
Metsddn meni 1

Etsi maastosta kohta, jossa kuvan
puulaji on valtapuulaji.

Puulajit
Puu on viihint€iiin kaksi metriti
korkea. Tutki, mitti puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji tiissti on

Muita puulajeja ovat

Millainen on puuston mtitird?

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista
pensaskerroksen kasveja.

Laske pensaskerroksessa kasvavan
mdnnyn ikii. Valitse samanpituinen puu kuin
olet itse!

vuotta
Havupuu kasvattaa uuden latvan ioka
kesei. Loppukesiistii kdrkeen kasvaa

sivuversoja, joista se uraavana kesiinti
kasvavat uudet oksat. Nuorehkon puun itin
voikin laskea oksien avulla. Oksakiehku-
roiden viili on yksivuosi.

Onko puu sinua vanhempi vai
nuorempi?

Sq,+ #.
Kenttdkerros
Kenttiikerroksen kasvit kasvavat nilkkasi
korkeudella. Yleisin kasvi on

ja muita kasveja ovat

Pohjakerros
Pohjakerroksen kasvit jiiilviit ken kiis i al le.
Pohjakerroksen yleisimpiii kasveja ovat

Valo- ja kosteusolot
Millainen on valon miitirii?

Onko maaperd mielesttisi kostea (hyvin vettii
pidiittiivii) vai kuiva (helposti vettti liiptiisevii)?

Eliimet ja linnut
Mitka eliiimet viihtyviit tdssd ympdristossd?

Loppupditelmd
Mikti metsatyyppi on kyseessd?

tutkija: luokka:



Metsddn meni 1 - vastaukset

Etsi maastosta kohta, jossa kuvan
puulaji on valtapuulaji.

Puulajit
Puu on vtihintiitin kaksi metrid
korkea. Tutki, mitii puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji tdssd on

KOIVU, KUUSI, HAAPA

Millainen on puuston mii€irii?

HARVA

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista
pensaskerroksen kasveja.

ESIM. KATAJA. PAJUT, RAITA,

KOIVU. PIHLAJA. HARMMLEPPA

Laske pensaskerroksessa kasvavan
mdnnyn ikii. Valitse samanpituinen puu kuin
olet itse!

vuotta
Havupuu kasvattaa uuden latvan joka
kesti. Loppukesiistii kiirkeen kasvaa

sivuversoja, joista seu raavana kesiinii
kasvavat uudet oksat. Nuorehkon puun iiin
voikin laskea oksien avulla. Oksakiehku-
roiden viili on yksivuosi.

Onko puu sinua vanhempi vai
nuorempi?

ESIM. KANERVA. VARIKSENMARJA

PUOLUKKA. MUSTIKKA.

KISSANKAPALA

Sq4,*.
Kenttdkerros
Kenttdkerroksen kasvit kasvavat nilkkasi
korkeudella. Yleisin kasvi on

ESIM. KANERVA. PUOLUKKA
ja muita kasveja ovat

Pohjakerros
Pohjakerro ksen kasvit jiiiiviit ken kiisi a I le.
Pohjakerroksen yleisimpiii kasveja ovat

ESIM. PORONJAKALA

SEINASAMMAL

Valo- ja kosteusolot
Millainen on valon mdidrd?

VALOA ON RUNSAASTI
Onko maaperd mielestiisi kostea (hyvin vettii
pidettava) vai ku iva (helposti vettii ltipiiisevti)?

KUIVA

Eldimet ja linnut
M itka el €ii met vii htyviit tZissii ympd ristdssii?

ESIM. PORO. ORAVA. ISOKAPYLINTU.

LEPPALINTU, JARRIPEIPPO, KRPYTIKKA.

HARMAASIEPPOAMPUHAUKKA

Loppupditelmd
Mikti metsiityyppi on kyseessd?

KUIVA KANGASMETSA

Muita puulajeja ovat

luokka:



Metsddn meni 2

Etsi maastosta kohta, jossa kuvan
puulaji on valtapuulaji.

Puulajit
Puu on vdhintddn kaksi metri€i
korkea. Tutki, mitii puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji t€issii on

Muita puulajeja ovat

Millainen on puuston mtidrd?

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista
pensaskerroksen kasveja.

Laske pensaskerroksessa kasvavan
mdnnyn ikii. Valitse samanpituinen puu kuin
olet itse!

vuotta
Havupuu kasvattaa uuden latvan ioka
kesdi. Loppukesiistii kiirkeen kasvaa

sivuversoja, joista seuraavana kesdnd
kasvavat uudet oksat. Nuorehkon puun idn
voikin laskea oksien avulla. Oksakiehku-
roiden viili on yksi vuosi.

Onko puu sinua vanhempi vai
nuorempi?

Sq >+ *.
Kenttikerros
Kenttdkerroksen kasvit kasvavat nilkkasi
korkeudella. Yleisin kasvi on

ja muita kasveja ovat

Pohjakerros
Pohjakerroksen kasvit j iiaviit ken k€isi al I e.
Pohjakerroksen yleisi mpi?i kasveja ovat

Valo- ia kosteusolot
Millainen on valon mii?ird?

Onko maaperd mielestiisi kostea (hyvin vettii
pidiittiivii) vai kuiva (helposti vettii ltipiiisevii)?

Eldimet ja linnut
M itka el €ii met vi i htyvtit tdss€i ym p€i ri stossEi?

Loppupditelmd
Mikii metsiityyppi on kyseessd?

luokka:



Muita puulajeja ovat

ESIM. KOIVU, RAITA, PIHLAJA

HARMAALEPPA, MANTY, HAAPA Pohjakerros

Metsfrin meni 2 -vastaukset

Etsi maastosta kohta, jossa kuvan
puulaji on valtapuulaji.

Puulajit
Puu on vdhintdan kaksi metrid
korkea. Tutki, mitai puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji tdssti on

KUUSl

Millainen on puuston m€idrd?

RUNSAS

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista
pensaskerroksen kasveja.

ESIM. KATAJA. PIHLAJA. RAITA. KOIVU

HARMAALEPPA. PAJUT

Laske pensaskerroksessa kasvavan
mdnnyn ikei. Valitse samanpituinen puu kuin
olet itse!

vuotta
Havupuu kasvattaa uuden latvan joka
kesei. Loppukesiistii kiirkeen kasvaa

sivuversoja, joista seu raavana kesiind
kasvavat uudet oksat. Nuorehkon puun iiin
voikin laskea oksien avulla. Oksakiehku-
roiden vdli on yksivuosi.

Onko puu sinua vanhempi vai
nuorempi?

Sq4'#.
Kenttdkerros
Kenttiikerroksen kasvit kasvavat nilkkasi
korkeudella. Yleisin kasvi on

ja muita kasveja ovat

ESIM. VANAMO. RIIDENLIEKO.

JUOLUKKA. RUOHOKANUKKA,

ORAVANMARJA

Pohjake rroksen kasvit jiiiiviit ken kaisi al le.
Pohjakerroksen yleisimpiti kasveja ovat

ESI M. SULKASAMMAL. KARHUNSAMMAL.

KERROSSAMMAL

Valo- ja kosteusolot
Millainen on valon mddrd?

EI KOVIN RUNSAS
Onko maaperd mielestZisi kostea (hyvin vettai
pidrittiiva) vai ku iva (helposti vettii ltiptiisevii)?

KOSTEA

Elfrimet ja linnut
M itke el d i met vi i htyviit ttissd ympdristdssti?

ESIM. JANIS. METSAMYYRA. NAATA. PEIP-

HAUKKA, KUUKKELI, HELMIPOU.O

Loppupditelmd
Mikii metsatyyppi on kyseessd?

TUORE KANGASMETSA

luokka:



Selviti metsdn eltiinten nimet

Jos oikein hyvin sekoittaa, joutuu oravaakin varomaan...
TiimZi on anagrammitehtiivii. Kansallispuistossa eldvien lintujen ja nisiikkiiiden nimien
kirjaimet ovat menneet sekaisin. Selvitii sekamelska! Voit kayftea hyddyksi luontokes-
ku ksen niiyftelyii ja kirjaston eliiinkirjoja.

Lintuja:
LUKU KEKI

TEOS M

TIPI NAINEN LA

KR PIPO

ERITE

EKI NAPA

UV KURANOITA

POPILO LANL

JOKAN P HIKAT

PORA L KAKI

Nisdkkditd:

ROPO

TUKET

VAROA

MU LOKKI

JAAN MISSET

H KARU

H RIVI

KP RAPA

s@@

ratkaisija: luokka:



Selvitd metsiin eldinten nimet - ratkaisu

Jos oikein hyvin sekoittaa, joutuu oravaakin varomaan...
Tdm€i on anagrammitehtdvd. Kansallispuistossa eldvien lintujen ja nisiikkdiden nimien
kirjaimet ovat menneet sekaisin. Selvitii sekamelska! Voit kayftea hyddyksi luontokes-
ku ksen niiyttelyii ja ki rjaston elii in ki rjoja.

s@@

Lintuja:
LUKU KEKI

TEOS M

TIPI NAINEN LA

KR PIPO

ERITE

EKI NAPA

UV KURANOITA

pdpu6 LANL

JOKAN P HIKAT

PORA L KAKI

Nisdkkditd:

ROPO

TUKET

VAROA

MU LOKKI

JAAN MISSET

H KARU

H RIVI

KP RAPA

KI I I IKKFI  I

METSO

LAPINTIAINEN

KORPPI

TEERI

PIEKANA

TAVIOKUURNA

LAPINPOLLO

POHJANTIKKA

PALOI(ARKI

PORO

KETTU

ORAVA

LUMIKKO

METSAJANIS

KARHU

HIRVI

xAnppA

ratkaisija: luokka:



Kaarnakuoriaisen koristekaiverrusta

Valitkaa maastosta esimerkiksi luontopolun
liiheltii sellainen paikka, jossa niikyy vanho-
ja puita ja kuolleita puita.

1. Vanhoissa luonnontilaisissa metsissii on
runsaasti esimerkiksi kiiiipiti ja jakalia.
Katsele ymp€irillesi, missd kaikkialla jakalia
kasvaa?

2. Monipuolinen puulajisto kertoo myos
muusta lajirunsaudesta. Montako eri puu-
lajia niiet? Nimed ne.

3. Valitse satunnaisestijoku kohta metsdstd
ja laske tuosta pisteestii 20 m:n stiteeltti

a) montako pystyssd olevaa kuollutta keloa
tai pystyssd olevaa lahopuuta alalla on?

b) montako maapuuta (kaatunutta runkoa)
alalla on?

Laskenta voidaan toistaa eri kohteilla ja
vertailla tuloksia.

S@r+s#.
4. MistZi suuri lahopuumddrd kertoo?

5. Valitkaa muutama maapuu ja tutkikaa
niiden lahoastetta opettajan johdolla.

a) Miten pehmetiii puuaines on?

tr kovaa

tr hieman lahonnutta

tr pitkiilte lahonnutta

b) Kasvaako maapuun piiiillii kasveja kuten
sammalta? Mika merkitys lahopuulla on silld
kasvaville lajeille?

c) Kauanko puun lahoaminen kestiiii? Arvioi.

6. Tutki kuolleiden puiden runkoja, ldyd-itko
kaa rnakuoriaisten toukkien kovertamia
jalkia? Piirrti ldyttimiisi kuvio laatikkoon.

Yritii tunnistaa hyonteiskirjan avulla mikti
kaarnakuoriaslaji on jiiljen tekija.

tutkija

fl,
luokka:-



Kaarnakuoriaisen koristekaiverrusta-vastaukset M
Taruikkeet:moniste,kynd,kelamitta,hydnteiskiria @ @ 4 S#'

Valitkaa maastosta esimerkiksi luontopolun
Itiheltti sellainen paikka, jossa ntikyy vanho-
ja puita ja kuolleita puita.

1. Vanhoissa luonnontilaisissa metsissd on
runsaasti esimerkiksi kiiiipiii ja jakalia.
Katsele ympiirillesi, missd kaikkialla jakelia
kasvaa?

RUNGOILLA

2. Monipuolinen puulajisto kertoo myds
muusta lajirunsaudesta. Montako eri puu-
lajia niiet? Nimed ne.

3. Valitse satunnaisestijoku kohta metsdstii
ja laske tuosta pisteestZi 20 m:n stiteeltti

a) montako pystyssii olevaa kuollutta keloa
tai pystyssd olevaa lahopuuta alalla on?

b) montako maapuuta (kaatunutta runkoa)
alalla on?

Laskenta voidaan toistaa eri kohteilla ja
vertailla tuloksia.

4. Mistii suuri lahopuumiitird kertoo?

METSA ON VANH^A JA LUONNONTILAISTA

5. Valitkaa muutama maapuu ja tutkikaa
niiden lahoastetta opettajan johdolla.

a) Miten pehmedii puuaines on?

tr kovaa

tr hieman lahonnutta

tr pitkalle lahonnutta

b) Kasvaako maapuun piiiillii kasveja kuten
sammalta? Mika merkitys lahopuulla on sillii
kasvaville lajeille?

PUUN LAHOTESSA VAPAUTUU RAVIN.

KASVUALUSTAN ESIM. SAMMALILLE.

c) Kauanko puun lahoaminen kesttiii? Arvioi.

75.150 VUOTTA
6. Tutki kuolleiden puiden runkoja, ldydiitkd
kaarnakuoriaisten toukkien kovertamia
jelkia? Piirrii ldytiimiisi kuvio laatikkoon.

Yritd tunnistaa hyonteiskirjan avulla mikii
kaarnakuoriaslaji on jiiljen tekijii.

tutkija

&,
luokka:



Pdikdtehtdvd

eli kiiiiviltii nimet hukassa... Jtirjestele kirjaimet uudelleen seuraavista
kZiEipien nimistii, sanan loppuosa on aina "kddpii". Kayta apunasi
M etsiih a I I itu kse n Kd di pien tu n n i stu skortteja ta i kiiZi pii ki rjaa.

RAANII(AAPA

IDASAI(MPA

KUPARIKAAPA

LAUTATiiAPA

TOKANTAAPA

KUURITiiAPA

SEUKUNXIIAPA

OnnopriiApA
RUUSUNI KUJETIIAPA

RAINAXIIAPA

SYNKEIN SUKUTIIAPA

KUUTOSRAADINTiiAPA

M ikii niiistii kiiiivistii tuoksuu aniksel le?

*S@@

ratkaisija: luokka:



Piikitehtdvd - ratkaisu

eli kiiiiviltii nimet hukassa... Jiirjestele kirjaimet uudelleen seuraavista
kiiiipien nimistii, sanan loppuosa on aina "kdapii". Keyta apunasi
M etsd h a | | itu kse n Kii€ipien tu n n istu s kortteja tai kiiii pii ki rjaa.

R/tuANlriiAPA

IDASATIIAPA

KUPARIKI|TAPA

LAUTAXIIAPA

TOKANI(AAPA

KUURITIIAPA

SUKANTOROTIIAPA

SEUKUNKAAPA

oRROprliApA

RUUSUNI KUJEI(MPA

RAINAT/{APA

SYNKEIN SUKUTIIAPA

KUUTOSRAADINXIIAPA

M i kZi niiistii kiitivistii tuoksu u a n i ksel le?

AINASKAAPA

PAKIIRIKAAPA

mur arAApA

KANTOKAAPA

RIUKI.IKAAPA

RUSOI(ANTOKAAPA

KUUSENKAAPA

p0nnOrAApA

KUUSENJUURIKAAPA

AARNIKAAPA

t(UUSENKYNSIKAAPA

RAIDANTUOKSUKAAPA

RAIDANTUOKSUKAAPA



Tunnista kasveja sg@
Tunnista kasvit ja yhdistii ne viivalla oikeaan kasvupaikkaan. Nimed kasvit ja kasvupaikat.
Voit kZiyttiid apunasi kasvikirjaa ja luontokeskuksen selailtavaa kasvikansiota.
Vinkkinii kasviluettelo sivun alalaidassa!

uuvana, mersiikurjenpotvi, hilta eli muurain, kerrossammal, raate, sielikkii, tupawilla, kurjenkanerva, ruohokanukka

nimeni:

>!l-t /

luokka:



sq@
Nefte lajeja l1fiAa mm. Pyhiitunturin luontopolulta ja Luoston vaellusluontopolufta.
Tunnista kasvit ja yhdistii ne viivalla oikeaan kasvupaikkaan. Nimed kasvit ja kasvupaikat.
Voit kiiyttdd apunasi kasvikirjaa ja luontokeskuksen selailtavaa kasvikansiota.
Vinkkinii kasviluettelo sivun alalaidassa!

Tunnista kasveja - vastaukset

tr
@

uuvana, mets?ikurjenpolvi, hilla eli muurain, kerrossammal, raate, sielikktj, tupasvilla, kurjenkanerva, ruohokanukka

ntmenl:

c - - ' l
\An-  |

METSAKURJ

ffi
ryM

NL
RAATE

TUNTURI

luokka:



Tunnista suokasvit ia suolinnut *S@@

Tunnista ja nimeii kasvit ja linnut. Yhdistii kasvien tuntomerkit (a-f) oikean kasvin kohdalle
(laita tuntomerkin kirjain kasvin kohdalla olevaan ruutuun).Tehtiivdn tekemisessd voit kayftea
apuna kasvi- ja lintukirjoja ja luontokeskuksessa olevaa selailtavaa kasvikansiota.

a) Tiistii kasvista saatua "pumpulia" on kiiytetty ennen patjojen ja

tyynyjen tiiytteenti.
b) Tuottaa C-vitamiinipitoisia marjoja.
c) Rimpien valkokukkainen laji, jota mycis poro mielelliiiin syo.
d) Lihansyrijtikasvi, joka houkuttelee lehdissti olevilla nestepisaroillaan

hydnteisiii ja sulattaa ne sitten ravinnokseen.
e) Ttimii laji on tiirkein turpeen muodostaja suolla.

f) Korven pohjakerroksen tyypillinen laji.

nlmenl:

c ^  -  \

luokka:



Tunnista suokasvit ja suolinnut - vastaukset *U@@
Tunnista ja nimed kasvit ja linnut. Yhdistdi kasvien tuntomerkit (a-f) oikean kasvin kohdalle
(laita tuntomerkin kirjain kasvin kohdalla olevaan ruutuun).Tehtdvdn tekemisessii voit kayftaa
apuna kasvi- ja lintukirjoja ja luontokeskuksessa olevaa selailtavaa kasvikansiota.

..\Y

I}ilr
[f ulu-n ru uuunruru fil PYOREALEHTIKIHOKKI TUPASVILLA

ffi
W

KASAM

M

#
A
6

KARHUNSAMMAL RAATE tr RAH MAL

a) Ttistti kasvista saatua "pumpulia" on kiiytetty ennen patjojen ja
tyynyjen tiiytteenii.

b) Tuottaa C-vitamiinipitoisia marjoja.
c) Rimpien valkokukkainen laji, jota myds poro mielelltiiin syri.
d) Lihansydj€ikasvi, joka houkuttelee lehdissii olevilla nestepisaroillaan

hydnteisiii ja sulattaa ne sitten ravinnokseen.
e) Tiimii laji on tiirkein turpeen muodostaja suolla.
f) Korven pohjakerroksen tyypillinen laji.

SUOKUKKO LIRO
nlment:

c ^ ^  \
a  c - ,  t

luokka:

KURKI



Suoristikko s@@
Tayta ristikko vihjeiden avulla!

@4.
5.

1. Sana, joka Lapissa tarkoittaa suota.
2.Teft pitkin taiteilemalla retkeilijd voi selvitZi rimpisuon toiselle laidalle.
3. Pyhii-Luoston alueen suo, jossa voit kiikaroida lintuja lintutornista.
4. Alkukesiistd suon miittiiillii kukkiva varpu, jolla on kauniin vaaleanpunaiset kukat.
5. Tiimii hyttystti pienempi verenimijdi saaftaa tulla kiusaksesi hillajiingtillii.
6. Suotyyppi, joka on varjoisa ja viileii kasvupaikka.
7. Rahkasammalten kuoltua ttitti muodostuu, mutta vain 5-10 cm 100 vuodessa.
B. Tiimii kookas sarvipd?i vierailee myds suolla kasveja popsimassa.

9. Tdm€in kasvin punaisia marjoja voit kerEitEi rdmemdttdiltti vielii talven jtilkeenkin.

10. Saapuessasi rdmeelle voit haistaa tdmdn kasvin huumaavan tuoksun.
11. Suon pohjakerroksen kasveja ovat...
12. Suolla saatat kuulla tiim€in linnun ddntd, joka on kuin hevosen kavioiden kopsetta.

ratkaisija: luokka:



Suoristikko - ratkaisu
M@@

Tayta ristikko vihjeiden avulla!

4.
5.

9.
10.

1. Sana, joka Lapissa tarkoittaa suota.
2. Tete pitkin taiteilemalla retkeilijii voi selvitd rimpisuon toiselle laidalle.
3. Pyha-Luoston alueen suo, jossa voit kiikaroida lintuja lintutornista.
4. Alkukesdstd suon miittiiillii kukkiva varpu, jolla on kauniin vaaleanpunaiset kukat.
5. Tiim?i hyttystai pienempi verenimijii saattaa tulla kiusaksesi hillajiingaillai.
6. Suotyyppi, joka on varjoisa ja viileii kasvupaikka.
7. Rahkasammalten kuoltua ttitai muodostuu, mutta vain 5-10 cm 100 vuodessa.
B. Tiimei kookas sarvipiiii vierailee myds suolla kasveja popsimassa.
9. Ttimdn kasvin punaisia marjoja voit ker€itii riimemtittdiiltii vielil talven jailkeenkin.
10. Saapuessasi rdmeelle voit haistaa t€imiin kasvin huumaavan tuoksun.
11. Suon pohjakerroksen kasveja ovat...
12. Suolla saatat kuulla tdmiin linnun ddntd, joka on kuin hevosen kavioiden kopsetta.

12.
.l

i "  t . J, A N K A
2. J A N N E

3. T U [ { , T U R A A P A
S U o U K K A
M A K

.it ..

R A
6. K o R P

7. T ,u,R V E
B.H R V
K A R P,A L o
S U o P U R S U

11 . S A M M A L E T

ratkaisija: luokka:



Tunnista tunturissa viihtyvdt kasvit ja eldimet *sq
Tunnista kasvit ja eliiimet. Nimed ne kuvien viivoille. Osa lajeista ldytyy luontokeskuksen
niiyttelystii. Apuna voit kayttadi myds luontokeskuksen kasvikansiota sekii kasvi- ja elain-
kirjoja. Sivun alareunasta loytyy vihjeeksi lista tehtiiviin lajeista. Viiritii kuvat!

liesu, variksenmarja, kurjenkanerva, tunturivihvild, riekonmarja, tunturisopuli, riekko, vaivaiskoivu, keltakarttajakili, sinirinra, kzirppii, uuvana

nimeni: luokka:



Tunnista tunturissa viihtyvdt kasvit ja eldimet - ratkaisu *sq
Tunnista kasvit ja eliiimet. Nimeti ne kuvien viivoille. Osa lajeista ldytyy luontokeskuksen
niiyttelyst5. Apuna voit k;iyftad myos luontokeskuksen kasvikansiota sekii kasvi- ja ekiin-
kirjoja. Sivun alareunasta ldytyy vihjeeksi lista tehtaivdn lajeista. Viiritii kuvat!

KFLTAKARTTAJAKALA VAlVAISKOIVU rnnppA

TUNTURISOPULl SINIRINTA VARIKSENMARJA

RIEKKO KURJENKANERVA

UUVANA RIEKONMARJA

liesu, variksenmarja, kurjenkanerva, tunturivihvile, riekonmarja, tunturisopuli, riekko, vaivaiskoivu, keltakaraajakale, sinirinta, k:irppii, uuvana

ntmenl:

! - ^ ' l

TUNTURIVIHVILA

LIESU

luokka:


