Perusopetukseen

Itämeri
Suomen rannikolla liplattava Itämeri on monin tavoin ainutlaatuinen
koko maailmassa. Se on maailman nuorin meri, jota ympäröi mantereet
lähes joka puolelta. Itämeri on muihin meriin verrattuna varsin matala ja
vähäsuolainen. Sitä sanotaankin murtovetiseksi mereksi, sillä Itämeren
vesi on suolaisuudeltaan makean ja suolaisen veden välimaastossa. Meren
suolaisuus myös vaihtelee voimakkaasti: Tanskan salmien kohdalla Itämeren
vesi on paljon suolaisempaa kuin Suomenlahdella ja Perämerellä Suomen
rannikolla. Ainutlaatuisten olosuhteidensa myötä myös Itämeren lajisto on
erityinen ja Itämeressä tavataan sekä suolaisen että makean veden lajistoa.
Jos olet kuljeskellut Itämeren rannalla, olet todennäköisesti nähnyt joskus
rantavedessä tai rantaan huuhtoutuneena rakkohaurun kasvustoja,
vanhalta nimeltään rakkolevää. Rakkohauru on saanut nimensä kellertävistä
kaasurakkuloistaan, jotka ovat myös erinomainen tuntomerkki. Oletko
koettanut poksautella niitä? Rakkohauru on Itämeren harvoja isoja ruskoleviä,
jota voi oikeastaan sekoittaa ainoastaan lähisukulaiseensa pikkuhauruun.

Rakkohaurua esiintyy melkein koko Itämeressä, mutta kun veden suolapitoisuus laskee alle 4-5
promilleen, levä ei enää pysty lisääntymään. Pikkuhaurua esiintyy vielä vähäsuolaisemmassakin
vedessä, eli Perämeren pohjukassa ja Itäisellä Suomenlahdella.
Ruskeanvihreä rakkohauru kasvaa kivisillä pinnoilla, 0,5-10 metrin syvyydessä ja muistuttaa
merenalaista pensasta. Rakkohauru on kokonaan sekovartta, eli siinä ei ole kasville tyypillisiä
erikoistuneita rakenteita, kuten vartta ja lehtiä. Vaikka rakkohauru on levä eikä kasvi, sen rungon
muodostama sekovarsi muistuttaa puun tai pensaan vartta. Sekovarsi haaroittuu pienempiin osiin
ja ylimmät haarat näyttävät melkein lehdiltä. Kaasurakkulat löytyvät levän yläosista ja pitävät
rakkohaurun pystyssä. Rakkohaurun koko ja ulkonäkö muuntuu kuitenkin varsin paljon kasvuympäristön
myötä. Levä voi olla pieni, vain parin senttimetrin mittainen, mutta se voi myös kasvaa melkein metrin
kokoiseksi. Kaasurakkulat voivat puuttua kokonaan tyrskyisillä rannoilla, ja onpa sellaisiakin muotoja,
jotka liikkuvat vapaasti veden mukana kiinnittymättä kiviin. Tyypillisimmillään rakkohauruyhdyskuntia,
joissa monta leväyksilöä muodostaa yhtenäisen vyöhykkeen, kasvaa aallokkoisilla rannoilla metrin tai
parin metrin syvyydessä valoisissa paikoissa.
Rakkohauru on erittäin tärkeä laji Itämeren vedenalaisessa luonnossa, sillä leväpensaat tarjoavat
monelle muulle lajille suojaa. Muun muassa leväsiirat, leväkotilot, sinisimpukat sekä pienet kalat,
kuten särmäneula, siloneula, kolmipiikki ja isompien kalojen poikaset viihtyvät rakkohaurujen
seassa. Rakkohaurua kutsutaankin Itämeren avainlajiksi. Rakkohaurun seassa elävien lajien lisäksi
moni muukin laji on riippuvainen rakkohauruyhdyskuntien hyvinvoinnista – ne saattavat esimerkiksi
käyttää edellä mainittuja rakkohaurun suojassa eläviä lajeja ravintonaan. Rakkohaurun tarjoamia
elinympäristöjä Itämeren rantavyöhykkeellä onkin verrattu metsiin. Rakkohaurun vähentyminen
on vaikuttanut jopa rantakäärmeen harvinaistumiseen, sillä rantakäärmeet munivat rantaan
ajautuneisiin rakkohauruvalleihin.
Itämeren rehevöityminen on suurin rakkohaurun hyvinvointia uhkaava tekijä. Rehevöitymisen
yhteydessä vesi samenee, jolloin rakkohauru ei voi kasvaa yhtä syvällä kuin ennen. Lisäksi muut,
nopeammin kasvavat ja lisääntyvät levät valtaavat rakkohaurun elintilaa. Koska nämä eivät tarjoa
yhtä hyvin suojaa muille lajeille, seurauksena on huomattavasti köyhempi rantavyöhyke. Oletko
sinä nähnyt haituvaisen rihmalevän peittämiä rakkohauruja? Entä rehevöitymisen seurauksena
yleistynyttä sinilevää uimarannalla?
TIESITKÖ?
Rakkohauruyksilö voi saavuttaa jopa 10 vuoden eliniän. Voiko se
siis olla vanhempi kuin sinä?
Rakkohaurussa on paljon jodia, ja kuivattua levää on käytetty jodin
puutostaudien (struuman) hoitoon. Rakkohaurua voi myös syödä –
sen voi esimerkiksi paistaa voissa pannulla.

TEHTÄVÄÄ
Selvittäkää millä tavoin voitte suojella Itämerta omassa arjessanne.
Tehkää aiheesta esimerkiksi
a) julisteita kierrätysmateriaaleista koulun seinälle, tai
b)suojelutekojen ”passi” koteihin vietäväksi: Listatkaa passiin tekoja, joilla Itämerta voi
suojella kotona arjen valinnoilla. Kun teko on tehty, se voidaan ruksata listasta.

Metsä
Kuvittele ympärilläsi tyypillinen suomalainen metsä. Kuusia, siellä täällä mäntyjä, jokunen haapa
ja koivu, ehkä pihlajaa. Maata peittää pehmeä sammalmatto ja varpuja, ilmassa tuntuu kostea
metsän tuoksu. Tällainen on Suomessa varsin tyypillinen, kuusivaltainen tuore kangasmetsä.
(luonnontilaisena…) Noin neljäsosa Suomen metsistä on kuusivaltaisia ja kuusi onkin männyn
jälkeen yleisimpiä puulajejamme.
Suomessa kasvava kuusilaji on lajinimeltään metsäkuusi. Siitä tavataan kahta alalajia, Etelä-Suomessa
vallitseva latvaltaan leveämpi euroopankuusi ja Pohjois-Suomessa kasvava kapealatvuksinen
siperiankuusi. Kuuselle sopivat monenlaiset kasvupaikat kuivimpia ja vähäravinteisimpia
metsämaita lukuun ottamatta. Varjoa kuusi sietää ja menestyykin siksi hyvin metsän siimeksessä,
ensin muiden puiden varjossa alikasvoksena ja sopivan aukon tullen noin 20 metriin ponnistaen.
Suomen korkeimmalla kuusella on mittaa 45 metriä!
Metsää ei ole ilman puita, mutta aivan yhtä olennainen asia metsän muodostumiselle on
suurimmaksi osaksi piilossa maan alla: sienet. Yhdessä grammassa metsämaata voi olla jopa 500
metriä sienirihmastoa. Sienirihmastot levittäytyvät kaikkialle metsässä ja ovat monin tavoin osa
koko metsän elämää. Yksi tärkeä sienten rooli on kumppanuus kasvien kanssa. Suurin osa maapallon
kasvilajeista tarvitsee sienten apua kasvaakseen. Sienet muodostavat kasvien kanssa sienijuuria,
jotka hyödyttävät yleensä molempia osapuolia. Sieni auttaa kasvia saamaan maaperästä paremmin
ravinteita ja vettä, kasvi taas antaa sienelle yhteyttämistuotteitaan, esimerkiksi sokereita.
Kuusten lähistöllä kannattaa katsella sieniretkellä maahan, sillä kuusi on monien ihmisten ravinnoksi
sopivien sienten juurikumppani. Kuusen juurelta voit löytää esimerkiksi mustavahakkaan.
Tummanruskea lakki ja vahamaiset, valkoiset heltat ovat selkeä tuntomerkki, eikä mustavahakkaalla
myöskään ole myrkyllisiä näköislajeja. Mustavahakas viihtyy paksusammaleisissa havumetsissä,
kuusen ja joskus männyn sienikumppanina. Se on Etelä-Suomessa melko yleinen, Lapissa
harvinaisempi.
Myös tuttu metsiemme marjakasvi mustikka tarvitsee sienikumppania. Sienijuuren avulla mustikka
saa tarvitsemansa ravinteet karustakin ympäristöstä, esimerkiksi tunturikankailla, mutta kuivassa
ja paahteisessa ympäristössä se ei viihdy. Koko Suomessa yleinen mustikka kasvaa ensisijaisesti
kangasmetsissä ja sen mukaan on määriteltykin mustikkatyypin kangasmetsä.
Tunnistatko mustikan metsästä talvella? Voiko sitä edes löytää silloin? Kyllä vain. Se on varpukasvi,
joka pudottaa lehtensä talveksi, mutta vihreät varvut säilyvät, jollei joku eläin syö niitä kaivattuna
ravintona talven aikana. Tämä ei kuitenkaan mustikkaa haittaa, sillä mustikan maavarresta versoo
keväällä uudet varvut. Alkukesästä mustikkamättäillä käy kova kuhina, kun pölyttäjät ruokailevat
mustikan kukissa. Syksyllä saadaan nauttia tästä mustikan ja pölyttäjien yhteistyöstä herkullisina
marjoina, niin me ihmiset kuin karhut, metsälinnut ja monet muut.
Mustikka on niin tuttu ja yleinen metsien kasvi, että sen ei arvaisi olevan vaarassa vähentyä
Suomessa. Mustikan peittävyys on kuitenkin laskenut puolella sitten 1950-luvun. Syynä tähän ovat
nykyiset metsätalouden käytännöt. Mustikasta suurin osa on juuristona maan alla ja metsähakkuiden
yhteydessä tehtävä maanmuokkaus rikkoo kasvuston niin, että sillä kestää vuosikymmeniä palautua.
Metsähakkuut ovat vähentäneet myös aiemmin metsien yleislintuna pidetyn hömötiaisen kantaa
Suomessa. Vuodesta toiseen samalla metsäalueella elävä hömötiainen viihtyy monenlaisissa
metsissä. Se tarvitsee kuitenkin pesäkolojaan varten lehtipuupökkelöitä eli pystyyn lahoavia,
kuolleita lehtipuita, sekä mielellään isoja kuusia, jotka ovat sen ravinnonsaannin ja talvivarastoinnin
kannalta tärkeitä. Kuusista löytyy runsaasti hämähäkkejä ja hyönteisiä, joita hömötiainen
syö siementen lisäksi. Syksyllä hömötiainen varastoi ruokaa talven varalle puiden rakoihin ja
puunrungolla kasvavien jäkälien alle. Hömötiaisen vähenemisen tärkeimpänä syynä Suomessa
pidetäänkin vanhojen metsien vähenemistä. 2000-luvun aikana Suomessa pesivien hömötiaisten
määrä on laskenut puolella ja se luokitellaan nykyään erittäin uhanalaiseksi.

Oletko sinä nähnyt hömötiaisen? Pelottoman ja uteliaan hömötiaisen tunnistaa mustasta päälaesta
ja laikusta nokan alla. Muuten se on väritykseltään harmaan valkea. Hömötiainen saattaa joskus
ilmaantua talviruokintapaikalle, jos sellainen on sen elinpiirin lähellä, mutta hömötiainen ei siirry
taajamiin talveksi kuten pihojen lintulaudoilla tutut sini- ja talitiainen. Hömötiaisia elää havu- ja
sekametsissä kaikkialla Suomessa, Pohjois-Suomen tunturikoivikoita myöten.

TIESITKÖ?
Kuusen pihkaa on käytetty iät ja ajat
monenlaisiin asioihin, esimerkiksi haavojen
hoitamiseen. Kuusen oksien päihin
keväällä kasvavat uudet versot, kerkät
taas ovat terveellistä herkkua, joita voi
syödä sellaisenaan tai tehdä niistä vaikka
kuusenkerkkäsiirappia.

TEHTÄVÄÄ
Piirtäkää kuva siitä, miten tarinan eliöt – kuusi, mustavahakas, mustikka
ja hömötiainen – ovat yhteydessä toisiinsa. Kukin voi piirtää oman kuvan
tai voitte tehdä yhden ison kuvan yhdessä.

Suo
Astumme nyt puuttomalle, vetiselle avosuolle, nevalle. Rahkasammaleet lotisevat
saappaiden alla, mättäät kasvavat varpuja ja saroja. Täällä asuu eräs hyvin komea
kahlaajalintu, suokukko. Suokukkokoiraat ovat touko-kesäkuun koreassa kosinta-asussa.
Päätä ympäröi puuhkamainen kauluri ja päälaella on höyhentupsut. Koristehöyhenien
väritys vaihtelee yksilöittäin valkoisen, oranssin, mustan ja ruskean väreissä. Koiraat
mittelevät tanssia muistuttavilla soidinmenoilla naaraiden suosiosta. Heinäkuun
alkupuolella koristehöyhenet putoavat ja koiraat muistuttavat väritykseltään
ruskeankirjavia naaraita.
Suokukot pesivät avosoiden lisäksi kosteikoilla ja rantaniityillä, erityisesti Lapissa
ja länsirannikolla. Muualla Suomessa se on harvinaisempi näky. Suokukot syövät
selkärangattomia ja kasvien osia, astellen pitkillä jaloillaan hetteikköisellä suolla.
Pesäkuoppansa suokukkonaaras muovaa suoraan maahan, vuoraa sen heinillä ja tekee
ympäröivistä heinistä katoksen pesän suojaksi. Talveksi suokukot muuttavat Välimerelle
ja Länsi-Afrikkaan.
Suokukko on vähentynyt viime vuosikymmeninä Suomessa niin paljon, että se on nykyään
äärimmäisen uhanalainen. Soiden kuivattaminen ojittamalla on vähentänyt suokukkojen
pesimäympäristöjä Suomessa, ja myös talvehtimisalueilla Länsi-Afrikassa on tapahtunut
ympäristömuutoksia. Myös ilmastonmuutos tulee todennäköisesti vaikuttamaan
suokukkoihin, sillä ilmaston lämmetessä pesimäpaikat pohjoisessa muuttuvat. Suokukko
on vähentynyt huomattavan paljon myös muualla Euroopassa.
Olet varmaan kuullut hyönteisiä napsivista lihansyöjäkasveista? Tiesitkö, että sellaisia
on myös Suomessa? Kihokit kasvavat erityisesti soilla ja niitä tavataan Suomessa
kolme lajia. Tutustutaan nyt niistä yleisimpään, pyöreälehtikihokkiin. Sillä on nimensä
mukaisesti pyöreät, punertavat lehdet. Lehden pinta on karvojen peitossa ja karvojen
kärjessä on limapisaroita, joihin hyönteiset jäävät jumiin. Kun hyönteinen laskeutuu
pyöreälehtikihokin lehdelle, lehti taittuu kiinni ja kihokki alkaa erittää entsyymejä, jotka
sulattavat saaliin, vähän samaan tapaan kuin ruoka sulaa meidän mahalaukussamme.
Kihokki saa hyönteisistä typpiyhdisteitä, joita on niukasti soilla. Se pärjää kyllä ilman
eläinravintoa, mutta saaliita saaneet kihokit menestyvät parhaiten. Kovin usein eivät
kihokit saa saalista, noin yhden otuksen kuukaudessa. Useimmiten saaliit ovat hyttysen
kokoisia, mutta joskus voi joku korento tai perhonenkin päätyä kihokin ruuaksi.
Pyöreälehtikihokit kasvavat monenlaisilla soilla ja ne ovat yleisiä koko maassa. Kuumat
ja kuivat kesät ovat kihokeille haastavia, sillä ne ovat kosteiden elinympäristöjen laji.
Samasta syystä soiden kuivattaminen heikentää kihokkien kasvua, vaikka ne sietävätkin
jonkin verran ojituksia.
Suokirjosiipi sen sijaan ei siedä soiden ojituksia lainkaan. Siksi se onkin harvinaistunut,
paikoin kokonaan hävinnyt Etelä- ja Keski-Suomessa ja luokitellaan nykyään
silmälläpidettäväksi. Suokirjosiipi on tummanruskeasävyinen päiväperhonen, jonka
siivissä on lähes nelikulmaisia valkoisia täpliä. Siipiä peittää hento karvoitus. Pohjoisessa
siipien väritys voi olla vaaleamman ruskea.
Suokirjosiivet lentelevät kesäkuun alusta heinäkuun lopulle soilla, joskus tuntureiden
alarinteillä ja jokilaaksoissa, joissa on muuraimia. Millä muilla nimillä muurain
tunnetaankaan? Muurain on suokirjosiiven toukan ravintokasvi, joille naaraat munivat
munat yksitellen. Toukka elelee silkkirihmalla yhteen sitomiensa lehtien välissä.
Toukkavaihe kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen suokirjosiipi elää aikuisena yhden kesän.

TEHTÄVÄÄ
Miten kasvit ja eläimet eroavat toisistaan? Olemme esimerkiksi
tottuneet ajattelemaan, että kasvit eivät saalista tai tee tarkoituksella
liikkeitä, toisin kuin eläimet. Pyöreälehtikihokki osoittaa kuitenkin toisin
ja jos kasveja katsoo laajemminkin, ne voivatkin olla liikkuvaisempia
kuin ajattelemmekaan! Voitte ottaa pohdintaan myös muita eliöryhmiä,
esimerkiksi sienet, ja perehtyä laajemmin eri eliöryhmien välisiin, joskus
hyvinkin häilyviin eroihin.

TIESITKÖ?
Kihokki on ollut tärkeä kasvi
kansanlääkinnässä ja edelleen
niitä käytetään lääketeollisuuden
raaka-aineena mm. yskänlääkkeissä.
Suomessakin kerätään vuosittain
suuria määriä kihokkia eurooppalaisille lääkevalmistajille.

Tunturi
Tunturin laelta näkee kauas. Lapin tunturit ovatkin muinaisten vuoristojen jäänteitä. Ne ovat äärevä
elinympäristö, jossa luminen vuodenaika kestää suunnilleen puolet vuodesta, tuulet voivat yltyä
koviksi, maa joutua sulamisvesien valtaan ja kesällä valo-olosuhteet ovat hyvin erityiset. Haastavat
olot näkyvät lajistossa. Katso vaikka käppyräistä tunturikoivua. Se on toisen yleisen koivulajimme,
hieskoivun alalaji, joka on kehittynyt pohjoisen ankarissa oloissa.
Pohjoisen tuivertavissa tuulissa tunturikoivu jää hieskoivuun verrattuna varsin pieneksi ja kasvaa
usein pensasmaisesti. Monilla alueilla tunturikoivu kasvaa kaikkein korkeimmalla muodostaen
metsänrajan. Hyvä pakkasenkestävyys ja kuivuudensieto auttavat selviämään pohjoisen sääoloissa.
Tunturikoivu voi yhteyttää myös kuoressa olevan lehtivihreän avulla, mikä mahdollistaa hengissä
säilymisen silloinkin, kun lehtiä syystä tai toisesta menetetään.
Tunturikoivumetsät ovat elintärkeitä monille eliöille. Esimerkiksi riekot, jänikset ja monet hyönteiset
käyttävät sitä ravinnokseen, ja nämä taas ovat ravintoa pedoille. Marjoja tuottavat varvut hyötyvät
tunturikoivikon suojasta, monet sienet elävät symbioosissa koivujen kanssa, ja porot syövät sekä
koivun osia että koivun sienitovereita. Onkin huolestuttavaa, että niin sitkeä kuin tunturikoivu onkin,
sen selviytyminen ei ole enää yhtä varmaa kuin aiemmin. Ilmaston lämpenemisen vuoksi Lapissa
esiintyy nykyään aiempaa useampia mittariperhoslajeja, jotka syövät koivun lehtiä. Tuhoutuneiden
koivikoiden tilalle ei kaikilla alueilla enää kasva uusia koivikoita. Toisaalta lämpimämpi ilmasto
kiihdyttää koivujen ja muiden kasvien kasvua. Ilmastonmuutoksen seurausten yhtäaikainen
vaikutus tunturikoivikoihin voi olla arvaamaton.
Monille tulee Lapista ja tuntureista mieleen hyttyset. Onhan niitä hyttysiä ympäri Suomen, mutta totta
on, että Lapin kesässä voi lennellä jopa pilvimäisiä parvia hyttysiä. Tiesitkö, että kyse ei ole yhdestä
hyönteisestä, vaan Suomessa tavataan noin 40 eri hyttyslajia? Hyttyset ovat kosmopoliitteja, eli niitä
elää kaikkialla maailmassa Antarktista ja joitakin kylmiä saaria lukuun ottamatta. Koko maailmassa
tunnetaan noin 3 500 eri hyttyslajia, joista vain pieni osa imee ihmistenkin verta. Suomessa elävistä
lajeista tosin kaikki imevät verta. Tavallisia lajeja Suomessa ovat metsähyttynen, korpihyttynen,
Etelä-Suomessa esiintyvä lehtohyttynen sekä pohjoissuomalaiset jänkä- ja taigahyttynen.
Aikuiset hyttyset syövät kukkien mettä, jota ne imevät imukärsällään. Samalla ne pölyttävät monia
kasveja. Lämminveristen eläimien veren energiaa ja proteiineja tarvitsevat vain hyttysnaaraat
munien kehittymistä varten. Hyttysnaaraat löytävät kohteensa tuntosarviensa satojen anturien
avulla. Tuntosarvet aistivat hajuja ja hiilidioksidia jopa 50 metrin päästä, minkä lisäksi hyttysiä vetää
puoleensa lämpö.
Hyttysnaaraat munivat munansa seisovaan veteen, jossa munat kehittyvät toukiksi ja toukat
aikuisiksi. Lapissa on runsaasti lampia ja muita pieniä seisovan veden paikkoja ja siksi siellä esiintyy
välillä suuria hyttysparvia. Ihmisille ja muille lämminverisille eläimille hyttyset ovat ärsyttäviä, mutta
ne ovat tärkeitä eliöyhteisönsä toiminnalle. Lappiin lentää joka vuosi pesimään suuria määriä lintuja
juuri siksi, että siellä on kesäisin runsaasti hyönteisravintoa tarjolla. Vedessä kehittyessään hyttyset
ovat ravintoa kaloille, sammakoille ja monille muille vesieliöille.
Erään pohjoisen lajin nähdäkseen tunturissa kulkijan on oltava hyvin onnekas. Napakettu eli naali
on Suomessa äärimmäisen uhanalainen, lähes kadonnut. Täällä liikkuu arviolta 5-10 naalia, joista
yksikään ei välttämättä asu pysyvästi Suomen alueella. Onneksi naali elää kaikkialla pohjoisilla
alueilla. Maailmanlaajuisesti naalia pidetään elinvoimaisena lajina, mutta Skandinaviassa niitä
on enää pari sataa. Edellinen varma pesintä tapahtui Suomessa vuonna 1996. Vanhat, laajat
ja sokkeloiset pesäonkalot ovat vielä olemassa ja Suomessa seurataan tarkkaan, palaako naali
pesimään niihin. Parhaina sopuli- ja myyrävuosina poikasia voi syntyä toistakymmentä. Naalit ovat
tyypillisesti yksiavioisia ja molemmat emot hoitavat pentuja. Jyrsijöiden lisäksi suomalaiset naalit
syövät linnunmunia, erilaisia selkärangattomia, raatoja ja marjoja. Muualla maailmassa ruokalistalle
voi kuulua myös kala, merilevä ja jopa hylkeen poikaset.

Naali on Suomen pienin koiraeläin, suunnilleen kotikissan kokoinen ja läheistä sukua ketulle. Naali
on hyvin sopeutunut elämään kylmässä ja vuodenaikaisesti vaihtelevassa ympäristössä. Kesällä sen
turkki on ohut ja selkäpuolelta harmaanruskea, talvella yli tuplasti paksumpi ja vitivalkoinen. Tiheän
talviturkkinsa ja eristävän rasvakerroksen avulla naali selviää alle -50°C pakkasesta. Naalin tassun
pohjissakin on karvaa, mistä se on saanut latinankielisen lajinimensä ”karvajalkainen kettu”, Vulpes
lagopus. Kovassa tuulessa naali voi kaivautua lumeen suojaan tai käpertyä kerälle, jolloin tuuhea
häntä suojaa ruumista ja kuonoa kylmältä.
Naalit uhanalaistuivat Suomessa runsaan metsästämisen vuoksi, sillä sen kaunis turkki oli
haluttua tavaraa. Laji rauhoitettiin vuonna 1940, mutta kanta ei ole palautunut. Naalien määrä
laski entisestään, kun naalin kanssa ravinnosta kilpaileva ja ajoittain naalejakin tappava kettu
levittäytyi pohjoisemmaksi. Syitä ketun leviämiseen ovat ainakin lämpenevä ilmasto ja kettuja
saalistavien susien väheneminen. Muidenkin suurpetojen määrän väheneminen on lisännyt naalin
ahdinkoa, sillä talvella ravinnon löytäminen on naaleille vaikeaa ja valmiit raadot voivat olla sille
hengenpelastus. Naaleille tärkeiden saaliseläimien, sopulien ja myyrien kannanvaihteluista on myös
tullut arvaamattomampia kuin ennen. Norjassa ja Ruotsissa on autettu naaleja ruokkimalla niitä
talvisin ja sen avulla onkin saatu naalikantaa kasvamaan hieman. Suomessa ruokintaa on kokeiltu
muutamana talvena. Toiveissa on, että Ruotsin kasvavasta naalikannasta osa vaeltaisi vielä Suomen
puolelle pesimään.
TEHTÄVÄÄ
Pohjois-Suomessa elävillä eliöillä
on monenlaisia keinoja selviytyä
kylmistä talvista ja vaihtelevista,
ankaristakin sääoloista. Millaisia?
Entä millaisia keinoja meillä ihmisillä
on selviytyä kovasta pakkasesta tai
kesähelteistä?

TIESITKÖ?
Hyttysen imukärsän pistää ihon läpi niin
kivuttomasti, että ihmiset yrittävät ottaa
siitä mallia kivuttomien lääkeneulojen
kehittämiseen.

Asutusalue
Luonnonkirjo on kaikkialla, se alkaa kotioveltamme.
Monenlaiset eliöt ovat löytäneet sopivia elinympäristöjä
ihmisasutuksen lomasta, aina asfaltin halkeamista ullakoille
ja pihoille. Tiheimmänkin kaupunkiasutuksen keskeltä
löytyy esimerkiksi voikukka. Voikukka on monien mielestä
tavallisuudessaan tylsä rikkaruoho, mutta tiesitkö, että voikukkia
on Suomessa noin 500 erilaista lajia! Oikeastaan näitä kutsutaan
pikkulajeiksi, sillä ne poikkeavat kantalajista hyvin vähän. Voit kuitenkin
huomata lajiston rikkauden keräämällä samasta paikasta voikukan lehtiä
ja vertailemalla niiden erilaisia muotoja.
Voikukka kukkii huhti-heinäkuussa niin kadunvarsilla, pihoilla ja puistoissa
kuin kosteikoilla ja rannoillakin. Eri lajit ovat sopeutuneita erilaisiin oloihin,
kunhan vain on riittävästi valoa. Siksi niitä ei löydä esimerkiksi metsistä. Laajaan levinneisyyteen
vaikuttaa voikukan tehokas lisääntyminen. Yhdestä kasvista voi tulla tuhansia siemeniä, jotka
voivat lenninhaiveniensa avulla leijailla kauas. Uusi kasvi voi kehittyä myös juurenpalasista.
Puutarhureiden sitkeänä harmina pidetty voikukka on tärkeä kasvi monille eliöille. Vaikka voikukka
ei tarvitse pölyttäjiä siementensä kehittymiseen, se tuottaa runsaasti mettä ja siitepölyä ja on tärkeä
ravintokasvi monille pölyttäjille, esimerkiksi mehiläisille ja kimalaisille. Kukinnan jälkeen kehittyvät
sateenvarjomaisiin lenninhaiveniin kiinnittyneet siemenet, joita syövät monet pikkulinnut, kuten
vihervarpunen, punatulkku ja Suomessa uhanalainen varpunen. Voikukan kaikkia osia voivat syödä
myös ihmiset! Lehdistä voi tehdä salaattia, kukista vaikkapa simaa, kuivatusta juuresta kahvin
korviketta. Kokeilkaa vaikka voikukan lehtiä ja kukkia salaatissa.
Kun katseemme nyt on asutusalueen kukissa, oletko joskus nähnyt tuntosarvipäistä, pitkänomaista
kukkajäärää? Yksi näyttävä ja Suomen mittakaavassa suurikokoinen kukkajäärälaji on nelivyöjäärä.
Tällä 12-19 mm pitkällä kovakuoriaisella on nimensä mukaisesti neljä ”vyötä”, jotka muodostuvat
mustista ja oransseista raidoista. Aikuisen nelivyöjäärän voi bongata ruokailemassa siitepölyä ja
mettä erityisesti sarjakukkaisilla (esim. koiran- ja karhunputki), mesiangervoilla tai ohdakkeilla
Suomen etelärannikolta Lappiin asti.
Nelivyöjäärä ei varsinaisesti ole juuri asutusalueiden laji, mutta se on Suomessa sen verran yleinen,
että jäärän voi helposti löytää asutuksen lomasta viheralueilta. Parhaita jäärämaita ovat sellaiset
niityt, joiden tuntumassa on vanhoja sekametsiä. Sellaisia löytyy pieninä laikkuina kohtalaisen usein
asutuksen lomasta, melkeinpä helpommin kuin asutusalueiden ulkopuolelta metsätalousalueilta.
Myös puistot kelpaavat, jos ne eivät ole liian tarkkaan hoidettuja. Olennaista on, että paikalla on
lahopuuta, sillä nelivyöjäärät viettävät suurimman osan elämästään toukkina lahoavan puun sisällä
puuainesta rouskutellen.
Myös useimmat muut jäärälajit tarvitsevat lahopuuta toukkiensa ravinnoksi. Toukat taas ovat
esimerkiksi tikkojen ravintoa. Siksi on tärkeää, että metsässä jätetään tuulen kaatama puu maahan
lahoamaan ja pihan laidalta kaadetun puun kanto jätetään paikoilleen. Nelivyöjäärä on harmiton
asukki puutarhassa ja puistoissa, sillä se ei aiheuta tuhoa eläville puille. Lisäksi se pölyttää aikuisena
kasveja, joten pihalta löytyvästä jäärästä voi olla vain iloinen.
Tiedätkö, mikä asutusalueillakin tavattava hyönteissyöjä on maailman ainoa lentävä nisäkäs?
Lepakkohan se. Suomessa elää kuusi lepakkolajia, mutta maailmassa on yhteensä noin 1200
erilaista lepakkolajia (viidennes kaikista nisäkkäistä). Suomessa asutusalueilla tavattava
lepakko on usein pohjanlepakko. Se on maassamme yleisin ja maailman pohjoisin lepakkolaji. Ne
lentelevät puoliavoimilla alueilla, esimerkiksi puistossa, kaupunkimetsän reunoilla, pihapiirissä ja
parkkipaikoilla. Korkeita ultraäänipulsseja huutamalla ja näiden huutojen kaikuja kuuntelemalla
lepakot taitolentävät kiinni esimerkiksi sääskiä, kovakuoriaisia, perhosia ja korentoja. Pohjanlepakko

on pieni, mutta se voi saalistaa yön aikana jopa parituhatta hyönteistä! Lepakon täytyy syödä paljon,
koska lentäminen kuluttaa runsaasti energiaa ja sen on kerättävä kesäkaudella mahdollisimman
suuret rasvavarastot talvesta selvitäkseen.
Oletko joskus yllättänyt pääalaspäin roikkuvan lepakon varaston katonrajasta, ullakolta tai
kellarista? Rakennetuissa ympäristöissä pohjanlepakko valitsee usein päiväpiiloikseen talojen
koloja. Asutusalueiden ulkopuolella lepakot lepäävät päivät puiden koloissa tai kallioiden raoissa.
Lepakoille voidaan myös rakentaa lepakkopönttöjä päivälepoa varten. Talvet pohjanlepakot
horrostavat paikoissa, joissa on sopivan kosteaa eikä lämpötila laske alle nollan, esimerkiksi
kellareissa, vanhoissa kaivoksissa, luolissa, tai ullakoilla. Talven aikana lepakko heräilee useita
kertoja ja silloin se saattaa juoda, liikuskella syödä ja nukkuakin, sillä horrostaessaan lepakko
ei ole syvässä unessa. Jos talvehtivia lepakoita häiritään, ne voivat heräillä liian usein, kuluttaa
energiavarastonsa loppuun ja nääntyä nälkään ennen kevättä.
Puolen vuoden horrostamisen ansiosta pohjanlepakolle voi karttua elinikää jopa yli 15 vuotta,
siinä missä samaa kokoluokkaa olevat jyrsijät elävät yleensä vain muutaman vuoden. Pitkäikäisenä
ja hitaasti lisääntyvänä lajina pohjanlepakko on muiden lepakoiden tavoin herkkä ympäristössään
tapahtuville muutoksille. Jos lepakoita ei huomioida kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa,
voivat niille sopivat päiväpiilot ja talvehtimispaikat kadota. Ilmaston lämmetessä on oleellista,
että saalishyönteiset ja lepakot pysyvät sopeutumisessaan samassa rytmissä, jossa hyönteisiä on
tarjolla esimerkiksi lepakoiden lisääntymisaikaan juhannuksen tienoilla. Epävakaat talvet voivat
myös vaikeuttaa horrostamista, jos lepakot heräilevät liian tiuhaan lämpötilojen sahatessa ylös
alas. Tällä hetkellä pohjanlepakoilla vaikuttaisi onneksi vielä menevän Suomessa hyvin.
TEHTÄVÄÄ
Tutkimusretki rakennettuun ympäristöön
TIESITKÖ?
Sarvijäärien
kansanomainen nimitys on
hapsenkakkiaiset! Monilla ryhmän lajeilla on
käsityöammattilaisten
nimiä: suutari, räätäli,
kankuri ja nahkuri.

Tehkää
luonnonhavainnointiretki
rakennettuun
ympäristöön esimerkiksi koulun lähellä. Kirjatkaa ylös,
mitä lajeja ja millaisia elinympäristöjä havaitsette.
Voitte käyttää apuna oppikirjoja, lajintunnistusoppaita
tai -sovelluksia. Valokuvatkaa havaintojanne ja
tehkää muistiin-panoja. Kirjoittakaa sitten raportti
tutkimusretkestänne. Millaista on lähialueenne
luonnonkirjo?
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