen munan kuoria,
pesäpuun alla oli tuoreita sääksen munan kuoria,
ulostepirskeiden perusteella pesässä on ollut poikasia,
pesässä oli selvä tuore hautomakuoppa,
aikuinen lintu oli nähty aiemmin hautomassa,
pesässä oli runsaasti lyhytsiipisiä,
MERKKEJÄ MUNINNASTA EI TODETTU, MUTTA PESÄ OLI ASUTTU, KOSKA
rakennuskapuloissa oli vaaleita tuoreita katkaisupintoja,
pesän vuorauksena oli tuoreita sammalia ja jäkäliä,
pesässä oli tuoreita kalasääsken untuvia,
pesän lähistöltä löytyi tuore kalasääsken sulka.
PESÄ OLI PUDONNUT, MUTTA TODETTIIN KULUVANA VUONNA ASUTUKSI, KOSKA
rakennuskapuloissa oli tuoreet katkaisupinnat,
PESÄ EI OLE OLLUT LAINKAAN KÄYTÖSSÄ KULUVANA KESÄNÄ.
Pesä oli puussa, mutta
reunat olivat litteinä ja
rakennuskapuloiden katkaisupinnat tummuneita.
Pesä oli
pudonnut /
pudotettu. Pesäpuu /-torni oli
kaatunut /
kaadettu.
Pesän putoaminen on ilmeisesti tapahtunut menneenä talvena /
aikaisemmin.
Pesä oli toisen lajin käytössä, laji:
Vaihtopesä löytyi ja tiedot ilmoitetaan eri lomakkeella (nimi/paikka):
Vaihtopesää ei löytynyt. Vaihtopesää haettiin

yli 1 km säteeltä,

alle 1 km säteeltä,

ei lainkaan.

PESÄN TUHOUTUMISEN / AUTIOITUMISEN SYY ON TIEDOSSA:
HAVAITUT PYYNTIJÄRVET JA/TAI SAALISKALAT (pvm, laji, pituus, arvioitu paino):
PESÄLTÄ TALTEEN OTETUT

KUORIUTUMATTOMAT MUNAT,

LÄHETETÄÄN ASIANMUKAISESTI ETIKETÖITYINÄ

KUOLLEET POIKASET,

EMOLINTUJEN SULAT ON LÄHETETTY

/

(ei merkintöjä itse munaan) JA PAKATTUINA RENGASTUSTOIMISTOON MYRKKYANALYYSEJÄ

VARTEN.

PALAUTA: SÄÄKSITUTKIMUS, ELÄINMUSEO, RENGASTUSTOIMISTO, PL 17, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

