
Varhaiskasvatuksesta  
alkuopetukseen



Itämeri
Tutkimusmatkamme alkaa mereltä, kuuletko aaltojen pauhun? Mikä onkaan se 
meri, joka Suomen rannikolla liplattaa? Tuolla kivien lomassa rantavedessä huojuu 
aaltojen tahdissa jotakin, kuin vedenalainen metsä, mennään katsomaan! 

Minä en ole kasvi, vaikka siltä näytänkin vedessä huojuessani. Olen 
Itämeressä elävä levä nimeltä rakkohauru. Meillä rakkohauruilla on nimemme 
mukaisesti lehtien näköisissä, ruskeanvihreissä varsissamme rakkuloita, 
joiden sisällä olevan kaasun avulla pysymme pystyssä vedessä. Oletko joskus 
merenrannalla käydessäsi koettanut poksautella rakkuloitamme? 

Muotomme vaihtelee sen mukaan, minkälaisessa paikassa elämme. Jotkut 
rakkohaurut ovat pieniä, vain parin sentin mittaisia, jotkut melkein metrin 
korkuisia. Tyrskyisillä rannoilla emme kasvata kaasurakkuloita ollenkaan ja 
onpa meistä sellaisiakin muotoja, jotka ajelehtivat vapaasti veden mukana, 
vaikka yleensä kiinnitymmekin merenpohjan kiviin. Voimme siis elää 
monenlaisissa paikoissa, mutta veden on oltava sopivan suolaista ja kirkasta. 

Rakkohauru voi saavuttaa jopa 
10 vuoden eliniän. Voiko se siis 
olla vanhempi kuin sinä?

TIESITKÖ?



Me rakkohaurut kasvamme usein yhdessä, vähän niin kuin metsänä. Monet muut Itämeren asukit 
tykkäävät asustella varsiemme lomassa. Leväsiira, leväkotilo, sinisimpukka ja erilaiset pienet kalat, 
kuten kolmipiikki ja särmäneula sekä isompien kalojen poikaset ovat usein suojissamme. Jotkin eliöt 
taas syövät juuri näitä eliöitä ja oleskelevat siksi lähistöllä. Jopa meidän rannalle huuhtoutuneista 
varsista on iloa muille otuksille: kuulemma rantakäärmeet munivat munansa niiden sekaan. 

Olemme siis hyvin tärkeä osa Itämerta, mutta nyt elinolomme ovat huonontuneet ja meitä 
rakkohauruja on Itämeressä koko ajan vähemmän. Vesi on muuttunut sameammaksi, emmekä voi 
enää kasvaa kovin syvällä. Lisäksi muut, nopeammin kasvavat levät ovat alkaneet vallata meidän 
elinalueitamme, kasvavat ihan päällemme! Toivoisinkin, että ihmiset pitäisivät kodistani Itämerestä 
huolta, eivät esimerkiksi päästäisi kaikenlaisia haitallisia aineita meriveteen, jotta me rakkohaurut 
ja kanssamme elävät muut otukset voisimme jatkaa Itämeressä asustelua. 

Liikkukaa kuin rakkolevät aallokossa! Voit olla kiviin kiinnittynyt 
tai irtonainen rakkolevä, pieni tai suuri. Kuvittele kaasurakkulat 
sormenpäihisi ja anna meriveden keinutella. Silmät kiinni on helpompi 
kuvitella itsensä mereen. Mitä näet ympärilläsi? (Taustalle voidaan 
laittaa soimaan meren aaltojen ääntä tai muuta sopivaa netistä löytyvää 
äänimaisemaa.)

TEHTÄVÄÄ

Askarteluprojekti ”Rakkohaurumetsä”

Tarvitsette:

 o kierrätysmateriaaleja, esim. paperia, kartonkia, erisävyisiä kankaiden 
jämäpaloja rakkohaurun ja sen lomassa elävien otusten askarteluun

 o värejä paperin tai kartongin värittämiseen

 o sakset

 o liima/teippiä

 o kiviä, joihin rakkohaurut voi kiinnittää

Tutkikaa rakkohaurun kuvaa ja selvittäkää yhdessä, miltä muut tarinassa 
mainitut lajit näyttävät. Askarrelkaa kuvien perusteella rakkohauruja 
ja rakkohaurun kanssa eläviä lajeja. Kiinnittäkää rakkolevät esimerkiksi 
kiviin ja asetelkaa ne metsäksi, jonka lomassa muut eliöt voivat asua, 
ruokailla ja hakea suojaa. 

TEHTÄVÄÄ



Metsä
Millaisissa metsissä sinä olet käynyt? Mitä siellä näit? Me lähdemme nyt metsäretkelle sammalelta 
tuoksuvaan vanhaan kuusimetsään, jossa jotkin puista ovat niin isoja, etteivät sinun ja kaverisi 
kädet edes yhdessä yllä niiden ympäri. Katso, tuolla kuusen oksalla hypähtelee jokin lintu!

Hömötiainen täällä hyppelee! Olen aika utelias luonteeltani ja tulin katsomaan, että keitäs 
täällä on metsään tulossa. Tämä on minun kotimetsäni, olen asunut täällä koko ikäni, kesät 
ja talvet. Minut tunnistaa aika helposti mustasta lakista ja laikusta nokan alla. Lintulaudalla 
minut näkee lähinnä silloin, jos lähellä on minulle sopivaa kotimetsää, sillä en muuta talveksi 
asutusalueille kuten sukulaiseni sinitiainen ja talitiainen. Täällä minä elelen metsässä 
hyönteisiä ja siemeniä syöden. Kätken niitä syksyllä myös puiden rakoihin ja puunrungolla 
kasvavien jäkälien väliin, talven varalle. 

Meitä hömötiaisia elelee koko Suomessa, Lapin tunturikoivikoita myöten. Sopivia metsiä on 
vain nykyään vaikeampi löytää. Tällaiset vanhemmat, monipuoliset metsät ovat hakkuiden 
vuoksi vähentyneet. Siksi meitä hömötiaisiakin on nykyään paljon vähemmän kuin 
vanhempiesi ollessa lapsia. Tarvitsemme pystyyn lahoavia lehtipuita eli pökkelöitä pesäkoloja 
varten ja kuusia etenkin talvivarastoiksi. Isoista kuusista löytyy myös paljon hyönteisiä ja 
kuusen siemenet ovat herkkua. 

Hömötiainen hyppelee ylemmäs kuusen oksille vihellellen mennessään ”tjyy tjyy tjyy”. Kuusi 
myhäilee, sen oksilla ovat hypelleet hömötiaiset ja muut linnut jo yli sata vuotta!

Meitä kuusia olette varmasti kaikki nähneet, niin lähimetsässä kuin jouluna sisällä. Olen 
metsäkuusi, tutuille ihan kuusi vaan. Kasvan monenlaisissa paikoissa, kunhan on riittävästi 
kosteutta ja ravinteita. Pärjään hyvin varjoisassakin metsässä, sinnitellen ensin isompien 
puiden varjossa ja sopivan aukon tullen suureksi puuksi kasvaen. Olen jo 105 vuotta vanha 
ja jos lahottajasieni ei iske, voin elää yli 200-vuotiaaksi. Joskus me kuuset saavutamme jopa 
400 vuoden iän! Pikkulinnut lauloivat, että Itämeren toisella puolella Ruotsissa kasvaa 9 
500 vuotta vanha kuusi, se vasta onkin vanhus! Mutta katsohan tuonne juurelleni, siellä on 
jotakin, mitä ilman en voisi kasvaa näin mahtavaksi. 

Nenät maahan päin! Täällä näin, me tummalakkiset, yksijalkaiset otukset, meistä 
kuusivanhus puhui. Olemme sieniä, nimeltämme mustavahakkaita. Muodostamme kuusen 
juurien kanssa sienijuuria, joiden avulla saamme molemmat paremmin tarvitsemiamme 
ravinteita ja vettä. Me annamme kuuselle sellaisia ravinteita, mitä sen on itse vaikeampi 
saada ja kuusi antaa meille sellaista, mitä sillä on paljon. Aika hyvä diili! Suurin osa meistä 
mustavahakkaista, niin kuin muistakin sienistä, on maan alla olevaa ohutta sienirihmastoa. 
Rihmastomme kiemurtelee kaikkialla metsässä ja toimitamme monenlaisia tärkeitä tehtäviä. 
Meistä mustavahakkaista tykkäävät myös ihmiset, olemme kuulemma herkullisia pannulla 
paistettuina ja tuoksuammekin kuvataan kukkaiseksi. 

Sienikumppani on minullakin, huikkaa sammalmättäällä kasvava mustikka. Sienijuuren avulla 
saan ravinteita karussakin ympäristössä, vaikkapa tunturin rinteellä. Parhaiten viihdyn 
tällaisessa sammaleisessa, aika rehevässä metsässä. Tunnette minut varmaan herkullisista 
sinisistä marjoistani, jotka kelpaavat niin teille ihmisille kuin karhuille, linnuille ja muille 
metsäneläimille. Syksyllä pudotan lehteni, mutta vihreät varpuni voi nähdä metsässä 
talvellakin. 

Me mustikat olemme Suomessa hyvin yleisiä, mutta usko tai älä, meitäkin on nykyään 
vähemmän kuin ennen, ihan niin kuin hömötiaisiakin. Syytkin ovat samat, runsas metsien 
hakkuu. Iso osa meistä mustikoista on juuristona maan alla ja hakkuun jäljiltä meillä kestää 
kauan kasvaa takaisin yhtä laajalle kuin ennen hakkuita. Meille olisikin hyvä, jos useampia 
metsiä hoidettaisiin niin, että kerättäisiin puuta aina vähän kerrallaan ja metsä pysyisi koko 
ajan pystyssä. Sitten riittäisi mustikkaa jatkossakin joka iikalle! 



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 niistä voi tehdä vaikka 
kuusenkerkkäsiirappia, nam!

Kokoontukaa piiriin ja pohtikaa, millaisia ääniä metsässä kuuluu. 
Miten niitä ääniä voisi tehdä itse? Tuulen suhinaa, lintujen ääntelyä, 
oravan rapinaa oksalla, oksien rasahtelua. Harjoitelkaa hetki metsän 
äänien tekemistä. Laittakaa sitten silmät kiinni ja alkakaa luoda metsän 
äänimaisemaa yhdessä, ensin aivan hiljaa, sitten vähän kovemmin ja 
lopuksi pikkuhiljaa hiljentyen. Näin voi tehdä mielikuvitusmetsäretken 
missä vain! 

TEHTÄVÄÄ

TIESITKÖ?



Suo
Rahkasammalmättäät hyllyvät saappaiden alla, kun astelemme suolle. Tämä on 
puuton suo, jota sanotaan nevaksi. Askeleiden kanssa täytyy varoa, ettei astu 
syvemmälle upottavaan kohtaan, sillä nevat ovat usein varsin vetisiä. Hyttynen 
laskeutuu pyöreälehtisen suokasvin lehdelle, kiinnostuneena lehden peittävissä 
karvoissa kimaltelevista pisaroista, olisivatko ne mettä? Oho, mutta mitä nyt 
tapahtuu, lehti sulkee hyttysen sisäänsä! Oletko nähnyt tällaista?

Sainpas saalista, tuumailee pyöreälehtikihokki. Olen lihansyöjäkasvi, vaikka 
se kuulostaakin ehkä hurjemmalta, mitä todellisuudessa olen. Suomessa 
kasvaa kaksi muutakin kihokkilajia, minä olen niistä yleisin. Silloin tällöin 
saan saaliiksi ötökän, josta saan tarvitsemiani ravinteita, joita täällä suolla 
on muuten aika vähän. Pärjään kyllä ilmankin, mutta ötökkäaterioiden 
avulla voin erityisen hyvin ja kasvan isommaksi. Sulattelen saalistani sen 
ympärille käpertyneen lehden sisällä vähän samaan tapaan, kuin ruoka sulaa 
sinun mahalaukussasi. Joskus saan saaliikseni isommankin otuksen, kuten 
tuollaisen ohi lentävän pikkuperhosen! Nyt olen kuitenkin pitkään kylläinen 
äsken saamastani saaliista. 

Oi tuolla on meheviä muuraimen lehtiä, sinne voisin munia munani! Olen 
suokirjosiipi ja elelen soilla, joilla kasvaa muuraimia, tunnet sen ehkä myös 
nimillä hilla tai lakka. Syömme toukkina muuraimen lehtiä ja siksi lasken 
munani juuri muuraimen lehdille. Me suokirjosiivet vietämme toukkana kaksi 
vuotta, aikuisena perhosena yhden kesän. Jos näet muuraimen lehtiä, jotka on 
sidottu silkkimäisellä rihmalla yhteen, siellä saattaa asua suokirjosiipitoukka. 
Mitä kummaa tanssahtelua tuolla suon laidalla tapahtuu?

Minulla on pörheämmät ja kauniimmat sulat kuin sinulla! Jaha, mutta 
katsopas näitä kumarruksia ja tanssiaskeleita! Suokukkokoiraat uhittelevat 
toisilleen alkukesän koreissa puvuissaan. Me olemme suokukkoja, pitkäjalkaisia 
kahlaajalintuja. Näin alkukesällä meillä koirailla on kirjavat höyhenkaulurit 
ja hienot tupsut päälaella. Mitä koreampi puku ja hienompi tanssi, sitä 
todennäköisemmin suokukkonaaras valitsee poikastensa isäksi. 

Elelemme Suomessa erityisesti tällaisilla puuttomilla soilla ja 
merenrantaniityillä, joskus muillakin kosteikoilla. Pitkillä jaloilla on helppo 
kulkea vetisissäkin paikoissa ja noukkia pitkähköllä nokalla matoja, 
hyönteisiä ja muita selkärangattomia suuhun. Joskus nappaamme sammakon 
tai pienen kalan. Talvet vietämme Välimerellä ja Länsi-Afrikassa, aika pitkä 
muuttomatka siis. 

Siellä talvehtimisalueillamme on tapahtunut kaikenlaisia ympäristömuutoksia, 
muun muassa kuivuutta, ja meitä on täällä Suomessa pesimässä koko ajan 
vähemmän. Myös täällä meille sopivat elinympäristöt ovat vähentyneet, kun 
soita on kuivatettu. Tuo aiemmin tässä lennellyt suokirjosiipikin on soiden 
ojitusten vuoksi harvinaistunut, eikä kihokitkaan siitä pidemmän päälle 
tykkää, vaikka yleisiä ovatkin. Onneksi nyt ovat ihmiset alkaneet laittaa niitä 
tekemiään ojia umpeen niin, että suosta tulee taas sopivan vetinen meille 
suon asukeille. Kiitos siitä!



Kihokkeja on ennen vanhaan käytetty 
lääkkeenä moniin vaivoihin. Nykyäänkin 
se on tärkeä raaka-aine yskänlääkkeiden 
valmistamisessa. 

Miten tarinan eliöt liikkuvat? Kävelkää ja kumarrelkaa kuin 
pitkäjalkainen suokukko ja liihotelkaa kuin suokirjosiipi. Entä miten 
liikkuu pyöreälehtikihokki, kun se saa hyönteisen saaliikseen? Miten 
kasvien ja eläinten liikkuminen eroaa toisistaan?

TEHTÄVÄÄ

TIESITKÖ?



Tunturi
Tunturin laelta näkee kauas, yli puurajassa sinnittelevien käppyräisten 
tunturikoivujen. Tuikea tuuli pörröttää kevyttä harmaata kesäturkkiani. 
Olen naali, toiselta nimeltäni napakettu. Muistutan pientä, kotikissan 
kokoista kettua, sillä olen läheistä sukua ketulle. Pohjoiset alueet ovat 
kotini ja olen kylmiin oloihin hyvin sopeutunut. Talveksi kasvatan tuplasti 
kesäturkkiani paksumman vitivalkoisen ja tiheän turkin. Sen ja eristävän 
rasvakerroksen avulla selviän alle -50 celsiusasteen pakkasesta. Kovassa 
tuulessa kaivaudun lumeen tuiskulta turvaan tai käperryn kerälle  
tuuhean häntäni suojiin. Minulla on karvaa tassunpohjissakin! Siksi  
minulle on annettu latinankieliseksi lajinimeksi ”karvajalkainen kettu”, 
Vulpes lagopus. 

Täällä Suomen puolella meitä naaleja liikkuu kaiketi vain viidestä 
kymmeneen, sillä olemme Suomessa äärimmäisen uhanalaisia. Valkoinen 
tuuhea talviturkkimme on ollut ihmisten mieleen ja niinpä meitä on 
metsästetty valtavan paljon. Suomessa emme ole pesineet yli 20 vuoteen. 
Vanhat, laajat ja sokkeloiset pesäonkalomme ovat vielä olemassa ja ehkä 
joku päivä palaamme Suomeenkin pesimään. 

Ilmaston lämmetessä sukulaisemme ketut ovat tulleet tänne Lappiin ja 
vievät saaliitamme ja elintilaamme, joten meidän on täytynyt vetäytyä 
pohjoisemmaksi. Kovin paljoa pohjoisemmaksi emme pääse, sillä siellä 
tulee Jäämeri vastaan. Kettujen määrää lisää sekin, että susia, jotka voivat 
napata ketun ateriakseen, on vähemmän. Meitä naaleja asustelee onneksi 
kaikkialla pohjoisilla alueilla ja muualla kuin täällä Suomen, Ruotsin ja 
Norjan alueella meitä on vielä aika paljon. Lisäksi ihmiset ovat antaneet 
meille talvisin ruokaa, ja meitä on täällä Suomenkin lähettyvillä taas vähän 
enemmän.

Naali laskeutuu tunturin laelta tunturikoivujen lomaan. Tunturikoivu on 
naalien tavoin sitkeä ja kestävä pohjoisen laji. Se kasvaa käppyräisenä ja paljon 
eteläisempiä koivuja kapeampana tunturinrinteillä. Tunturikoivumetsien 
suojissa viihtyvät riekot, jänikset ja monet hyönteiset sekä marjat ja sienet, 
jotka ovat monien eläinten ravintoa. Tunturin laella puhaltanut tuuli vaimenee 
koivujen lomassa ja hyttyset löytävät naalin. Niitä parveilee kuin pilvinä täällä 
tunturien lomassa suolammikoiden yllä. Kuunnellaan, mitä hyttyset kertovat.

Tiesitkös, että meitä hyttysiä on Suomessa ainakin 40 eri lajia! 
Maailmassa on aivan valtavan monta hyttyslajia (n.3500). Me tässä 
olemme Lapissa yleisiä jänkä- ja taigahyttysiä. Muita yleisiä suomalaisia 
hyttyskavereitamme ovat metsähyttynen, korpihyttynen ja lehtohyttynen. 
Meitä hyttysiä asuu kaikkialla maailmassa Etelämannerta ja joitakin kylmiä 
saaria lukuun ottamatta. Täällä Lapissa meitä on joskus niin isoja parvia, 
että se näyttää tummalta pilveltä! Lapissa on meinaan paljon soita ja 
kaikenlaisia lammikoita, joissa on seisovaa vettä. Sitä tarvitaan muniemme 
kehittymiseen toukiksi ja siitä aikuisiksi hyttysiksi. 

Vain pieni osa maailman hyttysistä imee ihmistenkin verta, mutta me 
suomalaiset hyttyset kelpuutamme kaikki ihmisten veren muiden 
lämminveristen eläinten lisäksi.  Verta imevät kuitenkin vain hyttysnaaraat, 
jotka tarvitsevat sitä munien kehittymistä varten.  Muuten syömme 
aikuisina kukkien mettä, jota saa imettyä kukista kätevästi ontolla 
imukärsällämme. Samalla pölytämme kasveja. Hyttysnaaraat löytävät 



TEHTÄVÄÄ

TIESITKÖ?

eläimet huipputarkoilla tuntosarvillaan, jotka aistivat muun muassa hajuja. 
Millä sinä aistit hajuja?

Teitä ihmisiä me hyttyset taidamme lähinnä ärsyttää, sen verran ärhäkästi 
viuhdotte käsillä, kun tulemme paikalle. Muille eliöille olemme kuitenkin 
tosi tärkeitä! Sen lisäksi, että osallistumme kasvien pölyttämiseen, olemme 
aikuisina ravintoa linnuille, toukkavaiheessa kaloille ja muille vesieliöille. Jos 
siis tykkäät syödä kalaa tai vaikka mustikoita, niin olemme tärkeitä sinullekin! 
Keksitkö miksi? 

Hyttysiä oli jo dinosaurusten aikaan. 

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? 



Asutusalue
Luonnonkirjo on kaikkialla, se alkaa kotioveltamme. Monenlaiset 

eliöt ovat löytäneet sopivia elinympäristöjä ihmisasutuksen 
lomasta, aina asfaltin halkeamista ullakoille ja takapihan nurkkiin. 

Keiden kanssa asum-mekaan samoilla kulmilla? 

Minut löydät aivan varmasti ihan mistä tahansa tienvarresta tai 
parkkipaikan laidalta. Huhtikuusta heinäkuuhun loistavat kukkani 

ovat kirkkaan keltaiset ja lehteni sahalaitaiset. Arvaatko jo, kuka 
olen? Tietysti voikukka! Tavallisista tavallisin, monien ihmisten mielestä 

harmillinen rikkaruoho. Mutta tiesitkös, että meitä voikukkia on Suomessa 
suurin piirtein 500 erilaista lajia! Jos keräät yhdestä paikasta lehtiämme ja 

vertailet niitä, voit huomata löytäneesi monia erilaisia voikukkia. 

Me voikukat olemme sopeutuneita monenlaisiin oloihin, kunhan vain on tarpeeksi valoa. Siksi meihin 
voi törmätä melkein missä tahansa muualla kuin metsissä. Olemme myös tosi hyviä tuottamaan 
siemeniä, yhdestä kasvista voi tulla tuhansia! Tiedät varmaan sateenvarjomaiset, lenninhaivenen 
avulla liitelevät siemenemme? Oletko joskus puhallellut höytyväisiä siemenpalleroitamme? 

Emme tarvitse hyönteisiä pölyttämään kukkiamme siementen kehittymistä varten, mutta 
tuotamme silti runsaasti mettä ja siitepölyä. Aurinkoisena päivänä voit bongata kukissamme 
ruokailemassa esimerkiksi mehiläisiä ja kimalaisia. Siemeniämme syövät monet pikkulinnut, kuten 
vihervarpunen, punatulkku ja Suomessa uhanalainen varpunen. Te ihmisetkin voitte syödä meitä, 
ihan jokaista osaamme! Lehdistä voi tehdä salaattia, kukista vaikkapa simaa ja kuivatusta juuresta 
kahvin korviketta. Maistakaapa! Hei, tuossa lentelee ohi joku kukkajäärä, näetkö sen sarvet? 

Missäs olisi herkullinen koiranputki, ohdake tai mesiangervo... Haa, tuolla puiston laidan pusikossa 
on koiranputkia! Eikös minulla ole hienot raidat, tällaiset loisteliaan oranssit! Olen nelivyöjäärä, 
laske vaikka, mustat ja oranssit raidat selässäni muodostavat neljä vyötä. Minä olen sarvijääriin 
kuuluva kukkajäärä, noin puolentoista sentin kokoinen kovakuoriainen. En ole varsinaisesti juuri 
asutusalueiden asukki, mutta meitä nelivyöjääriä on koko Suomen mitalta sen verran paljon, että 
meihin voi törmätä vaikka pihalla tai puistossa. 

Aikuisina me nelivyöjäärät syömme kukkien siitepölyä ja mettä. Parhaita elinympäristöjä meille ovat 
sellaiset niittymäiset paikat, joiden tuntumassa on metsää. Tiedätkö sellaisia paikkoja? Myös puistot 
kelpaavat, jos ne eivät ole liian tarkkaan hoidettuja. Paikalta pitää löytyä lahopuuta, johon voimme 
munia ja jossa toukat voivat sitten elää. Suurimman osan elämästämme, 2-3 vuotta, vietämme 
toukkana lahopuuta järsien. 

Myös useimmat muut jäärät tarvitsevat lahoa puuaineista toukkiensa ravinnoksi. Toukat taas 
ovat esimerkiksi tikkojen ravintoa. Siksi meille on tärkeää, että ihmiset jättävät metsässä tuulen 
kaatamat puut maahan lahoamaan ja pihan laidalta kaadetun puun kannon paikoilleen. Me olemme 
ihan harmittomia ötököitä, sillä emme vahingoita eläviä puita. Päinvastoin, pölytämme kukkivia 
kasveja ja olemme ruokaa monille muille eliöille, hyödyllisiä kavereita siis!

Minulle maittaisikin hyönteisateria, tuumii katonrajassa roikkuva nahkasiipinen otus. Maailman ainoa 
lentävä nisäkäs, arvaatko mikä se on? Minä olen pohjanlepakko, maailman pohjoisin lepakkolaji. Olen 
yksi kuudesta Suomessa elävästä lepakkolajista. Viihdyn ihan hyvin ihmisten asuttamilla alueilla, sillä 
löydän päivälepoon ja talviseen horrostamiseen sopivia paikkoja rakennusten koloista, ullakoilta ja 
kellareista. Jotkut ihmiset ovat nikkaroineet meille ihan omia päiväpiilojakin, lepakkopönttöjä! 

Minut voi bongata lentelemässä iltahämärissä keväästä alkusyksyyn, kun ilma on tarpeeksi lämmin. 
Saalistan hyönteisiä ruuaksi avoimilla alueilla esimerkiksi puistossa, kaupunkimetsän reunoilla, 
pihapiirissä, joskus parkkipaikkojenkin yllä. Tiedätkö, miten voin löytää vikkelästi lentäviä hyönteisiä 
illan pimeydessä törmäilemättä taloihin ja puihin? Minä kaikuluotaan! Päästelen hyvin korkeita 



ääniä, joita te ihmiset ette voi kuulla. Kun tuo ääni 
osuu johonkin, vaikka ötökkäparveen tai puuhun, 
ääni sinkoaa takaisin, eli siitä syntyy kaiku. Kuuntelen 
näitä kaikuja ja sillä tavalla tiedän, mistä ei kannata 
lentää ja mistä löytyy saalista. Syön esimerkiksi 
sääskiä, kovakuoriaisia, perhosia ja korentoja. Olen 
aika pieni, mutta voin saalistaa yön aikana jopa 
parituhatta hyönteistä! 

Talvet vietän horrostaen, sillä silloin ei ole hyönteisiä 
ruuaksi enkä muutenkaan ole sopeutunut pakkasella 
lentelyyn.  Horrostan paikoissa, joissa on sopivan 
kosteaa ja lämpötila ei mene pakkasen puolelle, 
esimerkiksi kellareissa, luolissa, tai ullakoilla. Talven 
aikana heräilen useita kertoja ja saatan syödä, 
liikuskella ja nukkuakin sillä horrostaessa emme ole 
aivan sikeässä unessa. Liikaa ei kannata heräillä, sillä 
silloin saattaa kulua kesällä kerätyt energiavarastot 
loppuun ja pahimmillaan nääntyä nälkään. Siksi meitä 
ei saa häiritä, jos löydät jostain horrostavia lepakoita. 

Ilmastonmuutos uhkaa meidänkin tulevaisuuttamme. 
Lämpiminä talvina saatamme heräillä liian usein, 
mikä voi koitua kohtaloksemme. Lisäksi meille 
sopivat elinympäristöt, sellaiset puoliaukeat paikat, 
joissa hyönteiset viihtyvät, tulisi säästä eikä rakentaa 
umpeen. Tällä hetkellä meillä pohjanlepakoille menee 
kuitenkin ihan hyvin.

Sarvijäärien kansanomainen 
nimitys on hapsenkakkiainen! 
Monilla ryhmän lajeilla on 
käsityöammattilaisten nimiä: 
suutari, räätäli, kankuri ja 
nahkuri.

Tutkimusretki rakennettuun 
ympäristöön 

Tehkää luonnonhavainnointiretki 
rakennettuun ympäristöön esi-
merkiksi päiväkodin tai koulun 
lähellä. Kirjatkaa ylös, mitä 
kaikkea havaitsette. Tarkkailkaa 
sekä lajeja, että erilaisia elin-
ympäristöjä. Millaisia asioita 
näkyy tiheämmin rakennetuilla 
alueilla, entä puistoissa tai 
tienvarsilla? 
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