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(26) TALLENNETTAVIA.K0RTTEJA (paikka jaettu l:i varsinaiseen
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K0BTTN lÄn;rsrvsNuMERo

(28)

T00PIN PYSYVYYS (rengasta

yksi koodi)
tiedot ovat säilyneet ennallaan (jos ilmoitettu aiemmin, siirry
ohtaan 62 "verkkbjen vakiointi")
sa on tapahtunut vähäiiiä muutoksia, iotka eivät todennäköisesti
yyntituloksiin (täytä muuttuneet kohdat)

1

2

sä on tapahtunut selviä muutöksia, jotka todennäköisesti

3

at pyyntituloltsijn (täytä

lomakkeen

kaikki

kohdat)

toopbi on uusi (täytä lomakkeen kaikki kohdat)

=== = = ==+ -e= ==-= i= =F = = == = ===ä == - -RSINAINEN PYYNTIBIOTOQPPI (lengasta yKsi
== = =

oodi päävalikon ylä- ja

mer.kitään valtala iston mukaan).
alaatikoistå, biotooppi
'latvuspeitteestä

yl i puo et >5 m korkeaa puustoa
= pyyntipaikan
lammatkin tunturikoivikot, lugtaan metsi in ; pensaikko = pyyntipaikan
teestä yli puoiet <5 m korkeaa pensaikkoa kosteikko = pyyntipaikan
y'l i puolet ruoikkoa, ,osmankäämikköä, 1uh aniittyä jne. (voi sisä1tää
ita); asutus = pyyntipaikka valtaosaksi t ajama- tai asutusalueel la.
ä.
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42 maaseutuasutus
43 omakotialue
44 harva kerrosta loa'lue

45 tiheä kerrostaloalue
46 teol I isuustms. alue
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(32,'33-36) PYYNTIBI0T00PIN,K0K0: vakioverkkoja yhtenäisesti ympärö ivän
,
varsinaisen plyntibiotoopin ala - suluissa esitetty. luokan.lrlärajaa
edustavan neiibmäjsen kuvjon metrimitat (rengasta yksi koodj)
I
2

4 1-.10 hehtaaria (300 x 300 m)
5 10-100 heh'taaria (1000 x 1000 m)

alle 1 aarin

(10 x 10 m)
1-10 aaria (30 x 30 m)
10-100 aaria (100 x 100 rn)

yli 100 hehtaaria (y'li 1000 x 1000 m)
m)
-- tai jlmoita tarkastj (0.1 ha:n tarkkuul)l i-l:l:.:l ha (l ha = 100 m x 100
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(37, 38.40)' PYYNTI,PAIKAN K0K0: vakioverkkoig! kattaman tehokkaan pyYntjalueen
ko[<o edellä mainitu]la biotoopilla (rengasta yksj koodj)
J
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4 1-10 hehtaaria (300 x

1 al,le 1 aarjn (10, x 10 m)
L-rc aarja (30 x 30 m)
3 10-100 aaria (100 x 100 m)

y]'i
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10 hehtaaria (yl
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300 $)
300 x
n)
'300

rai i lmoi,ta tarkast j (0.1 ha:n tarkkuus): l:l].:l ha (1 ha = 100 m I 100 .ni)
(4I ) puuSTON TIHEYS PYYNTIPAIKALLA; merkitään myös mu'i1ta pääbiotoope'i lta kuin

-.-

riletsästä (rengasta yksi koodi)

1 e'i puita
2 muutama puu
(42-43)

PUUSTQN KESKiKQRKEUS PYYNTIPAIKALLA

05 2.5-7.5

5 tjheä'puusto

3, harva Puusto
4 keskitiheä Puusto

15

n

12.5-17.5

(rengasta yltsi kocdi)

25 22.5-27.5

m

n

30 27.5-32.5 n
20 17.5-22.5 n
i0 7.5-12.5 n
-- tai ilmoita tarkasti (esim. tunturikojvikossa 03 = noin 3 netriä): i-i-l
(44)

PENSATKoN/TAIMIKON TIHEYS PYYNTIPAIKALLA;

pensaskerrok sesta (rengasta

1 ei pensaita
2 muutama pensas

yksj koodj)

3 harva pensaikko
4 keskjtjheä pensaikko

m

ilmoitetaan ntJös metsän

5 tiheä pensaikko

(45)PENSAIKONKESKIK0RKEUSPYYNTIPAIKALLA;merkitäänmyösmetsänpensaskerros

-- metrin tarkkuudella: i-i

m

i-;------

(46)

JA PENSAIKON YHTEENLASKETTU LA.TVUSPEITT'AVY,YS PYYNTIPAIKALLA
HEINÄKUUN LOPUSSA (rengasta yksi koodi)

PUUSTON

1 avoin (0-10%)
2 lähes avoin (10-30%)
(47

-54)

3 puoljavoin (30-70?)
4 jahes peittei.nen (70'90ä)

5

pe'j,,tte'i.n9n (90-100%)

. kosteiko j I I a
jsuuddn
kQJ:keus-(myQt
merkitään mm. ruojkon, sarai.kon tms. k.a.svill
edelIisvuotisen, jos iaaasjalIinen peit.q), Inui11a biotogpei,lla lähinnä

ALUSKASVTLLTSUUDEN KESKIMÄÄnÄrnrn K0RKfus pYYNTIPAIKALLA;

ei-puuvartjsen tienttakerrohsen korkeus (0.1 m"tarkkuudella
puol iväl issä).
toukokuu:

l-.-i

m

kesäkuu:

i:.*i

kuukauden

m "heinäkiru: l*.*i m elokuu:

i-.-l

m

(55-61)

rrÄlsyyDrT PYYNTIPAIKASTA: 'lyhin etäisyys lähimmästä
verkosta ao. biotoop'in reunaan. Merk jtse etäisyys'luokkia kuvaavat
numerot ruutuihjn. Täytå kaikki kohdat

t"tUIDEN BI0T00PptEN

Ympäröjvä bioteepul:

(55)

metsä: l:l

1
2
3
4
5
6
7

i:i
(57) kosteikko: i:i
(56) pensaikko:

i:i
(59) pelto tai vi'ljelys: i:i
(58) asutus tai taaiama:

(60) vesjstö:

t-l
t_l

(61)

l:

l

:

= ao. b'iotooppia on verkkol injal'la
= alle 20 m
= 20-50 m
= 50-100 m

-

100-200

m

= 200-500 m
= 500-1000 m

B=1-2km

9 = yli 2 km
0 = ei määritettävissä

(mi kä:

============::==========aåE:l=======3====t===========================3=

========-==

(62)

muu:

Etä i svvs I uokat

VERKK0JEN

VAKI0INTI PYYNTIBI0T00PILLA (rengasta

yksi koodi)

I verkkopaikat ovat täysin samat kuin edellisvuonna
2 verkkopaikoissa on tapahtunut vähäisiå muutoksia, iotka ejvät
todennäköisesti vaikuta tuloksi jn (selvitys alla)
3 verkkopaikoissa on tapahtunut selviä muutoksia, jotka todennäköisesti
vaikuttavat tuloksj in (selvitys a1la)
4 verkkopaikat ovat uusja
(63-67) "NoRMAALIEN" VAKIoVERKK0JEN YHTEENLASKETTU PITUUS PYYNTIBI0T00PILLA
(normaalisti viritettyjå 2.6 m korkeita 15 mm:n solmuvälisiä tihejtä
pikkul jntuverkkoja, esim. tyyppiä tetoron)
(63-65) yhteen'laskettu

p

ituus metreinä:

(66-67) montako erl verkkrra:
(68-72)

l:l:l

i-i-i-l

m

kpl

PYYNTIBI0T00PILLA (esim.
harVas'i 1mäiset; i'lmoita si lmäkoko, korkeus, v'iritystapa

MUUNLATSTEN VAKIOVERKKOJTN YHTEISPITUUS

I

atvaver^kot

jne.

ja

)

(68-70) yhteenlaskettu pituus metreinä: i_l_i_l
(71-72) rnontako
LISÄTIETOJA

eri

verkkoa:

(esim. b"'iotoopin

tai

l:l:l

kp

m

l

verkkopaikkoien muutoksista):

?- a- i

,laadi ,che jseen t1]a,an .(ta{ eri I I jsel le 'l'iitteellle)
IpAIKASIA:
pvvntipajkasta karttaluonnos (,mjttakaava n. 1:2000, iolloin 1 cm kartalla = 20 m
äåästossa), joka ulpttuu yähjntään 100 m laitjmmalsten verkkojen u1kopuole1le.

.:-:.?.: =-=:F.:
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KARITALu.ot'lN0S pyV,N

-. t,jbt ja polut
.: ojåt ja PurPt
.- netsät jä penseikpt
-- kosteikq!
-- avo'imet yesialueet ( järvi,
meren'lahtj, lAmrnikot)

*.* r')iiden hst,{taatt.ien luonne, joihitl
Fyynt{paikka raJolttuu (vi 1 jelyspelto,
nuoikko, omakotiasutus jne. )
'. verkkopaikst (B-luokan paikoilla myös
Ii

sävenkot)

-* pöptöt Ja

,.

p'istelaskennan pisteet

Merkjtse myös ilmansuunnat sekä kiintop{ste, Jonka.avulla pyyntipaikka vojdaan
(per.uskartEn plenennös),
plenennös), eslm. tietty numeroin
määrittää ir50 000 kartalta (peruskartan
Käytå tarvittaessa eri värejä
Käytä
leikkauspiste.
rnääritelty koordinaattivj ivojen
erottarnaair erj habitaattityyBit tnisistaan.

