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Lintukortit
Seuraavat lintukortit ovat Laurinkoulun 7B ja 7D luokkien keväällä 2013 suunnittelemat. Jokaisella
lintulajilla on kolme korttia: nimikortti, tuntomerkkikortti ja kuvakortti. Kuvakortit ovat oppilaiden itse
piirtämiä ja niissä on otettu hieman taiteellisia vapauksia. Tuntomerkkikorttien tietoja on paikoitellen
täydennetty luontoportti.fi sivuston tietojen pohjalta.
Kortit tulostetaan ja leikataan irti. Kannattaa käyttää väritulostinta. Korteilla voidaan pelata monin
tavoin. Kortit voidaan esimerkiksi sekoittaa ja sen jälkeen järjestää takaisin kolmen kortin
kokonaisuuksiksi. Jos halutaan pelata helpompaa, voidaan osa lajeista jättää pois.



HIIRIHAUKKA







MUUTTOHAUKKA





MERIHANHI



Raskastekoinen,
tummanruskea
petolintu
Keltaiset koivet
Nokka sinisävyinen ja
vahanahka keltainen

Tukevarakenteinen
jalohaukka
Yläpuolelta tumman
siniharmaa ja
alapuolelta vaalea
tummin poikkijuovin
Selvä tumma
viiksijuova erottaa
vaaleasta poskesta

Suurikokoinen hanhi
Nokka yksivärisen
punainen
Siipien yläpuoli
vaalean siniharmaa
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LAPASORSA





Leveä ja pitkä nokka
Paksu tanakka kaula
Pää ja kaula vihreät



Otsa, posket ja leuka
muuten valkoiset,
musta juova nokan ja
silmän välissä




Suurin kahlaajamme
Nokka pitkä, kaartuu
tasaisesti alaspäin
Kauttaaltaan
kellanruskean kirjava

VALKOPOSKIHANHI

KUOVI





MUSTAPYRSTÖKUIRI






Mustavalkoinen
pyrstö
Oranssipää ja kaula
Viiruinen ruumis
Pitkät mustat jalat
Pitkä nokka



PIKKUJOUTSEN






LAULUJOUTSEN






SEPELHANHI


KALATIIRA







Kaula on lyhyempi
kuin laulujoutsenella
Nokassa vähemmän
keltaista kuin
laulujoutsenella

Keltamusta nokka
Sirompi kuin
kyhmyjoutsen
Mustat räpyläjalat

Pienin ja tummin
kaikista hanhistamme
Pää, kaula ja rinnan
yläosa mustat ja
valkeaa kaulan sivuilla
Selkäpuolelta
harmaanruskea, vatsa
ja rinnan alaosa
harmahtavat

Musta päälaki
Harmaa selkä
Valkoinen kaula
Mustaa nokan päässä
Pitkä pyrstö
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SINISORSA






TUNDRAHANHI








PUNAJALKAVIKLO






MERIHARAKKA




Sininen siipipeili
Uroksella kaunis
hääpuku, jota se
esittelee soitimella,
naaraalla vaatimaton
asu haudonnan vuoksi
Sopeutunut
kaupunkiin
Sorsalintu

Valkoinen alue nokan
tyvessä
Mustat poikkijuovat
vatsassa
Punainen nokka
Koko 60 – 75cm
Pesii tundralla

Pitkät punaiset jalat
Siivessä valkea
takareuna
Ruskeankirjava,
vatsapuoli vaalea

Siivessä on valkea
pitkittäisjuova
Kimakat ”pu-piip” –
huudot
43 – 46 cm, iso
Mustavalkoinen puku
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NAURULOKKI











MERIKOTKA








MERIMETSO









UIVELO



Pitkät siivet
Yleisin lokkilajimme
Mustanruskea pää
Pesii yhdyskunnissa,
joissa jokaisella oma
pieni reviiri
Tavallinen näky mm.
toreilla

Suurin petolintumme
Siivet pitkät ja leveät,
niiden päässä
harottavat sulat
Kookas pää
Keltainen
koukkunokka
Jaloissa pitkät,
tummat kynnet

Kookas
Lähes yksivärinen
musta lintu
Voimakas, tyvestä
korkea nokka
Höyhennys metallin
kiiltävä
Pituus 90 – 100cm
Paino 2,3 – 3,5 kg

Silmän kohdalla
musta täplä
Elävät pienissä
parvissa
Uros mustavalkoinen, naaras
pääosin ruskea ja
valkea kurkku
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Punertavanruskeat
jalat
Heikko silmäkulman
juova
Pyöristynyt pyrstö
Tasavärinen selkäpuoli
Siivet pidemmät, kuin
luhta- ja viita
kerttusella



RYTIKERTTUNEN







SILKKIUIKKU






VIIKSITIMALI




Suurikokoinen ja
pitkäkaulainen uikku
Päälaella kaksiosainen
töyhtö
Päältä tummanruskea,
kupeilta punaruskea

Pyrstö pitkä ja
pyöreäpäinen
Koiraalla harmaa pää
ja mustat viiksi juovat
Pituus 16 – 17cm
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