
Kuka kaki?
Ta rui kke et : I i ntu ki rj a, Iyijy ky n ii, m u i stivi h ko tai m o n i ste, ki i ka rit.

Tarkkaile lintuja maastoretkellii ja kirjaa yl6s
havaintosi. Kirjaa myds yl6s sZitiolot ja pohdi
miten siiii ja tarkkail uajankohta vaikuttivat
havaintoihisi. Voit kirjata havaintosi moniste-
pohjalle tai muistivihkoon.

Havainnoitsija:

Havaintopaikka/reitti :

*sq >++

S iiiiolot ta rkkail u h etkel I ii

Ldmp6tila:

P€iivdmddrii ja kellonaika:

Vi n kkejii hava i n noi ntipa i koi ksi : Pyhiitu ntu ri n
luontopolku, Rykimdkuru, Luoston vaellus-
luontopolku.

Pilvisyys:

Tuulisuus:

Ndmd linnut ndin Nimi linnut kuulin Muut havainnot linnuista
(j6ljet, hdyhenet, sydnndkset,

iiit6kset, rypypaikat jne.)
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Linnun ruumiinosat *M@

1. Kirjoita linnun ruumiinosien nimitykset oikeille paikoille. Kayta apunasi lintukirjoja ja tietoko-
netta. Valitse jokin peippolintulajija viiritii sekd nime€i lintu. Esittele lintusi erityistuntomerkit
luokkatovereille.

PAALAKI

RINTA
NOKKA
PYRSTO

YLAPERA
KURKKU

SELKA
JALKA
NISKA
ALAPERA
VATSA

SIIPI

l innun nimi

2. Milla eritavoin lintuja voi harrastaa?

ntment: luokka:



Linnun ruumiinosat - vastaukset *S@

1. Kirjoita linnun ruumiinosien nimitykset oikeille paikoille. Kayta apunasi lintukirjoja ja tietoko-
netta. Valitse jokin peippolintulajija viiritii sekd nimed lintu. Esittele lintusi erityistuntomerkit
luokkatovereille.

PAALAKI
RINTA
NOKKA
PYRSTO
YLAPERA
KURKKU
SELKA
JALKA
NISKA
ALAPERA
VATSA
SIIPI

l innun nimi

2. Milla eritavoin lintuja voi harrastaa?

LAJINTUNNISTUS, BONGAUSKISAT. MUU.

TON SEURANTA. RENGASTAMINEN. HAR.

RASTAJATUTKI M U S. TALVI RU OKI NTA.

LINNUNPONTTOJEN RAKENTAM I NEN
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Lintuystdvdni 
? *@

Tunnet varmaan tavan tayttaa Ystrivaini -kirjoja. Tiillii kertaa onkin kyseessd Lintuystiivdni -
kirjan sivu. Valitse jokin lintulaji, joka olet. Etsi tietoa itsestAsi luontokeskuksen nayttelystti,
kirjastosta, tietokoneelta ja asiakasneuvojalta. PiirrZi myos kuvasi. Esittele itsesi ryhmaille
kertomalla sivulle muodostunut tarina ryhmiin muille jtisenille.

Nimeni on

Minut tunnistat

Viihdyn oikein hyvin

Luonteeltani olen

Lempiruokaani on

Talvet vietdn

Mielipesdpaikkani on

Puuhailen pddasiassa

Pahin pelkoni on

Suurin toiveeni on

lsona haluaisin tulla

l-dhetdn terveisid

nimeni:
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Reeta-riekon ristikko

Ratkaise riekkoaiheinen rsitikko!

*S@

1. Olen Reeta-riekko, pohjoisen lintu, joka ei
liihde talvea pakoon. Pakoon puikin vain
sitti, joka jahtaa minua piiivZillisekseen.
Tiediitkd, kuka punaturkki minua jahtaa?

2. Olen varautunut talveen pukeutumalla
liimpimiisti. Talvipuvun vaihdan samaan
aikaan, kun ensilumi saapuu. Ensilumi
saapuu hiljaa hiipimallai ja silloin pukuni
vaihtuu. Talvipukuuni kuuluu suojavdri sekd
l€impdiset, hdyhenpeitteiset jalat. Silloin
minun on helppo tepastella hangella palel-
luttamatta varpaitani. Tied?itko, min kd vdri-
nen talvipukuni on?

3. TiedZitkd, mikd muu valkoinen kuin oma
talvipukuni minua talvella lammittii?i?

4. Ankaraa aikaa minulle ja monelle muulle
elii imelle?

5. Kun olen vdsynyt talvisista ruoanhaku-
retkistd, asetun nukkumaan lumeen teke-
miidni luolaan. Tiediitkd mikd sen luolan
oikea nimi on?

6. Talvella voit n€ihdti jiilkijononi kulkevan
koivulta koivulle. Tiediltkd. mitkti ovat talvis-
ta ravintoani?

7. Oletko koskaan kuullut minun iiiintelyani?
lhminen ii i intelee samalla tavoin silloin, kun
ihmisellii on hauskaa. Tiediitkd, mik€i ihmi-
sen ddntely muistuttaa minun piikiitystiini?

8. Viihdyn hyvin koivikossa ja ojanvarsi-
pajukossa. Melkein samanndkdinen suku-
laislintuni viihtyy pelkaistaain puuttomassa
avotunturissa. Tiediitkd sukulaislintuni ni-
men? Vihjeenii voin kertoa, ettii saman-
niminen kaupunki l6ytyy Pohjois-Ruotsista.

9. Pystyriville muodostuu karhun tapa
viettdii talvensa, mutta mindi Reeta-riekko
en tee niin. Mikai se on?

Ratkaisija: Luokka:
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Reeta-riekon ristikko

Ratkaise riekkoaiheinen rsitikko!
*S@

6. Talvella voit n€ihdai jalkijononi kulkevan
koivulta koivulle. Tiedtitk6, mitkii ovat talvis-
ta ravintoani?

7. Oletko koskaan kuullut minun iiaintelyiini?
lhminen ddntelee samalla tavoin silloin, kun
ihmisellii on hauskaa. Tiediitkd, mikd ihmi-
sen Sdntely muistuttaa minun piikiitystiini?

8. Viihdyn hyvin koivikossa ja ojanvarsi-
pajukossa. Melkein samanndkdinen suku-
laislintuni viihtyy pelkiisttiiin puuttomassa
avotunturissa. Tieddtkd sukulaislintuni ni-
men? Vihjeenii voin kertoa, ettd saman-
niminen kaupunki lOytyy Pohjois-Ruotsista.

9. Pystyriville muodostuu karhun tapa
viettditi talvensa, mutta mind Reeta-riekko
en tee niin. Mikii se on?

6.

1. Olen Reeta-riekko, pohjoisen lintu, joka ei
liihde talvea pakoon. Pakoon puikin vain
sitii, joka jahtaa minua paivallisekseen.
Tieddtkd, kuka punaturkki minua jahtaa?

2. Olen varautunut talveen pukeutumalla
liimpimiisti. Talvipuvun vaihdan samaan
aikaan, kun ensi lumi saapuu. Ensi lumi
saapuu hiljaa hiipimiil l i i ja silloin pukuni
vai htu u. Talvipu ku u ni ku ulu u suojavtiri sekti
l€impdiset, hoyhenpeitteiset jalat. Silloin
minun on helppo tepastella hangella palel-
I utta matta varpaitani. Tiediitk6, min kd vdri-
nen talvipukuni on?

3. Tiediitko, mikd muu valkoinen kuin oma
talvipukuni minua talvella liimmittiiii?

4. Ankaraa aikaa minulle ja monelle muulle
el€iimelle?

5. Kun olen vdsynyt talvisista ruoanhaku-
retkistd, asetun nukkumaan lumeen teke-
m€i5ni luolaan. Tiedatkd mikd sen luolan
oikea nimi on? Ratkaisija: Luokka:


