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JÄRVEN RANNALLA
Pvm

Tutkimusryhmä

Tervetuloa rannalle ja WWF:n Naturewatch-tutkimusverkostoon!
Naturewatch Rannalla -tehtävät auttavat tutustumaan monimuotoiseen järviluontoon, pohtimaan rantojen käyttöä ja
havainnoimaan tapahtuvia muutoksia. Materiaalin tehtävät on suunniteltu alakoululaisille.

ryhmät voivat suorittaa tehtäväkokonaisuuksia itsenäisesti. Loppuyhteenvedossa tulokset kootaan yhteen ja kirjataan koontilomakkeelle. Eväsleivän ympäristövaikutukset
-tehtävää on hyvä pohtia yhdessä. Viimeinen, Järvitarina
Malawista -tehtävä antaa retkikokemuksille globaalia ulottuvuutta ja sopii vaikkapa kotitehtäväksi.

Koko tehtäväpaketin suorittamiseen saa kulumaan kokonaisen retkipäivän tai kolme lyhyempää parin tunnin retkeä. Jos haluatte keskittyä vain muutamiin aihepiireihin,
tehtävät toimivat itsenäisinä tutkimuslomakkeina. Mukana
rannalla on hyvä olla joitakin lajintuntemuskirjoja kasveista, selkärangattomista ja linnuista. Muista tarvikkeista mainitaan kunkin tehtävälomakkeen alussa.

Tehtävät, joissa on *-merkki, tuottavat WWF:lle arvokasta
tietoa eri elinympäristöjen tilasta. Näiden tutkimusten tulosten toivomme palautuvan WWF:lle vuosittaista seurantaa ja yhteistä raporttia varten. Raportoinnin tueksi löydät
ohjeet ja koontilomakkeen materiaalin lopusta. Tuloksia
palauttamalla olette mukana WWF:n tutkimusverkostossa!

Voitte aluksi kävellä rannalla ja havainnoida sitä kokonaisuutena Millainen ranta ja Elinympäristöjen tilkkutäkki -tehtävien avulla. Sen jälkeen voitte jakaantua ryhmiin ja eri

Lähtekää siis järviluontoon kokemaan ja oppimaan yhdessä WWF:n kanssa!

Kuvitukset: Noora Kaunisto
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Millainen ranta?
1.* Tutkimme (ympyröikää oikea vaihtoehto)
järveä

lampea

jokea

puroa

muuta vesistöä, mitä:

Tutkimuskohteen nimi:

2.* Missä olemme?

Kuvailkaa tutkimuspaikan sijainti niin tarkkaan, että muutkin löytävät tänne.

3. Millainen ranta tämä on? Rastittakaa vaihtoehdot, joita tältä rannalta löytyy.
Kalliota

Niittyä

Kivenlohkareita

Sammalta

Hiekkaa, soraa

Pensaikkoa

Ruovikkoa

Rakennuksia

Kaislikkoa

Muuta, mitä?

4. Keksikää ainakin kolme sanaa, jotka kuvaavat tätä rantaa:
1.
2.
3.

5. Millaisia kasveja kasvaa rannan kuivassa osassa?
puita

pensaita

varpuja

korkeita ruohoja

Mitä rannalla kasvavia kasveja tunnette nimeltä?
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Millainen ranta?
Tarvikkeet: kumisaappaat

6. Tutkikaa kalliota ja kiviä rannalla. Mitä eri värejä löydätte?

7.* Kävelkää veteen niin pitkälle kuin saappaan varret yltävät. Katsokaa ja tunnustelkaa
minkälainen pohja on. Rastittakaa pohjaa parhaiten kuvaavat vaihtoehdot.
Pohja on kalliota.
Pohjassa on isoja kivilohkareita.
Pohjassa on pikkukiviä ja soraa.
Pohja on hiekkainen
Pohja on savinen ja mutainen.

8. Millaisia kasveja kasvaa vedessä? Kirjoittakaa tähän niiden kasvien nimet, jotka tunnistatte.
Lisäksi kuvailkaa hieman niitä kasveja, joita ette tunnista.
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Millainen ranta ?
9.* Mikä on mielestänne hienointa tällä rannalla?

10. Mitä merkkejä ihmisestä rannalla näkyy?

11. Jos tulisitte tälle rannalle vapaa-aikana, niin mitä täällä olisi mukava tehdä?

Tiesittekö? Entisaikojen suomalaiset uskoivat sisävesissä elävän veden emännän tai vedenneidon. Tämän
kerrottiin olevan kaunis nainen, joka harjaili hiuksiaan rantakivellä. Kalan pyrstöä tällä ei kuitenkaan ollut,
vaan pyrstölliset merenneidot ovat peräisin kansainvälisistä tarinoista.
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Elinympäristöjen tilkkutäkki
12.* Kuinka monta ominaisuuksiltaan erilaista elinympäristöä eli "laikkua" pystytte erottamaan
50 metrin matkalta tältä rannalta? Yksittäinen laikku voi olla esimerkiksi tiheä järviruokokasvusto, kelluvien
kasvien rykelmä tai varjoisa pajupuska.

Merkitkää tukkimiehen kirjanpidolla muistiin kaikki löytämänne yli 1m2 kokoiset laikut
ja laskekaa lopuksi tulos yhteen.

Löysimme ______kpl erilaisia elinympäristölaikkuja.

13. Piirtäkää kuvia erilaisista elinympäristölaikuista, joita löysitte rannalta.

14. Yhteenveto:
a) MIllaisia elinpaikkoja rannalta löytyy eniten?

b) Millaisille elinpaikkaa vaativille eliöille ranta
soveltuu erityisen hyvin?

Tiesittekö? Mitä enemmän olosuhteiltaan erilaisia paikkoja rannalta löytyy, sitä useammalle lajille se tarjoaa
elinmahdollisuudet. Rantakasvi tarvitsee viihtyäkseen sopivaa pohja-ainesta sekä valoa, hauki kaipaa vesikasvien
suojaa ja pinnalla elävälle vesimittarille riittää poukaman avovesikin.
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Kuinka rehevää?
Jotkut vesistöt ovat luonnostaan runsasravinteisia, toiset vähäravinteisia. Rehevöityminen tarkoittaa sitä, että vesistön
koko ekosysteemin toiminta muuttuu, kun ravinteiden määrä vedessä lisääntyy. Tärkeimpiä ravinteita ovat typpi ja fosfori.

15.* Tutkikaa rantaa ja rastittakaa havaintojenne mukaisesti ne ominaisuudet,
jotka rannasta löytyvät.
Vähäravinteinen vesistö					Runsasravinteinen vesistö
vesi kirkasta tai kirkkaan ruskeaa			

vesi vihreän sameaa

hiekka- tai kivipohja					

pohjalla liejua

ei sinilevää veden pinnalla				

sinilevää veden pinnalla

vähän vesikasveja					

runsaasti vesikasveja

pohja näkyy selvästi					

heikko näkösyvyys

sammalpeitteiset rannat					

paljon kelluvia kasveja

kivet paljaita						

rantakivissä viherlevää

Laskekaa, kumpaan listaan tuli enemmän rasteja. Päätelkää rastien lukumäärän perusteella,
onko tutkimanne vesistö vähäravinteinen, runsasravinteinen vai siltä väliltä.
Havaintojemme mukaan tutkimamme vesistö on_____________________________________________ .

Tiesittekö? Suomalaiset järvet ovat keskimäärin vain 7m syviä. Suomen sisävesien kokonaistilavuus on noin
230 km³. Jos kaikki vesi levitettäisiin tasaiseksi kerrokseksi koko Suomen päälle, siitä tulisi noin 70cm vesikerros.
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Hyvät vai pahat naapurit?
16. Kartta naapureista

Hahmotelkaa kartta tutkimastanne rannasta ja sen lähialueista, joita pystytte näkemään ympärillenne katsomalla.
Mitä kaikkea tämän järven naapureina on? Näkyykö rakennuksia? Virtaako jokia? Mitä on vastarannalla?

17.* Katselkaa ympärillenne ja rastittakaa, mistä tämän rannan vaikutuspiiriin voi tulla
valuma- tai jätevesiä.
asuintaloista					

tehtaista

kaduilta ja liikenteestä			

veneistä ja laivoista

pelloilta						

muualta, mistä?

kesämökeistä ja saunoista

18.* Mitä näistä valumavesistä voisi helpoiten estää
joutumasta vesistöön?

Tiesitkö? Noin miljoona ihmistä asuu Suomessa viemäriverkon ulkopuolella. Haja-asutuksesta voi päästä
vesistöihin typpeä ja fosforia, jotka aiheuttavat rehevöitymistä. Myös kesämökkiasukkaiden pesuvedet ja
vessat kuormittavat vesistöjä.
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Pikkueläimet vedessä
Tarvikkeet: haavi, valkoinen muoviastia

19. Pyydystäkää haavilla varovasti eläimiä pinnan alta ja pohjasta. Kiviä kääntämällä ja kasvien seasta
voi löytää hyviä apajia. Tyhjentäkää haavin sisältö valkoiseen astiaan, jossa on jo valmiiksi vähän vettä.
Mitä erilaisia eläimiä löydätte?
Löysimme			

0 kpl

muutaman

monta

1. Kaloja 			

		

		

2. Simpukoita			

		

		

3. Kotiloita			

		

		

4. Siiroja			

		

		

5. Sukeltajia 			

		

		

6. Malluaisia 			

		

		

7. Hyönteistoukkia 		

		

		

8. Juotikkaita

		

		

		

		

		

9. Muita eläimiä,
mitä?

20. Seuratkaa eläinten liikkumista vesiastiassa. Mitä erilaisia liikkumistapoja niillä on?

21. Mikä saalistamistanne pikkueläimistä on paras uimari?

22. Jos olisit ahven, niin mitä näistä eläimistä mieluiten saalistaisit ja miksi?

10

WWF Naturewatch A

JÄRVEN RANNALLA
Pvm

Tutkimusryhmä

Linnut kiikarissa
Tarvikkeet: kiikarit, kello

23. Istukaa viisi minuuttia hiljaa ja katselkaa rantaa, veden pintaa ja taivasta, jotta näkisitte
lintuja. Pitäkää lintukirja ja kiikarit ulottuvillanne.
Kirjoittakaa, mitä eri lintuja näette.

24.* Mitä lintuja näette eniten?

25. Etsikää ravintoa, jota tällä rannalla on tarjolla linnuille. Mitä löysitte?

26. Mistä vesilinnut voisivat tällä rannalla
rakentaa pesänsä?

Tiesittekö? Kahlaajat ovat taidokkaita etsimään ruokaa pohjasta. Niiden nokassa on tarkka tuntoaisti, jonka avulla
ne huomaavat mudassa liikkuvat pikkueläimet. Jotkut myös polkevat pohjaa tehokkaasti jaloillaan ja
pistävät siten saaliseläimet liikkeelle.
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Linnut kiikarissa
Tarvikkeet: kiikarit, sekuntikello

27. Tarkkailkaa yhtä lintua 5 minuutin ajan.

Yksi ryhmäläisistä seuraa ajan kulumista sekuntikellosta ja kertoo väliajat minuutin välein.
Muut tarkkailevat lintua kiikareilla. Kirjuri kirjaa taulukkoon muistiin, mitä lintu tekee.
Laji, jota tarkkailemme:
Aika

Mitä lintu tekee?

0-1 min
1-2 min
2-3 min
3-4 min
4-5 min

28. Yhteenveto: Mihin rannalla elävän linnun aika
pääasiassa kuluu tähän aikaan päivästä?

29. Jos ette nähneet yhtään lintua,
mistähän se voisi johtua?

Tiesittekö? Suurikokoinen vesilintumme, kuikka, pystyy olemaan veden alla jopa 5 minuuttia ja sukeltamaan
30 metrin syvyyteen kalastaessaan.
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Kuin kala vedessä
30. Kulkekaa varovasti rantaa pitkin ja yrittäkää nähdä kaloja tai merkkejä siitä, että kalat
viihtyvät tässä rannassa. Rastittakaa, mitä merkkejä näette.
Näimme:
Kaislikkoa tai ruovikkoa, jonka seassa voi piileskellä.
Vesikasveja, joihin voi kiinnittää mätimunia.
Vedessä olevia varjoisia paikkoja, joissa voi oleilla kirkkaalla säällä, sillä kalat eivät voi sulkea silmiään.
Mutapohjassa olevia kuoppia, joita on syntynyt, kun kalat näykkivät ruokaa pohjasta.
Veden loiskahduksia, jotka syntyvät, kun kalat nappaavat pinnasta syötävää.
Kaloja
Kalastajia, kalastusvälineitä tai kalanperkeitä

Tarkkailkaa rannan ominaisuuksia. Kummalle kalalajille tämä vesistö sopisi paremmin?
Muikku
Muikku on ulappavesien parvikala, joka viihtyy parhaiten suurilla ja avonaisilla selkävesillä. Se suosii puhtaita ja kirkkaita
vesiä, mutta tulee toimeen myös kohtalaisen ruskeissa ja rehevissä vesissä.
Ruutana
Viihtyy monenlaisissa vesissä, myös pienissä lammissa ja rehevissä merenlahdissa. Pitää eniten lämpimistä ja rehevistä
vesistöistä. Selviytyy jopa täysin hapettomissa oloissa. Kutee rantakasvillisuuden sekaan yöaikaan.
Tämä vesistö sopii paremmin _______________________________, koska

Tiesittekö? Parhaita kalastuspaikkoja ovat esimerkiksi ruovikoiden reunat ja kapeat salmet. Eri lajit viihtyvät eri
paikoissa, joten kannattaa vaihdella onkimispaikkaa. Jos näette kalastajia rannalla, niin käykääpä kohteliaasti
kysymässä, mitä saalista he ovat saaneet!
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Millaista tämän vesistön vesi on?
Tarvikkeet: lämpömittari, puhdas lasipurkki, valkoinen paperi

31. Mitatkaa veden lämpötila lämpömittarilla.

Veden lämpötila on _________°C.

32.* Ottakaa vettä lasipurkkiin 20 senttimetrin syvyydestä. Laittakaa silmät kiinni ja
haistakaa vettä purkissa. Miltä vesi tuoksuu?
raikkaalta
levältä
mudalta
kalalta
bensiiniltä/öljyltä
muulta, miltä?

33.* Pitäkää vesinäytepurkkia valkoista paperia vasten. Minkä väristä vesi on?
kirkasta
keltaista
ruskeaa
vihreää
sinivihreää
muun väristä, mitä?

Tiesittekö? Kirkasta vettä löytää usein lähteistä, puroista ja karuista järvistä. Keltainen ja ruskea vesi johtuvat
usein humuksesta, joka kertoo suon läheisyydestä. Vihreä vesi voi kertoa runsaasta kasviplanktonista ja
sinivihreä sinilevästä. Vesi voi olla myös savisameaa.
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Millaista tämän vesistön vesi on?
Tarvikkeet: pH-liuskoja, valkolevy näkösyvyyden mittaamista varten

34.* Mitatkaa veden pH-arvo, joka kertoo veden happamuudesta. Kastakaa pH-paperi veteen ja
verratkaa sen väriä pH-väriasteikkoon.
Veden pH-arvo on ____________.

35.* Tarkkailkaa veden pintaa. Näkyykö kirjavia öljyläikkiä?
ei
kyllä

36.* Mitatkaa valkolevyn avulla näkösyvyys vedessä.

a) Etsikää syvä paikka, esim. sillan tai laiturin kohdalla.
b) Laskekaa valkolevy narulla niin syvälle veteen, että sitä ei enää näy.
c) Vetäkää levyä sen jälkeen hitaasti ylös. Heti kun levy taas näkyy, lukekaa asteikosta mikä on näkösyvyys tällä kohtaa.
Näkösyvyys on________metriä.
Auringon valo tunkeutuu veteen 2,5 kertaa näkösyvyyden verran.
Siispä vedessä on tällä rannalla valoa __________ metriin asti.

37.* Yhteenveto: Kirjoittakaa muutamalla lauseella,
millaista vesi on tässä vesistössä.

Tiesittekö? Happamuus on vesiluonnolle erittäin haitallista. Esimerkiksi ahvenen, lohen ja hauen lisääntyminen
häiriintyy, jos veden pH laskee 5.5:een. Happamissa oloissa maaperästä alkaa myös huuhtoutua vesistöön
haitallisia metalleja.
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Roskia rannalla
Tarvikkeet: muovipusseja, hanskoja

38.* Roskatutkimus

Etsikää roskia rannalta 50 metrin pituiselta matkalta. Kerätkää roskat pusseihin yhteen paikkaan. Lajitelkaa kierrätettävät
erikseen. Merkitkää rastilla, mitä seuraavista löysitte:
Lasia						

Kangasta, vaatteita tai kenkiä

Metallia						

Ruokajätteitä

Paperia, kartonkia tai pahvia			
			
Muovia						

Narua tai köyttä
Muuta, mitä?

Vaahtomuovia tai styroksimuovia		

Ei lainkaan roskia

Rakennusmateriaalia (tiiliä, betonia, lautoja)
Montako kierrätykseen kelpaavaa roskaa löysitte?__________kpl
(pullot, metalli, paperi, kartonki, pahvi, vaatteet)
Kuinka paljon roskaa löytyi yhteensä? ___________ pussillista.

39. Valitkaa muutama kiinnostava roska ja pohtikaa tarkemmin, mistä ne ovat peräisin ja miten
ne ovat kulkeutuneet rannalle.
Roska

Mistä se on peräisin?			Miten se on joutunut rannalle?
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Eväsleivän ympäristövaikutukset
40. Nyt on aika istua rauhassa ja pohtia vaikutuksiamme ympäristöön.

Tehkääpä ajatusleikki: Mitä yhteyksiä eväiden syömisellä voi olla tämän vesistön hyvinvointiin?
Oletetaan, että syötte ruisleipää. Miten ruisleivän tuottaminen voi vaikuttaa ympäristön tilaan?
Mitä vaikutuksia voisi olla...
a) rukiin viljelyllä?

b) ruisleivän leipomisella leipomossa?

c) leivän kuljetuksella kauppaan ja kaupasta kotiin?

41. Mitä näistä vaikutuksista voisi helposti vähentää?

42. Vanhempasi ovat aikaisemmin vieneet sinut aamulla autolla kouluun, mutta nyt alat kulkea
matkan pyörällä joka päivä.
a) Mitä hyvää tämä muutos saa aikaan lähiympäristössäsi?

b) Jos kaikki koululaiset tekisivät näin,
niin millaisia vaikutuksia sillä voisi olla tähän vesistöön?

Tiesittekö? Liikenteen typpipäästöt ilmaan ovat yksi merkittävä vesistöjä rehevöittävä tekijä. Autojen typpipäästöt
on onneksi saatu laskemaan melko paljon. Laivaliikenne sen sijaan ei ole onnistunut vähentämään päästöjään
yhtä paljon.
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Järvitarina Malawista
Mitä WWF tekee Malawin luonnon ja ihmisten
hyväksi?

Malawin tasavallassa, itäisessä Afrikassa, on yksi maailman
sisävesien aarreaitoista: Malawi-järvi, jossa elää yli 1000
kalalajia. Vertailun vuoksi voi sanoa, että Suomessa
vakituisesti esiintyviä alkuperäisiä kalalajeja on noin 60.
Suurin osa Malawi-järven kaloista kuuluu kirjoahveniin.
Kirjoahvenet ovat värikkäitä ja niillä on aika erikoisia
ravinnonhankintatapoja. Mbuna-nimellä tunnetuilla pienillä
kirjoahvenilla on erityiset hampaat, joilla ne voivat raapia
levää kivistä. Toisilla on leveät litteät hampaat, joilla ne
murskaavat kotilon kuoria päästäkseen nauttimaan niiden
sisällöstä.

Suomen WWF on etsinyt keinoja luonnon suojelemiseen
ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen Malawissa.
WWF on perustanut kyliin kala-altaita ja opastanut
kyläläisiä kalankasvatuksen saloihin. Kalastajia on myös
neuvottu välttämään kalastamista rannikon läheisyydessä
sekä päästämään takaisin veteen lajit, jotka syövät
bilhartsiamadon isäntäkotiloita. Näiden kotiloita syövien
kalalajien tunnistamista opetetaan sekä aikuisille että
taiteen keinoin myös lapsille. Paikallisia opastetaan
myös löytämään kalastukselle vaihtoehtoisia tulonlähteitä
kuten melonta- ja sukellusretkien järjestämistä turisteille.

Myös kirjoahventen lisääntyminen kiehtoo tutkijoita. Munien
hedelmöittyminen tapahtuu naaraan suussa, ja naaras kantaa
niitä suussaan vielä silloinkin, kun ne ovat jo kehittyneet
pikkukaloiksi. Pikkukalat uivat ulos vain ruokailemaan, mutta
heti vaaran lähestyessä ne uivat takaisin emon suuhun.
Kirjoahvenuroksilla on usein haaremissaan monta naarasta.
Ja mitä tapahtuu, jos haaremia johtava uros menehtyy?
Niin uskomatonta kuin se onkin, johtava naaras vaihtaa
sukupuolta ja ryhtyy uroksena hoitamaan jäljelle jäänyttä
haaremia.

Myös metsien hävittämisen ehkäisy on Malawissa tärkeää.
Paikallisia asukkaita on muun muassa kannustettu
käyttämään polttobrikettejä metsistä hakatun polttopuun
sijaan. Briketit tehdään biojätteestä ja niitä poltetaan lieriön
muotoisessa liedessä, joka on paljon tehokkaampi kuin
perinteinen tulisija. Briketit säästävät myös naisten ja tyttöjen
aikaa, kun ei tarvitse lähteä pitkille polttopuidenhakuretkille.

Mikä on kirjoahventen tulevaisuus?
Malawi-järven ainutlaatuiset kalat ovat hälyttävästi
vähenemässä. Metsien väheneminen on lisännyt eroosiota
eli Malawi-järveen kulkeutuu samentavaa maa-ainesta, kun
metsät eivät enää pidä maata paikoillaan. Metsät hupenevat,
kun niitä hakataan polttopuuksi. Paikallisia kalastajia on
myös liikaa. Ryöstökalastus haittaa paitsi luontoa myös
ihmistä. Kun kaloja on vähemmän, yksi tärkeä paikallisten
ihmisten ravinnon lähde ehtyy.
Malawi-järvessä ja muuallakin Afrikan sisävesissä esiintyy
loismato, joka aiheuttaa bilhartsia nimistä tautia. Loisen toukka
tunkeutuu ihmisen ihon läpi elimistöön. Hoitamattomana tauti
on erittäin vaarallinen ja johtaa vakaviin sisäelinvaurioihin.
Ennen ihmiseen siirtymistä loismato loisii makeiden vesien
kotilossa. Useat eri kirjoahvenlajit käyttävät ravinnokseen
näitä kotiloita ja siten rajoittavat loismadon leviämistä.
Koska kalakannat hupenevat, kotilot, ja sitä kautta bilhartsia
lisääntyvät. Ylikalastus on siten myös pääsyy bilhartsian
räjähdysmäiseen lisääntymiseen.
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Järvitarina Malawista
43. Kysymyksiä tekstin pohjalta
Mikä Malawi-järven kirjoahvenissa on erikoista?

Miksi Malawi-järven kalat ovat vähenemässä?

Mitä hyötyä kirjoahvenista on Malawi-järven lähistöllä asuville ihmisille?

Malawi-järven suojeluhankkeessa on käytetty monenlaisia keinoja. Mitä vaikutuksia Malawi-järvelle ja sen rantojen
asukkaille arvelet olleen seuraavilla keinoilla:
- kalankasvatuksen lisääminen

- kalalajien tunnistamisen opettaminen kalastajille

- sukellusoppaiden kouluttaminen

- hedelmäpuuntaimien kasvattaminen

- brikettiliesien rakentaminen
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Koostelomake tutkimuksista
Käykää retken jälkeen luokassa tulokset yhdessä läpi keskustellen ja täyttäkää samalla tämä koostelomake. Kun lomake
on täytettynä, niin tulosten lähettäminen WWF:lle on helppoa sähköisellä lomakkeella WWF:n internetsivuilla. Syyskauden
tutkimustulokset tulee palauttaa WWF:lle 15.11. mennessä ja kevätkauden tulokset viimeistään 31.5. Raportti menneen
kouluvuoden Naturewatch-tutkimuksista ilmestyy seuraavan lukuvuoden alkaessa elokuussa.

1. Tutkimme:						15. Onko vesistö vähäravinteinen vai
runsasravinteinen?

								
Vesistön nimi

2. Tutkimuspaikan sijainti?				17. Mistä rannalle voi kulkeutua 		
			
				
ravinteita ja päästöjä?
					
								

7. Minkälainen pohja?		

								
Pohja on kalliota.
								
Pohjassa on isoja kivilohkareita.
								
Pohjassa on pikkukiviä ja soraa.
								
Pohja on hiekkainen.
								
Pohja on savinen ja mutainen.
								

9. Hienointa rannalla?					
								

asuintaloista
kaduilta ja liikenteestä
pelloilta
kesämökeistä ja saunoista
tehtaista tms.
veneistä ja laivoista
muualta, mistä:

18. Mitä valumavesistä voisi
estää valumasta vesistöön?

12. Löysimme 						24. Rannan yleisin lintulaji?
______kpl erilaisia elinympäristölaikkuja.
(keskiarvo ryhmien tuloksista)

14. Millaista elinympäristöä vaativille
eliöille ranta soveltuu erityisen hyvin?
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Koostelomake tutkimuksista
32. Miltä vesi tuoksui? 					38. Mitä roskia löytyi?
raikkaalta 						
						
levältä							

lasia
metallia

mudalta							

paperia, kartonkia tai pahvia

kalalta 							

muovia

bensiiniltä/öljyltä					

vaatteita

muulta, miltä?						

ei lainkaan roskia

								Montako kierrätykseen sopivaa roskaa löysitte?
33. Minkä väristä vesi oli?				_______kpl
								
kirkasta
								Kuinka paljon roskaa löytyi yhteensä?
keltaista						_________pussillista
															
ruskeaa
								Yhteystiedot:
vihreää							Koulun nimi ja postiosoite:
								
sinivihreää						
muun väristä, mitä? 					
								
							
34. Veden pH-arvo oli					Tutkimuksen tehnyt luokka ja oppilasmäärä:

35. Näkyykö öljyläikkiä?

								
ei
kyllä					Opettaja:

36. Näkösyvyys oli ___________m			

Opettajan sähköpostiosoite:

37. Yhteenveto: Millaista vesi oli tässä vesistössä?
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Koostelomake tutkimuksista
Päivän paras anti

Mikä oli ryhmällesi päivän "kultajyvänen" eli merkittävin asia, mikä opittiin tai havaittiin?
		

Muuta

Tähän voitte kirjoittaa muita havaintoja tai hauskoja tuloksia tutkimuksista

Palauta ryhmäsi tulokset WWF:lle internetin välityksellä osoitteessa:
http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch_tutkimukset/
tai koostelomake postitse osoitteella: WWF Naturewatch, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
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