
SUOMEN LUONTOA KUVAAMASSA

Itämeressä silakoita syövät muun muassa merilohi 
ja merimetso.

Yksi lepakko 
voi yhden yön 
aikana syödä yli 
2000 hyönteistä.

Sampi oli 2,6 met
riä pitkä ja painoi 

152 kg.

Syksyn merkkejä: keltaiset koivunlehdet, linnut ke
rään tyvät parviksi ja muuttavat etelään, puitu pelto.

Kevään merkkejä ovat mm. suolla sulava lumi, kuk ki
vat lehtokasvit, puiden hiirenkorvat ja lintujen pa luu 
etelästä ja niiden pesimäpuuhat. Kuvassa ku han keit tä jä. 

Lintuja rengastamalla saadaan tietoa mm. lintujen 
liikkeistä, talvehtimisalueista, elintavoista, sul ka
sados ta ja kunnosta.

Käki on mu ni nut 
västäräkin pe
sään. Se munii 
myös muiden 
pik ku lin tu jen, 
kuten niit ty kir vi  
sen ja lep pä lin
nun, pe siin. 

Hirvenvasa op
pii kävelemään 

ensimmäisen 
tunnin aikana 
syntymästään.

Järvellä on sinisorsan poikasia ja useita su den koren
to ja. Kuvassa ruskoukonkorento.
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Karhu, otso, kon  
tio, metsän ome  
na, mesi käm men... 
Kar hul le on an  
net tu mon ta ni  
meä, koska kier to 
  ilmauk sia käyt
tä mäl lä muinais
suoma lai set ovat 
ha lun neet vält tää 
kut su mas ta petoa 
luok seen. Karhun 
al ku  peräi nen ni
mi tys on oksi.

Lapissa voi nähdä esim. poron ja ahman.

Russakka on 
jännittävän 
näköinen 
hyönteinen.

Teeri on lu mi
kiepis sä suo jas sa 
sa teel ta, kyl myy
del tä ja pedoilta.

Viirupöllön 
oksennuspalloja.

Hirvi kuopimassa kiimakuoppaa rahka
sammaleeseen.

Lukumäärältään Suomen viisi yleisintä pesimälintua 
ovat pajulintu, peippo, punakylkirastas, punarinta ja 
järripeippo. Kuvassa kansallislintumme laulujoutsen.

Hirvikärpänen pu dot  
taa siipensä las keu

dut tuaan turk kiin tai 
hiuksiin. Se elää isän  
tä eläimen kar va peit  

tees sä ja imee siitä ver  
ta (harvoin ihmises
tä). Yh des sä hirvessä 

voi olla yli 10 000 hir  
vi kär päs tä!
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