
Tarvikkeet: tehtdv€ipaperi, lyijykynd, pyyheku m i

Tutkija:

MINA MAAKOTKA
Etsitietoa esrffelsfd, kirjoista tai internetistd ia
tdydennii tarinani. Samalla tutustut minuun ia
el6miiSni!

Tuntomerkit
Meit€i maakotkia eldd tddll€i Suomessa
paria. Sukulaiseni on merikotka. Jos satut ndke-
mddn meiddt yhtd aikaa, niin erotat meiddt siitd,
ettd minulla on

Pesintd
Tarvitsemme omaa rauhaa pesinndn onnistumi-
seksi, oman alueen eli reviirin, jonka tdytyy olla
vdhintiidn _ neli6kilometrin suuruinen.
Paras paikka pesan rakentiamiseen on

Pesddn munitiaan yleensd munaa.

Niita pitti5 hautoa viikkoa.

Kotkan poikii
Kuoriutumisen jdlkeen viihdyn pesdssd ditini
hoivassa. lsd saalistaa ja tuo meille ruokaa. Jos
ndet minun istuvan pesassa, tieddt, ettd olen

Jos ndet minun
seisovan pesassa, tied€it, ettii olen jo yli
piiiviid vanha.

Ruiskautan ulosteeni pesan laidan yli, ettei pesd
likaantuisi. Aiti t<ertoi, ettd minua saattaa tulla
tiapaamaan rengastaja, joka laittaa jalkaani
tunnistusrenkaan. Pian alan jo opetella lentdmistd.

Saalistus
Hyvdd lentotiaitoa tarvitsenkin ruoan hankin nassa.
Saaliin havaitsem iseen tarvitsen lisdksi hyvdd

kykya ja
saaliin kiinniottamiseen kunnollisia

Herkkuruokiani ovat

mutta sy6tdvdksi kelpaa myOs

Uhattu eldmd
Olen uhanalainen eldin. Miksi?

Miten meitd kotkia voisiauttaa?

Komeilen my6s UK-puiston tunnuksessa.
Keksitk6 minkd vuoksi?
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Tarvikkeet tehtiiviipaperi, lyijykynd, pyyhekumi, lintukirjoja/tietokone+nettiyhteys

Tehtdvdn voi suorittaa joko ennakkotehtdvdnd ennen luontokeskus-
v ierail u a tai vasta I uontokeskuksessa.

MINA MAAKOTKA
Etsi tietoa esfffeisfii, kirjoista tai internetistd ja
tiiydennd tarinani. Samalla tutustut minuun ja
eliimddni!

Tuntomerkit
Meitii maakotkia eldi tddlld Suomessa 300-400
paria. Sukulaiseni on merikotka. Jos satut ndke-
mddn meiddt yhtd aikaa, niin erotat meiddt siitd,
ettd minulla on

Saalistus
Hyv55 lentotaitoa tarvitsen kin ruoan hankin nassa.
Saal iin havaitsemiseen tiarvitsen lisdksi hyvdd

nak6 kykya ja
saaliin kiinniottamiseen kunnollisia

kynsid
Herkkuruokiani ovat

;a kanalin n ut

2

VaSIaSVnIVnW . Jos ndet minun
seisovan pesassa, tieddt, ettd olen joyfi 20

vdlttdmdlld pesien hdirintdd
Komeilen myOs UK-puiston tunnuksessa.
Keksitk6 minkd vuoksi?

keskeistd elin-

mm. suurempi ja mustakarkinen mutta syotiiviiksikelpaa myds

Pesintd
Tarvitsemme omaa rauhaa pesinndn onnistumi-
seksi, oman alueen eli reviirin, jonka tdytyy olla
v€ihintddn 1 00 n"lidkilometrin suuruinen.
Paras paikka pesan rakentiamiseen on

munaa.

Niitd pitiia hautoa 6-7 viikkoa.

Kotkan poikii
Kuoriutumisen j€il keen vi i hdyn pesdssii iiitin i
hoivassa. lse saalistaa ja tuo meille ruokaa. Jos
ndet minun istuvan pesassa, tieddt, ettd olen
vastasvntvnvt

paivae vanha.

Ruiskautan ulosteeni pesan hidan yli, ettei pesd
likaantuisi. Aiti fertoi. ettd minua saattaa tulla
tapaamaan rengastaja, joka laittaa jalkaani
tunnistusrenkaan. Pian alan jo opetella lentiimistd.

orava. nddtd ja kettu

Uhattu eldmd
Olen uhanalainen eldin. Miksi?

- hdirintd pilaa pesinndn

- pesdpuita tuhoutuu hakkuissa
kookas vanha mdnty - ympdristdmyrkyt vaikuttavat
Pes65n munitaan yleensd

Miten meitd kotkia voisiauttaa?

K-puisto on

aluettani Suomessa



Tarvikkeet: tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, lintukirjoja, tietokone, Suomen linnut CD-romppu

Tutkijat:

Riekko vai kiiruna?
Tee tehtdvdt, kdytd apuna luontokeskuksen
kirjastoa, tietokonefta ja ndyttelyd.

U rho Ke kkosen kansallispuiston lin nu ista
suurin osa on muuftolintuja, jotka ldhtevdt

talveksi pois. Talven yli selvidd noin kolmekym-
mentd eri lajia. Riekko ja kiiruna ovat pohjoisen
tyyppilintuja, jotka eldvdt ympdrivuotisesti tddlld.
Riekon ja kiirunan voi sekoiftaa keskenddn, ellei
ole paremmin tutustunut niihin. Ulkoneosse, elin-
ympdristissd ja elintavoissa on kuitenkin monia
e roava isu u ksia. Tutkitaa n pa n i itd ta rke m m i n !

RIEKKO
1. Millaisessa elinympdrist6ssd riekko viihtyy?

2. Mita riekko syO?

3. Kuvaile, millaista on riekon ddntely!

KIIRUNA
4. Millaisessa elinympdrist0ssi kiiruna viihtyy?

5. Mita kiiruna sy6?

7. Miksi et voi tavata kiirunaa Tankavaaran
luontopoluilla?

8. Riekolla ja kiirunalla on molemmilla samankalhi-
set kesd- ja talvipuvut. Mitd eroavaisuuksia hOyhen-
puvuista kuitenkin l6ytyy?

9. Mike erikoispiine riekon ja kiirunan ulkond6ssd
kertoo niiden sopeutumisesta kylmyyteen?

10. Miten riekko ja kiiruna suojautuvat pakkaselta ja
vihollisilh talvisin?

11. Merkitse karttaan
riekon ja kiirunan
levinneisyysalueet
erivdreillti!

riekko

kiiruna

Lisdte htdv i d : Ku lje ta lv i I u o nto po I ku. Loyd etkd
sieltd riekon jelkie ja jetoksid? Selvitd, mitd
I i n t u I ajej a voi se ko ifta a ke sd p u ku isee n rie kkoo n !
Opettele *dntelemddn kuten riekko ja kiiruna!

n
n

6. Kuvaile millaista on kiirunan ddntely!



Tarvikkeet: tehtiiv€ipaperi, lyijykynd, pyyhekumi, lintukirja/tietokone+Suomen linnut CD-romppu

Tehtiivii soveltuu parity1ksi. Tietoa kannattaa etsi6 monista l6hteist6,
kirjoista, n€)yttelystd ja netist6. Lopuksi yhteinen tehttivdnpurkutuokio.

Riekko vai kiiruna?
Tee tehtdvdt, kdytd apuna luontokeskuksen
kirjastoa, tietokonetta ja n dyttelyd.

U rho Kekkose n ka n sallispu iston lin n u ista
suuin osa on muuftolintuja, jotka ldhtevdt

talveksi pois. Talven yli selvidd noin kolmekym-
mentd eri lajia. Riekko ja kiiruna ovat pohjoisen
tyyppilintuja, jotka elIvdt ympdrivuotisesti tddll6.
Riekon ja kiirunan voi sekoittaa keskenhdn, ellei
ole paremmin tutustunut niihin. Ulkoniilssd, elin-
ympdristlssd ja elintavoissa on kuitenkin monia
e roava isu u ksi a. Tutkita a n pa n i itd tarke m m i n !

RIEKKO
1 . M illaisessa el i nym pdristdssd riekko viihtyy?

tunturikoivikoissa. pai ukoissa
2. Mita riekko syO?

silmuia ia kasvien lehtiai
3. Kuvaile, millaista on riekon tiiintely!

kotkotusta. naurun kdkdtystd

KIIRUNA
4. M il laisessa elinym pdrist6ssd kiiru na vi i htyy?

tunturipaljakassa
5. Mite kiiruna sy6?

hyonteisid, vaivaiskoivujen silmuja

ia urpuja. kasvien siemenid

6. Kuvaile millaista on kiirunan diintely!

kuivaa narinaa

7. Miksi et voi tavata kiirunaa Tankavaaran
luontopoluilla?

luontopoluil la ei ole varsinaista

tunturiluontoa
8. Riekolla ja kiirunalla on molemmilla samankaltai-
set kes6- ja talvipuvut. Mitd eroavaisuuksia h6yhen-
puvuish kuitenkin l6yq/y?

- kiirunan kesdpuku on harmaampi

- kiirunakoiraan talvipuvussa on

musta iuova nokasta silmddn
9. Mika erikoispiirre riekon ja kiirunan ulkondossd
kertoo niiden sopeutumisesta kylmyyteen?

10. Miten riekko ja kiiruna suojautuvat pakkaselta ja
vihollisilta talvisin?

kaivautumalla lumen alle kieppiin

11. Merkitse karttaan
riekon ja kiirunan
levinneisyysalueet
eriv€ireillii!

Lisdtehtdvid: Kulje talviluontopolku. L0yddtk0
sieltd riekon jelkie ja jetoksiI? Selvitd, mitd
lintulajeja voi sekoiftaa kesdpukuiseen riekkoon!
Opettele 1dntelemddn kuten riekko ja kiiruna!

W



Tarvikkeet tehtiiviipaperi, lyijykynS, pyyhekumi, lintukirjoja, tietokone, Suomen linnut CD-romppu

Tutkijat:

KUUKKELIN KUULUMISET Kuukkeli
Urho Kekkosen kansallispuiston linnuista
suurin osa on muuftolintuja, jotka ldhtevdt

talveksi pois. Mu utam a laji ku iten kin sin n iftelee
ympiiri vuode n tdhll 6. Ku u kkel i on metsd-Lapin
paikkalinnuista ndkyvimpid. Ulkonddltden se on
n d rh i m 6 i n e n, m Lt ft a p itkd p y rstfl ise m p i. Ku u kke I i
on yleensd hiljainen, mufta saa toisinaan "puhe-
ripulin". Kuukkelin pesintdhausi alRaa h uhtiku us-
sa. Pesrnndn aikana kuukkelit eliivdt piilottelevaa
hiljaiseloa. Poikasten vaftuttua ku ukkeliperhe
liikku u elinalueellaan yhdessd ravintoa efslen.

Efsi vasfauks et se u ra av i i n kysy m y ks i i n. Keyte
a p u n asi I i ntu ki rjoj a j a ti eto ko n e fta ! Val m i sta u d u
luontopolkuretkeen!

1. Mainitse kolme kuukkelin tuntomerkkid

2. Millainen kuukkeli on luonteeltaan?

3. Missd kuukkelin pesd yleensd sijaitsee?

4. Mite kuukkeli kdyttii€r ravinnokseen?

tieteellinen nimi

Piirrii tdhiin kuukkeli. Merkitse nuolilla tdrkeimmiit
tuntomerkit!

Kulje 3 tai6 km mittainen luontopolku. Liiku hiljaa
tarkkaillen. Muista kiikari! Mikdli teet kuukkeli-
havainnon, tdydennd tutkimuslomakkeesi teke-
milldsi huomioilla. Kulje hiljaa aistit avoinnal

Havaintopaikkakunta ja tarkka paikka

Pdiviimdiirii
ja kellonaika

llman ldmp6tila

Tuulen suuntia

Pilvipeite
(asteikko 0-8, 0=pilvetdn, 8=tdyspilvinen)

Miten kuukkeli Sdntelee?

ffio t$



Tarvikkeet: tehttiv€ipaperi, lyijykynd, pyyhekumi, lintukirjoja, tietokone, Suomen linnut CD-romppu

Te htdv 6n al kuosa s uo ritetaan I uo ntoke sku ksessa ki rj astoa j a tietoko-
netta apuna kiiyttiien. Tutkimusosa suoritetaan 3 tai 6 km luontopolulla.

KUUKKELIN KUULUMISET Kuukkeli Esimerkki

Perisoreus infaustus
tieteellinen nimi

talve ksi pois. Mu utama laji kuiten ki n si n n ittelee
ympdri vuoden tddlld. Kuukkeli on metsd-Lapin
paihkalin n u ista n dkyvimpid. U lkonddltiiiin se on
ndrhimdinen, mufta pitkdpyrstdisempi. Kuukkeli
on yleensd hiljainen, mufta saa toisinaan "puhe-
rip ulin". Ku u kkelin pesintdkausi alkaa hu htiku us-
sa. Pesinndn aikana kuukkelit eldvdt piilottelevaa
h ilj aise Io a. Poi kaste n va rtuftu a ku u kke I ipe rh e
I i i kku u e I i n al u ee I I aa n yhde ssd ravi nto a efsr'en.

Efsi vasfauks et se u ra av i i n kysy m y ks i i n. Keyte
apunasi lintukirjoja ja tietokonefta! Valmistaudu
luontopolkuretkeen!

1. Mainitse kolme kuukkelin tuntomerkkid

- ndrhimdinen ruumiinmuoto
2. Millainen kuukkeli on luonteeltaan?

U rho Ke kkose n kansallisp u iston I in n uista
suurin osa on muuttolintuja, jotka ldhtevdt

mm.

Havaintopaikkakunta ja tarkka paikka

Sodankyld, Tankavaaran 6 km

polku, n. 2 km luontokeskuksesta

3. Missd kuukkelin pesd yleensii sijaitsee?

krrrrsessa

4. Mite kuukkeli ktiyttdiii ravinnokseen?

- kuukkeli on kaikkiruokainen

Piirrd tdhdn kuukkeli. Merkitse nuolilla t€irkeimmdt
tuntomerkit!

Kulje 3 tai6 km mittainen luontopolku. Liiku hiljaa
tarkkaillen. Muista kiikari! Mikdli teet kuukkeli-
havainnon, tiiydennd tutkimuslomakkeesi teke-
milldsi huomioilla. Kulje hiljaa aistit avoinna!

llman ldmp6tila

Tuulen suuntia

lounaasta

Piiivtimdtird a.7.2001 kro 1s.30
Ja KellonarKa

I'l"c

Pilvipeite
(asteikko 0-8, 0=pilvetdn, 8=tayspilvinen)

Miten kuukkeli ddntelee?

kuin kissa: "miau"hvdnteiset. marjat, ruuantdhteet ja

linnunmunat kelpaavat vms. . .



Tarvikkeet: ristikkopaperi, lyijykynd, pyyhekumi, lintukirjoja, tietokone+nettiyhteys

Ratkaisija:

Etsi v i hje is i i n v a sta u kset I u o n toke sku kse n ki rj a s-
ton kirjoista tai internetistd ja tdydennd ristikko.

Pysty riv il I e m u odostu u ve kku I i n v a n h oje n metsie n
ja erdmaiden linnun nimi!

1. aika, jolloin linnun vanhoja sulkia ja hdyhenid
vaihtuu uusiin
2. linnun paras ldmm6neriste
3. lintu makaa muniensa paalla ja Hmmittea niita
niin, ettd munan sisdlld oleva poikanen kehittyy
4. linnun lapsi
5. suojaa lintua kylmdltd ja kastumiselta
6. lintu hankkii oman alueen, hankkii puolison ja
hoitaa poikasia
7. sana, joka tarkoittaa, ettd lintu on aivan
omanlaisenSa
8. alue, jonka lintu varaa itselleen ja jota se
puolustaa

8S€



Etsi v i hje i si i n va sta u kset I u o nto ke s ku kse n ki rj a s-
ton kirjoista tai internetistd ja tdydennd ristikko.

Pys$riville m uodostuu vekkulin vanhojen metsien
ja erdmaiden linnun nimi!

1. aika, jolloin linnun vanhoja sulkia ja h6yhenid
vaihtuu uusiin
2. linnun paras ldmm6neriste
3. lintu makaa muniensa pealla ja ldmmittdd niitd
niin, ettd munan sisdlld oleva poikanen kehit$
4. l innun lapsi
5. suojaa lintua kylm€iltd ja kastumiselta
6. lintu hankkii oman alueen, hankkii puolison ja
hoitaa poikasia
7. sana, joka tarkoittaa, ettd lintu on aivan
omanlaisensa
8. alue, jonka lintu varaa itselleen ja jota se
puolustaa



tehtiiviipaperi, lyijykynd, pyyhekumi ja tietokone, jossa on nettiyhteys

Tiedonetsijii:

Linnut netissd
Efsi vasfauksia tietokoneen avulla esim. seuraa-
vista i nte rnet-osoitte ista :
http://www.metsa.fi/
http: //www. bi rd I ife. f i/
http://www. mkj-jco.f i/
http://www. kunta I i itto. f i/
http:/lwww. netti.filpekhieta/linnut. htm

1. Kuinka monta luonnonvaraista lintulajia Suo-
messa on tavattu?

2. Miten ihminen on vaikuttanut lintukantoihin?

3. Luettele Suomen riistalinnut eli ne lintulajit, joita
saa mebastaa! ffinkki: Niilld on metsdstysaika.)

4. Mika on Suomen uhanalaisin lintu?

5. Laulujoutsen kuoli miltei sukupuuttoon 50-
luvulla. Miksi?

6. Mika sen pelasti?

7. Mita lintujen suojelemiseksion tehty?

L Milla tavoin voit harrastaa lintuja? Mainitse
kolme tapaa!

9. Tieddtk0, mikd on kotilddnisi maakuntalintu?

10. Tiediitk0, mikd on Urho Kekkosen kansallis-
puiston tunnuslintu?



Tarvi kkeet tehtdvdpaperi, lyijykynii, pyyheku m i, tietokone+nettiyhteys

Te httiv ti s u o ritetaa n e n n akkote ht€)v 6 n e e n n e n I u o nto ke s ku sv i e rai I u a.

Lintutietoa netistd
Etsi vastau ksia tietokoneen avulla esim. se u raa-
v i sta i n te rn ef-osorffeLsfa;
http://www.metsa.fi
http://www. bi rd life. fil
http://www. m kj-jco.f i/
http:/iwww. kuntal i itto.fi /
http://www. netti.filpekhieta/linnut. htm

1. Kuinka monta luonnonvaraista lintulajia Suo-
messa on tavattu?

471 (vuonna 2013)

2. Miten ihminen on vaikuttanut lintukantoihin?

- lajeja hdvinnyt ihmisen toimesta

- suojelu palauttanut joitakin lajeja

- tarhakarkulaisina levinnvt uusia

lajeja
3. Luettele Suomen riistalinnut eli ne lintulajit, joita
saa metsdstaa! ffinkki: Niilld on mets€istysaika.)

sinisorsa, jouhisorsa, haapana,

lapasorsa, tavi, heindtavi, telkkd,

all i . tukkakoskelo. isokoskelo,

haahka, nokikana, meri- ja metsd-

hanhi, kanadanhanhi, teeri, pyy,

metso, riekko, lehtokurppa, kiiruna.

peltopvy, fasaani, sepelkyyhky

4. Mika on Suomen uhanalaisin lintu?

kil juhanhi
5. Laulujoutsen kuoli milteisukupuuttoon 50-
luvulla. Miksi?

sitd mets#istettiin. pesia ia munia

htivitettiin
6. Mika sen pelasti?

ihmisten huomion hdvidmisuhkaan
7. Mite lintujen suojelemiseksion tehty?

suoielua edistdvid vhdistvksid
8. Milla tavoin voit harrastaa lintuja? Mainitse
kolme tapaa!

laiintu nnistus. "bonoauskisat". muutonseu-

ranta. rengastaminen. harrastajatutkimus.

talvi ruokinta, linn u n pcinttdjen rakentaminen

9. Tied€itk6, mikd on kotilddnisi maakuntalintu?

10. Tied€itk6, mikii on Urho Kekkosen kansallis-
puiston tunnuslintu?

maakotka

on rauhoitettu uhanalaisia l4eja,

frerustettu suojelualueita, sdddetty

metsdstvsaikoia. oerustettu



Tarvikkeet: tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, lintukirja/lintu CD-romppu/nettiyhteys

Tiedonetsijd:

Linnun ruumiinosat
Kirjoita linnun ruumiinosien nimitykset oikeille
paikoille. Kdytd apunasi lintukirjoja ja tietokonetta!
Valitse jokin peippolintulajija vdritd lintu. Nimed
I intu. Esittele lintusi erityistu ntomerkit I uokka-
tovereille.

Outo lintu
Jotkut oppilaista vdrittdvdt ja nimedvdt lintunsa
oman mielensd mukaan. Linnut esitellddn samoin
kuin oikeatkin lajit. Kuka eroftaa oudot linnut
oikeista linnuista?

_-_-j^\-r\*

PAALAKI
YLAPERA
N/SKA

lajinimi

RINTA
KURKKU
ALAPERA

NOKKA
SELKA
VATSA

PYRSIO
JALKA
st/Pt

ffi8t



Tarvikkeet: tehtdviipaperi, lyijykynd, pyyhekumi, lintukirja/lintu CD-romppu/nettiyhteys

Tiedonetsijil:

Linnun ruumiinosat
Krjoita lin n u n ru u miinosien nimitykset oikeille
p a i ko i I I e. Keyte a p u n a si I i ntu ki rj oj a j a ti eto ko n efta !
Valitse jokin peippolintulajija vdritd lintu. Nimed
li ntu. Esiftele li ntusi erityistu ntomerkit I uokka-
tovereille.

NOKKA

KURKKU

RINTA

VATSA

JALKA

ALAPERA

Outo lintu
Jotkut oppilaista vdriftdvdt ja nimedvdt lintunsa
oman mielensd mukaan. Linnut esitellhdn samoin
kuin oikeatkin lajit. Kuka eroftaa oudot linnut
oikeista linnuista?

NISKA

SELKA

SIIPI

YLAPERA

PYRSTO

PAALAKI
YLAPERA
N/SKA

Iajinimi

RINTA
KURKKU
ALAPERA

NOKKA
SELKA
VATSA

PYRSIO
JALKA
SIIPI

PAALAKI


