ERÄPASSI Tehtävät
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Riistalintujen Euroviisut
Kenelle:
Alakoulu (myös vanhemmat)

Missä:
Luokassa

Eräpassin osio:
Riistanhoito

Milloin:
Kaikki vuodenajat

Oppimistavoitteet:
Opitaan tunnistamaan riistalintulajeja ja erottamaan erilaisia lintujen ääniä toisistaan.

Tarvikkeet:
Tietokone, jossa kaiuttimet ja lapsille paperia
muistiinpanoja varten

Kesto:
45 min

Henkilöresurssit:
1

OHJEET
1. Kuunnelkaa ensin yhteisesti luokan kanssa kaikkien lintujen ääninäytteet.
2. Seuraavalla kierroksella oppilaat pisteyttävät lintujen ääninäytteet. Kuunnelkaa luokan kanssa
yksitellen ääninäytteet niin, että ääninäytteiden välissä on tarpeeksi pitkä tauko pisteytyksen
kirjaamiselle.
3. Lopuksi kaikkien pisteet lasketaan yhteen ja julistetaan riistalintujen Euroviisuvoittaja.
Lintujen-äänet-sivustolta (https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/) löytyy ääninäytteitä useimmista
Suomessa esiintyvistä linnuista. Voit valita mukaan Euroviisuihin mitkä tahansa riistalinnut, mutta
alla on ehdotelma 10 linnusta. Ensin kuunnellaan ääninäytteet kaikilta osallistujilta, toisella kuuntelukierroksella laulut pisteytetään.
Jokainen osallistuja saa antaa pisteitä samaan tapaan kuin varsinaisissa Euroviisuissakin: paras laulaja saa 12 pistettä, toiseksi paras 10 ja seuraavat kukin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 pistettä. Osallistujille voi
jakaa laput, joissa on tarvittavat luvut. Laput nostetaan ylös kunkin esityksen jälkeen. Pisteet voi antaa myös suullisesti. Opettaja pitää taululla kirjaa siitä, kuinka paljon pisteitä kukin laulaja saa. Lopuksi lasketaan pisteet yhteen ja julistetaan voittaja. Voittanutta lintua kuunnellaan vielä lopuksi
uudelleen ja opettaja voi samalla kertoa faktoja kyseisestä linnusta.
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TAUSTAA
Suomessa on 26 riistalajiksi luokiteltua lintua. Riistalinnut ovat suurin riistaryhmä, jos lasketaan
metsästettyjen yksilöiden lukumääriä. Riistalintujen metsästyksestä säädetään metsästyslaissa ja
metsästysasetuksessa, mutta myös kansainväliset lait ja asetukset rajoittavat metsästystä (esim.
EU:n lintudirektiivi). Suurinta osaa riistalintulajeista saa metsästää maanomistajan luvalla henkilö,
jolla on voimassa oleva metsästyskortti. Muutamien lintujen pyynnissä on aluekohtaisia rajoituksia,
esimerkiksi peltopyytä ei saa metsästää ilman riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa muualla kuin
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi
riistalinnuille voidaan asettaa alueellisia rauhoituksia. Tiedot ajantasaisista metsästysajoista löytyvät
Suomen riistakeskuksen nettisivuilta http://riista.fi/metsastys/metsastysajat/ .

Riistalinnuiksi lasketaan kuuluvaksi seuraavat:
•
•

•

Kanalinnut: riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy ja fasaani
Vesilinnut: kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa,
heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo ja
nokikana
Muut: lehtokurppa ja sepelkyyhky

Riistalintujen Euroviisujen osallistujat:
1. Teeri https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/teeri/
2. Metso https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/metso/
3. Fasaani https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/fasaani/
4. Kanadanhanhi https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/kanadanhanhi/
5. Heinäsorsa (sinisorsa) https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/sinisorsa/
6. Telkkä https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/telkka/
7. Isokoskelo https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/isokoskelo/
8. Lehtokurppa https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/lehtokurppa/
9. Sepelkyyhky https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/sepelkyyhky/
10. Peltopyy https://www.xn--lintujen-net-ocba.net/peltopyy/
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TEHTÄVÄ

RIISTALINTU

Omat pisteet

1. Teeri
2. Metso
3. Fasaani
4. Kanadanhanhi
5. Heinäsorsa (sinisorsa)
6. Telkkä
7. Isokoskelo
8. Lehtokurppa
9. Sepelkyyhky
10. Peltopyy

Yhteensä:

1. sija: _____________________________________________________________________
2. sija: _____________________________________________________________________
3. sija: _____________________________________________________________________

Muiden pisteet

