Eurovisionsschlagertävling med jaktbara fåglar!
Tidsåtgång: 30 min
För vem: åk 1–3 och 4–6 (även äldre)
Var: i klassen
När: under alla årstider
Material: en dator med högtalare och papper för anteckningar för barnen
Del i Vildmarkpasset: viltvård
Inlärningsmål: man identifierar några jaktbara fågelarter och lär sig skilja olika fåglar från
varandra med hjälp av deras läte

ANVISNINGAR
På sidan luontoportti.fi hittar du prov på läten för de flesta fåglar som förekommer i Finland.
Du kan välja vilka jaktbara fågelarter som helst till eurovisionsschlagertävlingen, men nedan finns
ett förslag med tio fåglar. Först lyssnar man på sångprov från alla deltagare och under den andra
omgången poängsätts sångnumren.
Varje deltagare får poäng på samma sätt som i den riktiga eurovisionsschlagertävlingen: Den
bästa sångaren får 12 poäng, den nästbästa får 10 poäng och de följande får var och en 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 och 1 poäng. Man kan dela ut lappar med de nödvändiga siffrorna till eleverna. De håller
upp en lapp efter varje sång. Man kan även ge poängen muntligt. Läraren håller reda på hur
många poäng varje deltagare får på tavlan. Avslutningsvis räknas poängen ihop och man utlyser
en vinnare! Man lyssnar ännu en gång på den vinnande fågeln och läraren berättar fakta om
fågeln. Fakta om fåglarna finns på sidan luontoportti.fi.
Eurovisionsschlagerdeltagarna bland de jaktbara fåglarna:

1. Orre http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/orre
2. Tjäder http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/tjader
3. Fasan http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/fasan-sv
4. Kanadagås http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/kanadagas
5. Gräsand http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/grasand
6. Knipa http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/knipa
7. Storskrake http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/storskrake
8. Morkulla http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/morkulla
9. Ringduva http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/ringduva
10. Rapphöna http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/rapphona

BAKGRUNDSFAKTA
I Finland finns det 26 fågelarter som klassificeras som jaktbara fåglar. De jaktbara fåglarna är den
största gruppen av vilt, om man räknar antalet fällda individer. Bestämmelser om fågeljakt finns i
jaktlagen och jaktförordningen, men även i internationella lagar och förordningar begränsar jakten
(t.ex. EU:s fågeldirektiv). Om man har ett giltigt jaktkort får man med markägarens tillstånd jaga de
flesta jaktbara fågelarterna. Jakten på vissa fåglar har regionala begränsningar, till exempel får
man inte jaga rapphöna utan beviljat lov från viltcentralen utanför Österbotten, Södra Österbotten,
Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.
Som jaktbara fåglar räknas följande arter:
Hönsfåglar: dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, rapphöna och fasan
Vattenfåglar: kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand,
brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, småskrake, storskrake och sothöna
Övriga: morkulla och ringduva

