
Tehtdvifr Pyhd-Luoston kansal I ispu istosta

1. Milloin PyhS-Luoston kansallispuisto on
perustettu?

2. Mika on Pyhei-Luoston kansallispuiston
kokonaispinta-ala?

3. Miksi Pyhai-Luoston kansallispuisto on
perustettu?

4. Luettele erilaisia luontotyyppejii kansallis-
puiston alueelta!

5. Montako vuotta sitten Pyhd-Luoston alue
paljastui mannerjddn alta?

6. Luettele paikannimid, jotka viittaavat
vanhaan metsdsaamelaiseen kulttuuriin
Pyhd-Luoston alueella.

Olaus Magnus: Saamelaiset metsisrdvlt hiihden. Mycis naiser
osallisruvai. 1 555.

S@
Etsi vastauksia Pyhii-Luoston kansallispuiston esitteestd ja luontokeskuksen nayttelystri.
Apuna voit kriyftrid my6s tietokonetta (esim. www.luontoon.fi -sivut).

nimeni: luokka:



Tehtdvii Pyhd-Luoston kansallispuistosta - vastaukset S@
Etsi vastauksia Pyhii-Luoston kansallispuiston esitteestd ja luontokeskuksen niiyftelystii.
Apuna voit kiiyftiiii my6s tietokonetta (esim. www.luontoon.fi -sivut).

1. Milloin Pyhti-Luoston kansallispuisto on
perustettu?

VUONNA 2OO5

2. Mika on Pyhii-Luoston kansallispuiston
kokonaispinta-ala?

142km2

3. Miksi PyhEi-Luoston kansallispuisto on
perustettu?

KOSKA ALUEELLA ON ARVOKASTA LUON.

5. Montako vuotta sitten Pyhii-Luoston alue
paljastui mannerjddn alta?

9100

6. Luettele paikannimiti, jotka viittaavat
vanhaan metsdsaarnelaiseen kulttuuriin
Pyhti-Luoston alueella.

UHRIHARJU

PYHAKURU (+ MUUT PYHA.ALKUISET)

NOITATUNTURI

VA JA ALUEELLA ON METSASNRUEI.RIS.

4. Luettele erilaisia luontotyyppejii kansallis-
puiston alueelta!

TUNTURIT

METSAT

SUOT

Olaus Magnus: Saamelaiset metsdstdvdt hiihtiien' Myds naiset

osallistuvat. 1555.

nlmenl: luokka:



Pyhd-Luoston alueen synty

Etsi vastaukset alla oleviin kysymyksiin ntiyttelystii ja piiiittele monisteen kuvien avulla!

1. Pyhii-Luoston alueella on tuntureita ja vaaroja. Miten erottaa tunturin ja vaaran
toisistaan? Kirjoita kuvan alle oikea termi.

2. Milloin Pyh€r-Luoston alueelle kohosi vuorijono, jossa nykyinen kallioperd muotoutui?

3. Miten Pyhtitunturin kurut ovat syntyneet?

4. Nimeii Pyhd-Luoston tunturijonon
huiput oheiselle Pyhii-Luoston
kansallispuiston kartalle:

Yli-Luosto
Keski-Luosto
Ukko-Luosto
Lampivaara
Latvavaara
Kapusta
Huttutunturi
Pyhdtunturi:

Peurakero
Laakakero
Noitatunturi
Ukonhattu
Kultakero

Merkitse karttaan myos luontokeskus.



Pyhd-Luoston alueen synty

Etsi vastaukset alla oleviin kysymyksiin ntiyttelystii ja paiittele monisteen kuvien avulla!

1. Pyhii-Luoston alueella on tuntureita ja vaaroja. Miten erottaa tunturin ja vaaran
toisistaan? Kirjoita kuvan alle oikea termi.

TUNTURIN LAKI ON PUUTON. VAARAN

pRnld xnsvRR purR

TUNTURI VAARA

2. Milloin Pyhii-Luoston alueelle kohosi vuorijono, jossa nykyinen kallioperd muotoutui?

1900-1800 Mil .tooNAA Vt toTTA STTTFN

3. Miten Pyhditunturin kurut ovat syntyneet? KURUT OVAT SYNTYNEET JAAKAUDEN

h

RIN PO]KKI. SULAMISVEDET TUNTURIN

4. Nimedi Pyhai-Luoston tunturijonon
huiput oheiselle Pyhii-Luoston
kansallispu iston kartalle:

Yli-Luosto
Keski-Luosto
Ukko-Luosto
Lampivaara
Latvavaara
Kapusta
Huttutunturi
Pyhdtunturi:

Peurakero
Laakakero
Noitatunturi
Ukonhattu
Kultakero

Merkitse karftaan myds luontokeskus.



Kivikova kvartsi

Kvartsiitti on Pyhii-Luoston yleisin kivi-
laji. Tunturien rinteillii se muodostaa

I a aj oj a ra kka kivi koita.

Tutki maastossa kivia ja pohdi vastauksia
kysymyksiin. Muistathan kuitenkin, ettd kiviti
ei saa ottaa tai kddnnelldi kansallispuiston
alueella.

1. Minkii varistd kvartsiitti on?

2. Niietkd kvartsiitin pinnalla aaltokuvioita?
Miten on mahdollista, ett€i kiven pinnalla on
aallon merkkejai?

3. Kvartsiitti on kova kivilaji, mutta sekin
rapautuu ajan mydtti rakkakivikoksi. Mistii
rapautuminen johtuu?

M@r+s#.
4. Tutki esim. lsokurussa rakkakivikkoa.
"Vierivd kivi ei sammaloidu - tdssd tapauk-
sessa jrikril6idy", tarkastele rinteilld ndkyvaia
rakkakivikkoa. Jos kivikko on pysynyt pit-
kddn aloillaan, kiviii peittriviit yleensd jaka-
ldt, kuten keltakarttajakala, joka vtirjiid kivet
kellertdviiksi. Huomaatko paikkoja, joissa
kivet ovat vyOryneet (kivet harmaita, ei
jakeraa)?

kyrn fl enr
5. Liikkumista on rajoitettu lsokurussa,
reiteilt€i ei saa poiketa, eikd rinteelle kiivetii.
Miksi?

6. Loydiitko konglomeraattia? Mistii konglo-
meraatin tunnistaa? Miten se on syntynyt?



1. Minkii vtiristii kvartsiitti on?

YLEENSA VAALEATA TAI HARMAATA (JOS.

Kivikova kvartsi

Kvartsiitti on Pyhii-Luoston yleisin kivi-
laji. Tunturien rinteillii se muodostaa

laajoja rakka kivi koita.

Tutki maastossa kiviei ja pohdi vastauksia
kysymyksiin. Muistathan kuitenkin, ett€i kivid
ei saa ottaa tai kaiErnnellai kansallispuiston
alueel la.

2. Niietkd kvartsiitin pinnalla aaltokuvioita?
Miten on mahdollista, ett€i kiven pinnalla on
aallon merkkej€i?

KVARTSIITTI ON SYNTYNYT MUINAISEN

MEREN POHJAAN KERROSTUNEESTA

TISSA.

3. Kvartsiitti on kova kivilaji, mutta sekin
rapautuu ajan mydtd rakkakivikoksi. Mistti
rapautuminen johtuu?

KIVET RAPAUTUVAT RAKAKSI. KUN VESI

TUNKEUTUU KALLION RAKOIHIN JA JAA.

TYY. JAATYESSAAN VESI LAAJENEE JA

S@53s#.
4. Tutki esim. lsokurussa rakkakivikkoa.
"Vierivd kivi ei sammaloidu - tdssd tapauk-
sessa jiika | 6idy", ta rkastel e ri ntei I lai nii kyviiii
rakkakivikkoa. Jos kivikko on pysynyt pit-
ktiiin aloillaan, kivid peittiiviit yleensd jaka-
ldt, kuten keltakarttajakala, joka varj:id kivet
kellertiiviiksi. Huomaatko paikkoja, joissa
kivet ovat vyOryneet (kivet harmaita, ei
jakeree)?

kylla [] enfl
5. Liikkumista on rajoitettu lsokurussa,
reiteiltii ei saa poiketa, eikd rinteelle kiivetri.
Miksi?

JA KASVILLISUUS EMAT KULU.

6. L6ydatkd konglomeraattia? Mistii konglo-
meraatin tunnistaa? Miten se on syntynyt?

KONGLOMERMTIN TUNNISTM KIVESSA

ITIAXYVISTA ERI KOKOISISTA RAKEISTA.

KONGLOMERAATTI ON SYNTYNYT RA.

PAUTUMISTUOTTEIDEN KUTEN SORAN

KIVETTYESSA.

LOHKOO KALLIOSTA PALASIA.


