KEVÄTSEURANTA
Havainnoi kevään etenemistä ja kirjaa ylös luontohavaintosi.
Seuraajan nimi:______________________________________

LAJI

NÄHTY
(paikka
& aika)

KUVA

Pajunkissat
- pajun kukinto, joka aukeaa
varhain keväällä ennen
lehtien tuloa.

Kuva: Minna Malin

Leskenlehti
- Ensimmäisiä keväällä kukkaan
puhkeavia kasveja.
- Kukat ovat kirkkaan keltaisia.
- Vaatimaton
kasvupaikkavaatimuksiltaan
mutta viihtyy avoimilla ja
aurinkoisilla paikkoja.

Kuva: Tuomo Salovuori

Koivun (lehti)
- Hiirenkorvat (pienet lehden
alut) ilmestyvät ensimmäisiin
koivuihin Etelä-Suomessa
usein jo ennen vappua.

Lähde: luontoliitto.fi, Wikipedia

OMAT
HAVAINNOT

Rentukka
- Kirkkaankeltainen kosteiden
paikkojen kasvi.
- Kukkii keväällä ja alkukesällä.
- Myrkyllinen.

Kuva: Tuomo Salovuori

Sinivuokko
- Kevään ensimmäisiä
kukkijoita. Suotuisina keväinä
aloittaa kukinnan huhtikuun
puolessa välissä.
- Kasvaa yleisesti tuoreissa ja
kuivissa lehdoissa.
- Kukat ovat useimmiten siniset
ja melko pienet.
- Kaikki kasvinosat sisältävät
myrkyllisiä aineita.

Kuva: Tuomo Salovuori

Valkovuokko
- Kuuluu sinivuokon tpaaan
kevään ensimmäisiin
kukkijoihin.
- Viihtyy ravinteikkaassa
maassa, valoisissa tuoreissa
metsissä ja lehtoniityillä.
- Kaikki kasvinosat sisältävät
myrkyllisiä aineita.
Kuva: Tuomo Salovuori

Leppäkerttu
- Puolipallonmuotoisia ja
hidasliikkeisiä vajaan 10 mm:n
pituisia hyönteisiä.
- Niiden peitinsiivet ovat usein
pilkulliset, ja pilkkujen määrä
ja väritys vaihtelevat
lajikohtaisesti.

Kuva: Tuomo Salovuori

Lähde: luontoliitto.fi, Wikipedia

Nokkosperhonen
- Kirkasvärinen päiväperhonen.
- Yläpinta on oranssinpunainen.
Siiven etureunassa on rivi
tummia täpliä. Etusiiven
takaosassa on mustakeltainen
täplä ja keskellä siipeä on
kaksi pientä tummaa täplää.
Takasiiven tyvi on tumma.
Sekä etu- että takasiipiä
reunustaa tumma reuna,
jossa on sinisiä täpliä.

Kuva: Tuomo Salovuori

Sitruunaperhonen
- Lajin koiras on
sitruunankeltainen. Naaras on
väriltään vihertävänkeltainen.
Siipien keskellä on
tummemmat täplät.

Kuva: Pixmac

Sisilisko
- Aikuisen sisiliskon keskipituus
on noin 10–17,5 cm.
- Tavallisin väri on ruskea.
- Sisilisko elää melko kosteissa
ympäristöissä.
- Sisilisko on päiväaktiivinen ja
se suosii aurinkoisia paikkoja.
Sammakonkutu (munat)
- Kutemisaika ajoittuu huhtikesäkuulle.
- Kutupaikaksi kelpaavat ojat ja
lammikot.
- Mätimunat turpoavat
muninnan jälkeen ja nousevat
pintaan yhtenäisenä,
hyytelömäisenä massana.

Nuijapää
- Yksi sammakon
kasvuvaiheista
- Kasvavat vedessä isoina
ryhminä
- Väritykseltään ovat mustia tai
tummanruskeita.
- Rakenne koostuu päästä ja
pyrstöstä.

Lähde: luontoliitto.fi, Wikipedia

Kuva: Minna Malin

Sammakko
- Koko n. 6-9cm.
- Väritys on vaihteleva, mutta
useimmiten selkä on
tummalaikkuinen.
- Sammakot viihtyvät parhaiten
kosteassa ympäristössä.

Västäräkki
- Harmaa selkä ja valkea
vatsapuoli, pään etuosa
valkoinen ja päälaki musta,
samoin kaula.
- Pyrstö on pitkä ja se heiluu
lajille tyypillisesti kävelyn
aikana.
- Ääni on lyhyt kaksitavuinen
”tsi-tsit” ja se ääntelee
liikkuessaan jatkuvasti.
Varis
-

-

Höyhenpeite suurimmaksi
osaksi tuhkanharmaa lukuun
ottamatta kiiltävänmustaa
päätä, kurkkua, nilkkaa, siipiä
ja pyrstöä. Nokka ja jalat ovat
mustat.
Variksen ääni on käheä,
hieman värisevä raakunta.

Joutsen
- Joutsenet ovat vesilintuja.
- Niillä on pitkä kaula ja yleensä
valkoinen höyhenpeite.
- Nokan väri vaihtelee
keltaisesta oranssiin.

MUITA HAVAINTOJA

Lähde: luontoliitto.fi, Wikipedia

Lähde: luontoliitto.fi, Wikipedia

