
Pesäkortti -  
Lintujen pesien seuraaminen 

Luonnontieteellinen keskusmuseo 
linnustonseuranta@luomus.fi 



Pesien seuranta 

•  Kerätään tietoja lintujen pesistä, kuten 
•  Millaisessa ympäristössä? 
•  Munaluku, poikasmäärä 
•  Pesinnän ajoittuminen 
•  Pesimämenestys 

Pulmunen 



Lainsäädäntöä 

•  Ls-laki: Kiellettyä on rauhoitettuihin 
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden: 

-  tahallinen häiritseminen, erityisesti 
eläinten lisääntymisaikana 

⇒ Satunnainen pesällä käynti ilman 
tarkoitusta sallittua: yhden käynnin tiedot. 

⇒ Useammat käynnit samalla pesällä eivät 
satunnaisia, eivät (yleensä) sallittuja. 

Pulmunen 



Lainsäädäntöä 

•  Aktiivinen pesän etsiminen ilman lupaa, ei 
ole sallittua 

•  Rengastajilla ELY:n myöntämä lupa pesien 
etsintään ja useampaan vierailuun 

⇒ Rengastajilla edellytykset tarkempien 
pesäkorttien tekemiseen  

- Tarkkailu etäältä ja jälkitarkistus pesinnän 
jälkeen OK kaikille 

Pulmunen 



Pesien seuranta 

•  Keskeisintä:  
1)  Mikä laji? 
2)  Vuosi, pvm, koordinaatit 
3)  Kuinka monta munaa tai poikasta on 

pesässä? 

Pulmunen 



Pesän perustiedot 

Aluksi täytetään perustiedot, joista tärkeimmät: 
•  Sijainti (kunta, paikka, koordinaatit) 
•  Vuosi 
•  Pesäpaikka (esim. paljas maa, lehtipuu, 

pönttö) 
•  Pesimäbiotooppi (esim. lehtomainen 

sekametsä, tunturinummi, pajukko, viljapelto, 
maaseutuasutus) 

Pulmunen 



Esim. Pesän varsinainen 
pesimäbiotooppi? 

•  Kuusimetsä, 
lehtomainen 

•  Hakkuuaukea 
•  Suo 
•  Tunturi 
•  Pensaikko 

•  Ranta 
•  Viljelymaat 
•  Asutus 
•  Sorakuoppa 
•  Kalliot 

Pyy 



Esim. Pesäpaikka? 

•  Missä pesä sijaitsi? 

•  Kelluu vedessä 
•  Maassa 
•  Ruohojen varassa 
•  Pensaassa 
•  Puussa 
•  Puun kolossa 

•  Pöntössä 
•  Kiven kolo 
•  Risukasa tmv. 
•  Jyrkänne/törmä 
•  Rakennus 

Pyy 



Pesän seuranta 
Perustietojen jälkeen kirjataan tiedot 

pesäkäyntien havainnoista: 
•  Kuinka monta munaa tai poikasta on 

pesässä? 
•  Mikä on pesinnän vaihe? 35 kategoriaa: 
R) Rakennusvaiheita (7 kategoriaa) 
E) Emo paikalla (2) 
M) Munavaihe (10) 
P) Poikasvaihe (10) 
T) Tuhoutunut pesä (3) 
J) Jälkitarkitus (3)  



Esim. munavaihe 
M0 = Munapesä, munamäärä tuntematon 
M1 = Munamäärä laskettiin 
M2 = Munat kylmiä 
M3 = Munat lämpimiä 
M4 = Haudonta alussa 
M5 = Haudonta puolivälissä 
M6 = Haudonta pitkällä 
M7 = Munat kuoriutumassa 
M8 = Munat jääneet kuoriutumatta 
M9 = Emo hautoi, ei ajettu pesästä 



Esim. poikasvaihe 
P0 = Emo pesällä, poikasten määrä ei tiedossa 
P1 = Munat ja poikaset laskettiin 
P2 = Poikaset juuri kuoriutuneita 
P3 = Poikaset pieniä, höyhenettömiä tai untuv. 
P4 =Poikaset puolikasvuisia, osaksi höyhenp. 
P5 =Poikaset rengastettiin 
P6 =Poikaset lähtökykyisiä 
P7 = Poikaset lähtivät normaalisti ko päivänä 
P8 = Poikaset maastossa, lentokyvyttömiä 
P9 = Poikaset maastossa, lentokykyisiä 

Punakylkirastas 



Pesien seuranta 

•  Pesimäbiotooppia 
ympäröivä maasto 

•  Reunavaikutus, 
etäisyys reunasta 

metsä 

pelto 

Puukiipijä 

Rantasipi 

pesä 



Yhdyskuntalinnut 

•  Useiden pesien 
ilmoittaminen 
yhdeltä kerralta 

Räyskä Merimetso 



Tietojen ilmoittaminen 
•  Pahvinen pesäkortti 
•  Sähköinen lomake: http://

rengastus.helsinki.fi 



Tietojen ilmoittaminen 
•  Pahvinen pesäkortti 
•  Tilaa Luomukselta -> Postitus 

loppukesästä Luomukselle 



Tietojen ilmoittaminen 
•  Sähköinen lomake http://

rengastus.helsinki.fi 
•  Osalla rengastajilla/seuraajilla jo tunnarit 
•  Kysy tunnukset linnustonseurannasta: 
linnustonseuranta@luomus.fi 



MUISTA! 
•  Pesillä tulee käydä niin, että linnuille koituu 

mahdollisimman vähän haittaa 
•  Muista rauhoitusmääräykset (esim. 

rauhoitetut luodot, joille maihinnousu on 
luvanvaraista) 

•  Minimoi käyntiaika 
•  Peittele kevyesti etenkin avopesien munat 
•  Vältä pesillä vierailua huonolla säällä 
•  Vältä pesillä vierailua arkaluontoisimpina 

aikoina (useilla lajeilla muninta-aika ja 
haudonta-ajan alku) 



Pesäkorttitilastoja 

Laji Kortteja 
1. Kirjosieppo 38 947 
2. Talitiainen 26 879 
3. Punakylkirastas 13 009 
4. Räkättirastas 12 649 
5. Naurulokki 7 973 
6. Sinitiainen 7 074 
7.Kottarainen 6 362 
8. Peippo 4 966 
9. Harmaasieppo 4 832 
10. Laulurastas 4 689 

Tilanne 
25.3.2021 

https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/
Pesakortit 



Kirjaa tiedot linnun pesästä! 

https://www.luomus.fi/fi/pesakorttitutkimus 

Tundraurpiainen Tukkasotka 

Tylli Kalalokki 


