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TALVELLA
Pvm

Tutkimusryhmä

Tervetuloa talviseen luontoon ja WWF:n Naturewatch –tutkimusverkostoon!
Naturewatch Talvella -tehtävät auttavat tutustumaan talveen ja sen merkitykseen Suomen luonnossa. Tutkimuksissa tarkastellaan talvea metsä- ja vesiekosysteemeissä,
tutkitaan talvista säätä ja lunta sekä tarkkaillaan ihmisiä
talvella. Tehtävät on suunniteltu yläkoululaisille.

Tehtäväpaketin suorittamiseen voi käyttää kokonaisen
retkipäivän tai kolme lyhyempää parin tunnin retkeä. Mikäli
haluatte keskittyä vain muutamiin aihepiireihin, toimivat
tehtävät itsenäisinä kokonaisuuksina.
Tehtävät, jotka on merkitty * -merkillä, tuottavat WWF:lle
arvokasta tietoa eri elinympäristöjen tilasta ja tekemistänne päätelmistä. Näiden tulosten toivomme palautuvan
WWF:lle vuosittaista seurantaa ja koontiyhteistä raporttia
varten. Raportoinnin tueksi löydätte ohjeet ja koontilomakkeen materiaalin lopusta. Tuloksia palauttamalla olette
mukana WWF:n tutkimusverkostossa!

Voitte itse valita, mitkä tehtävät teette. Talviselle metsäretkelle sopivat tehtävät kasvien, lintujen ja selkärangattomien talvesta sekä tehtävät Tarkastellaan lunta ja Merkkejä
ihmisistä. Vesistön talven tutkimiseen on oma tehtävänsä,
mutta samalla retkellä voi toki myös tarkkailla lintuja ja
ottaa luminäytteitä. Tehtävä Ihmisten talvi sopii toteutettavaksi koulun lähiympäristössä. Luminäytteen tutkiminen
suoritetaan luokassa luontoretken jälkeen. Talvet silloin
ennen ja Talvitarina Jakutiasta sopivat kotitehtäviksi.

Sukeltakaa siis talveen kokemaan ja oppimaan yhdessä
WWF:n kanssa!

Kuvitukset: Noora Kaunisto
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Millainen talvi tämä on?
* 1. Tutkimusajankohta ja -paikkakunta:
Missä teette säätutkimuksia?
Koulun pihalla

kotipihalla

muualla, missä?

* 2. Lämpötila
Ulkolämpötila oli ___________°C . Lämpötila mitattiin klo_________.

* 3. Lumen syvyys

Mitatkaa lumipeitteen paksuus neljästä eri kohdasta: kahdesta kohtaa aukealla paikalla ja kahdesta kohtaa puiden tai rakennusten suojaamasta paikasta. Käyttäkää apuna keppiä ja mittanauhaa. Varmistakaa, että mittauskohtaan ei ole kasattu lunta.
Lunta oli
______________ cm ja _____________ cm avoimella paikalla
______________ cm ja _____________ cm suojaisalla paikalla

Keskimäärin lunta oli _________ cm

Vertaa tekemiäsi havaintoja 40 vuoden keskiarvoihin lähellä omaa paikkakuntaasi.
Paikkakunta

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

lämpötila

lumen
syvyys

lämpötila

lumen
syvyys

lämpötila

lumen
syvyys

lämpötila

lumen
syvyys

Helsinki

- 2,2 °C

7 cm

- 4,2 °C

14 cm

- 4,9 °C

23 cm

- 1,5 °C

23 cm

Jyväskylä

- 6,4 °C

19 cm

- 8,5 °C

31 cm

- 8,7 °C

42 cm

- 4,0 °C

45 cm

Kuopio

- 7,1 °C

19 cm

- 9,5 °C

34 cm

- 9,6 °C

47 cm

- 4,3

50 cm

Oulu

- 8,2 °C

16 cm

- 9,4 °C

30 cm

- 9,0 °C

43 cm

- 4,4

45 cm

Tampere

- 4,6 °C

10 cm

- 6,7 °C

23 cm

- 7,0 °C

30 cm

- 2,8

30 cm

Turku

- 2,7 °C

9 cm

- 4,6 °C

15 cm

- 5,5 °C

24 cm

- 1,9

25 cm

Sodankylä

- 12,4 °C

34 cm

- 14,1 °C

54 cm

- 12,7 °C

70 cm

- 7,5 °C

76 cm

Vaasa

- 4,6 °C

11 cm

- 6,8 °C

21 cm

- 6,9 °C

30 cm

- 3,1

30 cm

Lähteet: www.fmi.fi ja Suomen maakuntien ilmasto 2009 -raportti

* 4. Yhteenveto: Millainen talvi tänä vuonna on?
Talvi on (ympyröi oikeat vaihtoehdot)
runsasluminen

lunta kohtalaisesti

vähäluminen

lumeton

kylmä

tavanomainen

leuto

Tiesittekö? Suojasää tulee tutusta sanasta ”suoja”. Leuto sää talvella on entisaikoina tuntunut suorastaan
suojalta, kun ulkona on työskennelty paljon eikä vaatetus ole aina ollut kovin lämmin.
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Sää ja ilmasto
Sää ja ilmasto liittyvät toisiinsa, mutta eivät ole sama asia. Sää vaihtelee hetkestä toiseen, kun taas ilmasto on pitkän ajan
säätilojen summa.

5. Kumpi seuraavista teksteistä kuvaa säätä ja kumpi ilmastoa?

1. Vuoden kylmimmän kuukauden, helmikuun, keskilämpötila alueella on -8 °C. Lämpimin kuukausi on heinäkuu, jolloin
keskilämpötila on +17 °C. Sadepäiviä on vuodessa keskimäärin 118. Sateisin kuukausi on yleensä elokuu, jolloin sademäärä on keskimäärin 70–80 mm.
Teksti kuvaa _______________________
2. Etelän ja lännen väliset tuulet heikkenevät vähitellen. Sadealue liikkuu maan itäosasta Venäjän puolelle. Uusi sadealue
kulkee maan eteläosan yli itään illan ja yön aikana. Päivälämpötila vaihtelee koko maassa nollan ja +4 asteen välillä.
Teksti kuvaa _______________________

6. Muuttuva ilmasto

Sään vaihteluista ei voi suoraan päätellä sitä, onko ilmasto muuttumassa. Ilmaston muuttumisen havaitsemiseen tarvitaan
pitkän aikavälin seurantaa. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos johtuu siitä, että ihmisen toiminnan vuoksi ilmakehään on
päässyt liikaa niin sanottuja kasvihuonekaasuja.
Mitä kasvihuonekaasuja tiedätte?

7. Omat ilmastotekoni

Jokainen voi omilla arkisilla valinnoillaan säästää energiaa. Mitkä näistä tavoista ovat jo sinun tapojasi?
Mitä uusia tapoja voisit ottaa käyttöön?
Toimin
aina
näin

Ilmastoteko

Toimin
joskus
näin

Voisin
toimia
näin

Tämä olisi minulle
vaikeaa

Sammutan valot poistuessani huoneesta.
Suljen tietokoneen ja TV:n kun en käytä niitä.
Peseydyn lämpimässä suihkussa nopeasti.
Säädän sisälämpötilan 20 °C tai alemmaksi.
Kuljen kävellen, pyörällä tai bussilla aina kun se on mahdollista.
Ostan uusia tavaroita harvoin ja harkiten.
Syön paljon kasviksia ja vain vähän eläinkunnan tuotteita.
Otan ruokaa sopivasti ja syön kaiken lautaselle ottamani.
Lennän lentokoneella hyvin harvoin.

Tiesittekö? Suomalaiset kotitaloudet heittävät ruokaa roskiin jopa 27 kg vuodessa henkeä kohden.
Ruoan hukkaan heittämisen lopettaminen on yksi helpoimmista ilmastoteoista, joka säästää myös omia rahoja.
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Metsän talvi
* 8. Retken päivämäärä:
Kuvaile tutkimuspaikka niin tarkkaan, että muutkin löytävät tänne:

9. Oletteko tutkineet tätä metsää myös muuna vuodenaikana?

kyllä

ei

Jos paikka on entuudestaan tuttu, millä tavoin se on erilainen talvella verrattuna muihin vuodenaikoihin?

* 10. Millaisia puita tutkimusalueellanne on?
Vain havupuita
Vain lehtipuita
Enemmän havupuita kuin lehtipuita
Enemmän lehtipuita kuin havupuita
Molempia suunnilleen saman verran

11. Tarkastelkaa lähemmin yhtä lehtipuuta.
Tunnistatteko puulajin?
koivu
haapa
pihlaja
leppä
vaahtera
muu, mikä?
Mistä tunsitte lajin?
Onko puun oksissa havaittavissa silmuja?

kyllä

ei
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Metsän talvi
*12. Mikä lehtipuu on yleisin tällä alueella?
* 13. Mikä havupuu on yleisin tällä alueella?
*14. Näkyykö puissa lumikuorman aiheuttamia jälkiä?
Taipuneita oksia
Katkenneita oksia
Jääpuikkoja oksilla
Lumen peittämiä puita
Taipuneita puita
Tykkylunta puissa

* 15. Näettekö merkkejä eläimistä?

Jälkiä lumella
Syömisen jälkiä oksissa tai kävyissä
Koloja tai painanteita maassa tai lumessa
Jätöksiä
Muita merkkejä, mitä?

Kuvailkaa löytämiänne merkkejä. Mikä eläin voisi olla kyseessä?

Tiesittekö? Sanonta ”paukkuva pakkanen” on saanut alkunsa siitä, että talon seinissä oleva vesi saa pakkasella laajentuessaan aikaan paukkuvan äänen. Muut talon rakenteet voivat puolestaan kutistua pakkasella ja aiheuttaa samanlaista ääntä.
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Kasvien selviytymiskeinot
16. Katselkaa ympärillenne. Millaisia kasveja näette?
Havupuita
Lehtipuita
Varpuja
Pensaita
Talventörröttäjiä
Vihreitä lehtiä maan pinnalla
Sammalia tai jäkäliä
Muita, mitä?

* 17. Tunnistatteko lajeja? Mitä kasvilajeja tunnistitte?

18. Tutkikaa kolmea erilaista kasvia.
Miten ne ovat sopeutuneet talveen?
Kasvi 1.

Kasvi 2.

Kasvi 3.

Tiesittekö? Talventörröttäjä eli ruohovartinen talvisiementäjä on jäykkävartinen kasvi, joka törröttää koko talven
kuivuneena lumihangesta ja varistaa siemenensä kevättalvella hangen pinnalle. Talventörröttäjiä ovat esimerkiksi koiranputki, takiainen, järviruoko, pujo ja monet heinät.
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Lintujen talvi
* 19. Olkaa muutama minuutti ihan hiljaa ja tarkkailkaa, näkyykö tai kuuluuko lintuja. Merkitkää
tähän viiva aina, kun kuulette erilaisen linnunäänen.
Montako erilaista linnunääntä kuulitte? ______kpl
Montako erilaista lintua näitte? ______kpl
Mitä näkemänne linnut olivat tekemässä?

* 20. Mitä lintuja tunnistitte?
talitiainen
sinitiainen
punatulkku
viherpeippo
varpunen
mustarastas

tilhi
käpytikka
varis
harakka
kesykyyhky eli pulu
muita, mitä?

21. Jos olisit pikkulintu, mistä täältä löytäisit talvella syötävää?

Mihin menisit lepäämään kylmällä säällä?

22. Miksi joidenkin lintujen on lennettävä talveksi pois Suomesta?

* 23. Löydättekö lähistöltä lintujen ruokintapaikkaa? Jos löydätte, mitä siellä on tänään tarjolla?

Tiesittekö? Koskikaraa voi kutsua avantouimariksi, sillä se hakee talvellakin ravintonsa virtaaviin vesiin
sukeltamalla. Se nappaa veden alta erityisesti vesiperhosen toukkia.
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Linnut ja lämmönhukka
tarvikkeet: filmipurkki tai muu pieni muoviastia, litran ja puolen litran muovipullot, lämmintä vettä, lämpömittari

24. Suomessa talvehtivia lintuja ovat esimerkiksi hippiäinen, mustarastas ja varis. Miettikää,
millä linnulla on eniten vaikeuksia pysyä lämpimänä talvipakkasilla.
Asiaa voi selvittää tällä kokeella:
Täyttäkää filmipurkki ja pullot noin 40 asteisella vedellä. Viekää astiat ulos jäähtymään. Filmipurkki edustaa kokeessa hippiäistä, puolen litran pullo mustarastasta ja litran pullo varista. Odottakaa 15 minuuttia ja mitatkaa sitten veden lämpötila uudestaan.
”Hippiäisen” lämpötila oli _______ eli se oli laskenut _______astetta.
”Mustarastaan” lämpötila oli _______ eli se oli laskenut _______astetta.
”Variksen” lämpötila oli _______ eli se oli laskenut _______astetta.
Minkä linnun on kokeen perusteella vaikeinta pysytellä lämpimänä kylmänä talviyönä?

25. Miten linnut voivat suojautua talvella kylmää vastaan?

Tiesittekö? Hippiäinen voi kovilla pakkasilla syödä vuorokaudessa oman painonsa verran ruokaa pysyäkseen lämpimänä. Hippiäisen ravinto koostuu etupäässä hämähäkeistä, joita se etsii havupuiden oksilta.
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Tarkastellaan lunta
tarvikkeet: lapio, lämpömittari, kello, näytepurkkeja

26. Millaista lunta tutkimuspaikallanne on tänään?
Pehmeää
Kovaa
Puhdasta
Roskaista
Vasta satanutta
Märkää suojalunta
Narskuvaa pakkaslunta

27. Mitä tarkoittavat nämä lumeen ja jäähän liittyvät sanat?
räntä
nuoska
kinos
hanki
loska
huurre
kuura
routa
railo
tykky

28. Lumi on eriste
Kaivakaa lumeen kuoppa, joka ulottuu karikkeeseen (maan pintaan) asti. Mitatkaa kuopan kohdalta eri kerrosten lämpötiloja.
Ilman lämpötila (roikota mittaria puun oksalla kaksi minuuttia) _________ °C
Karikkeen lämpötila (työnnä mittarin pää karikkeen sisälle ja anna sen olla siellä kaksi minuuttia) _________ °C
Lumen lämpötila (Työnnä mittarin pää mahdollisimman syvälle lumen alle. Anna sen olla siellä kaksi minuuttia.)
_________ °C
Mitä eroja lämpötiloissa oli?

* 29. Mille eliölajeille voi olla hyötyä lumesta?

Tiesittekö? Kovalla pakkasella lumikiteissä on paljon sakaroita, jotka murtuvat jalan alla ja särkyvät. Siitä tulee
tuttu narskuva ääni. Lauhemmalla säällä sakaroita on vähemmän, ja nollaa lähestyttäessä osa sakaroista sulaa
vedeksi, joka toimii narskumista vähentävänä liukasteena.
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Selkärangattomien talvi
Aurinkoisena kevättalven päivänä lumen pinnalla voi nähdä liikkuvan selkärangattomia.

30. Tarkastelkaa lumen pintaa ja etsikää liikkuvia hyönteisiä ja muita selkärangattomia.
Löydättekö niitä?

Kuvailkaa löytämiänne lajeja.

Mistä muualta voisitte löytää selkärangattomia talvella?

31. Pieneliöt karikkeessa

Kaivakaa lunta karikkeeseen asti ja ottakaa hieman kariketta näytteeksi. Karikkeen voi pakata vaikka muovipussiin ja
panna takintaskuun lämpenemään. Varsinainen pieneliötutkimus tehdään sisällä retken jälkeen.
Tutkikaa karikenäytettä luokassa, kun se on sulanut ja lämmennyt. Löytyykö selkärangattomia? Kuvailkaa löytämiänne lajeja.

* 32. Yhteenveto selkärangattomien tutkimuksesta
Montako erilaista eläintä löysitte?_____ kpl
Kuvailkaa, millaisia eliöitä oli eniten?
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Merkkejä ihmisistä
tarvikkeet: muovipusseja

* 33. Näettekö maassa seuraavia ihmisten jättämiä jälkiä?
jalanjälkiä lumella
polkuja
latuja
pulkan tai kelkan jälkiä
pyörien jälkiä
roskia
muuta, mitä?

* 34. Mitä teidän mielestänne on mukava tehdä talvella ulkona?

* 35. Kulkekaa ryhmäläistenne kanssa noin kahdenkymmenen metrin matka, jokainen eri suuntaan. Kerätkää löytyvät roskat pussiin. Palatkaa sitten yhteen, laskekaa ja lajitelkaa roskat.
Merkitkää rastilla, mitä seuraavista löysitte ja montako kappaletta:
Lasia, ______kpl
Metallia, _____kpl
Paperia, kartonkia tai pahvia, _____kpl
Muovia, _____kpl
Kangasta; vaatteita tai kenkiä, _____kpl
Ruokajätteitä, _____kpl
Muuta, mitä?
Ei lainkaan roskia
Montako kierrätykseen kelpaavaa roskaa löysitte?__________kpl
Kuinka paljon roskaa löytyi yhteensä: ___________ pussillista
Viekää roskat mukananne ja lajitelkaa ne
koulun jätekatoksessa oikeisiin roskiksiin.
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Vesistön talvi
tarvikkeet: kaira, vesilämpömittari, narua, lasipurkkeja, pH-liuskoja

* 36. Tutkimuspäivä ja -paikka:
Päivän säätila:
Tutkimme

järveä

jokea

* 37. Jään paksuus

Onko tutkimanne vesistö jäätynyt?

lampea

kyllä

merta

muuta vesistöä, mitä?

ei

Jos vesistö on jäässä, tehkää jäähän avanto tai kairatkaa siihen reikä. Miten paksua jää on? ______ cm.

38. Veden lämpötila talvella

Mitatkaa veden lämpötila pinnassa ja pohjan tuntumassa.
Lämpötila oli ______°C pinnassa ja ________°C _______m syvyydessä.

39. Onko järven vesi kerrostunut?

Talvella jääpeitteen alla melko matalankin järven vesi pääsee kerrostumaan. Silloin painavin, lähellä
4 °C lämpötilaa oleva vesi painuu syvimmälle ja kylmempi ja kevyempi vesi kerrostuu painavamman
veden päälle. Syvässä järvessä vesi voi kerrostua jo ennen jääpeitteen muodostumista.
Vaikuttaako tämän järven vesi olevan kerrostunut?

kyllä

ei

Jos ette havainneet kerrostumista, mistä se voisi johtua?

Tiesittekö? Täyskierron aikaan keväällä ja syksyllä järven vesi on pinnasta pohjaan lämpötilaltaan 4 °C.
Täyskierrossa päällys- ja alusvesi sekoittuvat ja järven pohjallekin saadaan lisää happea.
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Vesistön talvi
* 40. Veden happipitoisuus
Jos käytössänne on happimittari, selvittäkää veden happipitoisuus pinnan tuntumassa ja hieman pohjan yläpuolella. Voitte tutkia vesinäytteen happipitoisuuden myös koulun kemianluokassa titraamalla. (Pyytäkää ennen retkelle lähtöä ohjeet
näytteenottoon kemian opettajalta.)
Happea oli _______ mg/litra pinnassa ja ______ mg/litra pohjassa.

41. Miten kerrostuminen vaikuttaa järvessä elävän kalan elämään talven aikana?

* 42. Planktonia jäässä

Vaikka kasviplanktonin tuotanto on suurimmillaan valoisaan aikaan, on planktonia vesistössä talvellakin. Jotkut kasvi
planktonlajit pystyvät elämään myös jään sisällä halkeamissa sekä jään alapinnalla.
Jos teitte avannon, kääntäkää irrottamanne jääpala ylösalaisin. Ottakaa jäänäyte sen alapinnasta. Jos taas käytitte kairaa,
voitte ottaa näytteen kairan tuottamasta jääsohjosta. Sulattakaa näyte ja tarkastelkaa sitä mikroskoopilla palattuanne koululle.
Havaitsetteko planktonia?
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Vesistön talvi
* 43. Millaista tämän vesistön vesi on talvella?
Ottakaa vettä lasipurkkiin 20 cm syvyydestä. Pankaa silmät kiinni ja haistakaa vettä purkissa. Miltä vesi tuoksuu?
raikkaalta
mudalta
levältä
kalalta
öljyltä/bensiiniltä
muulta, miltä?
Pitäkää vesinäytepurkkia valkoista paperia vasten. Minkä väristä vesi on?
kirkasta
keltaista
ruskeaa
vihreää
sinivihreää
muun väristä, minkä?
Mitatkaa veden pH-arvo. Kastakaa pH-liuska veteen ja verratkaa sen väriä pH-asteikkoon.
Veden pH-arvo on _______.
Rastittakaa tuloksen perusteella: Vesi on

emäksistä

hapanta

lähellä neutraalia

Yhteenveto: Kirjoita muutamalla lauseella, millaista tämän vesistön vesi on.

* 44. Jos olette tutkineet tämän vesistön vettä aiemmin syksyllä tai keväällä, millä tavoin vesi
on erilaista nyt talvella?
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Luminäytteen tutkiminen
tarvikkeet: kaksi purkkia luminäytteen ottamista varten, pH-liuskoja, suodatinpaperia

45. Ottakaa talviluontoretkeltä mukaanne purkkeihin lunta. Ottakaa näytteet kahdesta paikasta
1) tien tai parkkipaikan viereltä ja 2) kauempaa tiestä, sellaisesta paikasta, jossa lumi näyttää
puhtaalta. Viekää näytteet sisälle.
Kirjoittakaa tähän, mistä näytteet on otettu:
Näyte 1:
Näyte 2:
Sulattakaa näytteet luokassa ja kaatakaa sulanut vesi kirkkaaseen, läpinäkyvään astiaan. Mitatkaa veden pH.
Näytteen 1 pH: _________ Näytteen 2 pH: __________
Tarkastelkaa veden väriä valkoista taustaa vasten. Millaista vesi on?
Näyte 1
kirkasta
kellertävää
ruskeaa
vihreää
puhdasta
roskaista
öljyistä
muuta, minkälaista?

Näyte 2
kirkasta
kellertävää
ruskeaa
vihreää
puhdasta
roskaista
öljyistä
muuta, minkälaista?

* 46. Onko kahden näytteen välillä eroja? Minkälaisia?

47. Kaatakaa vesi suodatinpaperin läpi toiseen astiaan.
Mitä suodatinpaperiin jää?

48. Mistä lumeen voi tulla epäpuhtauksia?

Tiesittekö? Lumikide syntyy jonkin epäpuhtauden ympärille. Kauniin kiteen sisällä on hiukkanen nokea, suolaa tai
pölyä. Kiteiden muodot vaihtelevat: on pylväitä, tähtiä, prismoja, kolmioita ja monia muita muotoja. Pudotessaan
kiteet tarttuvat toisiinsa ja niistä tulee lumihiutaleita.
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Ihmisten talvi
* 49. Tutkimuspäivä ja -paikka:

Tehkää tämä tutkimus paikassa, jossa voitte tarkkailla ulkona liikkeellä olevia ihmisiä.
Millaisessa paikassa teette tutkimusta?
koulun pihapiirissä
puistossa
kadulla
muualla, missä?
Säätila tutkimushetkellä:

* 50. Tarkkailkaa ulkona käveleviä ihmisiä. Miten he ovat varustautuneet talviseen ulkoiluun?
Ohikulkija
nro

käyttää
pipoa

lämmin
takki

paksut
käsineet

kaulaliina lämpimät ja
tukevat kengät

1
2
3
4
5
yht.
Yhteenveto: Ovatko ohikulkijat mielestänne pukeutuneet sään mukaisesti?

51. Katsokaa tarkkaan lähialueen kulkuväyliä.
Kulkuväylät ovat
sulia, koska ei ole lunta
sulia, koska ne on suolattu
lumisia ja auraamattomia
lumisia mutta aurattuja
jäisiä ja liukkaita
hiekoitettuja

Onko täällä mielestänne helppo liikkua kävellen? Miksi/miksi ei?

* 52. Tarkkailkaa myös autoja. Näettekö pysähtyneitä autoja, jotka käyttävät moottoria turhaan?
kyllä

ei

Tiesittekö? Lain mukaan pysähtynyt auto saa olla joutokäynnillä korkeintaan kaksi minuuttia.
Auton käyttäminen turhaan tuottaa pakokaasuja ja kuluttaa tarpeettomasti polttoainetta.
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Talvet silloin ennen
53. Onko tämä talvi mielestäsi erilainen kuin viime talvi? Jos on, niin millä tavalla?

54. Millaisia erityisen mukavia talvimuistoja sinulla on?

55. Pyydä isovanhempiasi tai vanhempiasi kertomaan, millaiset talvet ovat jääneet heille mieleen.
Miten ne eroavat nykyisistä talvista? Miten talveen pukeuduttiin ja varustauduttiin silloin ennen?
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Talvitarina Jakutiasta
Jakutian tasavalta Siperiassa on pohjoisen pallonpuoliskon kylmintä aluetta. Talvet ovat pitkiä ja ankaria, mutta koska
on kuivaa, monin paikoin ei sada lainkaan lunta. Tammikuun keskilämpötila on ollut alueella -50 celsiusastetta, mutta
tämä on viime vuosina alkanut muuttua. Säästä on paikallisten ihmisten mukaan tullut epävakaata ja vaikeaa ennustaa.
Ankarimpia pakkasia ei ole viime talvina enää mitattu, veden
lämpötilat ovat kohonneet sekä sateet ja tulvat lisääntyneet.
Viime talvina Jakutian pohjoisella tundralla on ollut jopa vesi
sateita ja suojakeliä.

Lämmin ilma houkuttelee uusia lajeja alueelle

Lämpimämpi ilma houkuttelee alueelle uusia lajeja etelästä.
Pajukko ja pensaikko leviävät tundralla ja paikalliset asukkaat
ihmettelevät uusia eläinlajeja. Pohjois-Jakutiassa asuva Nikolai
Ivanov kertoo eläimistön muutoksista: "Meille on ilmaantunut soopeleita, oravia ja sammakoita, joita ei täällä aikaisemmin tavattu."
Myös jääkarhuja nähdään nykyään pohjoisrannikolla useammin kuin
aikaisemmin, sillä ne eivät avoveden vuoksi pääse kulkemaan meren yli
arktisille saarille.

Ikirouta sulaa

Jakutiassa maa ei sula koskaan, sillä maa on ikiroudassa. Tai näin on ollut, mutta nyt
tämäkin asia on muuttumassa. Monilla alueilla on jo niin lämmintä, että ikijäässä ollut
maa on alkanut sulaa kesäaikaan. Ilmiö aiheuttaa asukkaille päänvaivaa, sillä ikiroudan
sulaessa maahan ilmestyy valtavia kuoppia, jotka voivat romahduttaa taloja. Asukkaat
kertovat, että maa halkeilee, repeilee ja lopulta valuu sadevesien mukana jokiin. He sanovat maan muuttuneen levottomaksi.
Lähde: Siperialaiskylä uhkaa romahtaa ikiroudan sulaessa. Helsingin Sanomat 31.5.2008.
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Kysymyksiä talvitarinan pohjalta
1. Millainen talvi Jakutiassa on yleensä ollut?

2. Miten Jakutian talvet ovat muuttuneet?

3. Mitä uusia lajeja Jakutiaan on tullut?

4. Mitä tarkoittaa, että maa on ikiroudassa?
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Koostelomake tutkimuksista
Käykää tutkimusten teon jälkeen luokassa tulokset yhdessä läpi keskustellen ja täyttäkää samalla tämä koostelomake.
Kun lomake on täytettynä, on tulosten lähettäminen WWF:lle helppoa sähköisellä lomakkeella WWF:n Internet-sivuilla.
Talvitutkimusten tulokset tulee palauttaa WWF:lle mielellään 15.4. mennessä. Raportti menneen kouluvuoden
Naturewatch-tutkimuksista ilmestyy seuraavan lukuvuoden alkaessa elokuussa.

* 1. Säätutkimusten ajankohta ja paikkakunta:
Missä teette säätutkimuksia?
Koulun pihalla
kotipihalla

*14. Huomasimme puissa seuraavat painavan
lumen aiheuttamat jäljet
Taipuneita oksia
Katkenneita oksia
Jääpuikkoja oksilla
Lumen peittämiä puita
Taipuneita puita
Tykkylunta puissa

muualla, missä?

* 2. Ulkolämpötila oli ___________°C.
* 3. Keskimäärin lunta oli _________ cm
* 4. Yhteenveto: Millainen talvi tänä vuonna on?

* 15. Näimme nämä merkit eläimistä:

runsasluminen
melko luminen
vähäluminen
lumeton

Jälkiä lumella
Syömisen jälkiä oksissa tai kävyissä
Koloja tai painanteita maassa tai lumessa
Jätöksiä
Muita merkkejä, mitä?

erittäin kylmä
kylmä
leuto

Arvelimme, että tämä eläin olisi voinut jättää merkit:

* 17. Tunnistimme nämä kasvilajit:

* 8. Talvisen metsäretken paikka ja päivämäärä:

* 10. Tutkimusalueellamme on

Vain havupuita
Vain lehtipuita
Enemmän havupuita kuin lehtipuita
Enemmän lehtipuita kuin havupuita
Molempia suunnilleen saman verran

* 19. Kuulimme ______kpl erilaista linnun
ääntä ja näimme _____ kpl lintuja.
* 20. Tunnistimme seuraavat linnut:

*12. Yleisin lehtipuu tällä alueella on

* 13. Yleisin havupuu tällä alueella on
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Koostelomake tutkimuksista
* 23. Löysimme ruokintapaikan

kyllä

* 36. Vesistötutkimusten päivämäärä ja paikka:

ei

Siellä oli tarjolla

Päivän säätila:
Tutkimme
järveä
jokea
lampea
merta
muuta vesistöä, mitä?

* 27. Tiesimme nämä lajit, joille lumesta on
hyötyä:

* 32. Löysimme _____ kpl erilaisia selkä
rangattomia.
Eniten havaitut lajit olivat:

* 37. Onko tutkimanne vesistö jäätynyt?
kyllä
ei
Jään paksuus oli ______ cm.

* 33. Näimme maassa seuraavia ihmisten
jättämiä jälkiä:

* 40. Happea oli _______ mg/litra pinnassa

Jalanjälkiä lumella
polkuja
latuja
pulkan tai kelkan jälkiä
pyörien jälkiä
roskia
muuta, mitä?

ja ______ mg/litra pohjassa.

* 42. Havaitsitteko planktonia?
kyllä

ei

* 43. Vesi tuoksui
raikkaalta
mudalta
levältä
kalalta
öljyltä/bensiiniltä
muulta, miltä?

* 34. Meidän mielestämme talvella ulkona on
mukavaa:

Vesi oli väriltään

* 35. Löysimme seuraavat roskat:

kirkasta
keltaista
ruskeaa
vihreää
sinivihreää
muun väristä, minkä?

Lasia, ______kpl
Metallia, _____kpl
Paperia, kartonkia tai pahvia, _____kpl
Muovia, _____kpl
Kangasta; vaatteita tai kenkiä, _____kpl
Ruokajätteitä, _____kpl
Muuta, mitä?
Ei lainkaan roskia

Veden pH-arvo oli _______.
Arvelimme, että vesi tässä vesistössä on

Kierrätykseen kelpaavia roskia oli __________kpl.
Yhteensä roskia löytyi ___________ pussillista.
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Koostelomake tutkimuksista
* 44. Havaitsimme vedessä seuraavat erot
kevääseen tai syksyyn verrattuna:

* 52. Näittekö pysähtyneitä autoja, jotka käyttävät moottoria turhaan?
kyllä

* 46. Yhteenveto luminäytteiden välisistä
eroista:

ei

Päivän paras anti

Mikä oli ryhmällesi päivän ”kultajyvänen” eli merkittävin
asia, minkä opittiin tai havaittiin?

* 49. Päivä, jona tarkkailitte ihmisten talvea:
Tarkkailimme ihmisiä
koulun pihapiirissä
puistossa
kadulla
muualla, missä?

Muuta

Säätila tutkimushetkellä:

Tähän voitte kirjoittaa muita havaintoja, hauskoja tuloksia
tutkimuksista, oppilaiden kommentteja tai muita terveisiä.

* 50. Yhteenveto: Olivatko ohikulkijat pukeutuneet sään mukaisesti?

Yhteystiedot

Koulun nimi ja postiosoite:
Tutkimukset tehnyt luokka:
Oppilasmäärä:
Opettaja:
Opettajan sähköpostiosoite:
Palauta ryhmäsi tulokset WWF:lle postitse tai Internetin välityksellä osoitteessa:
http://www.wwf.fi/maapallomme/vaikuta/ymparistokasvatus/naturewatch/
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