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TAMPEREEN LUONTOKOULU KORENTO 2020  VERA K. 

 

 

Tuhannen taalan tirppavisa 

 

Valitse oikea vaihtoehto! 

 

1. Minkä maalainen laji fasaani alkujaan on? 

a. kiinalainen 

b. tanskalainen 

c. australialainen 

 

2. Millainen on harmaalokin pesä? 

a. linnunpönttö, jonka suuaukon halkaisija on 15 cm 

b. risuista tehty pesä suojaisessa paikassa kuusen latvaosassa 

c. kuivista heinistä, sammalista ja jäkälistä rakennettu pesä esimerkiksi kalliolla tai suolla 

 

3. Hippiäinen on hyvin pieni ja palleromainen lintu. Mikä näistä väittämistä on totta? 

a. hippiäiset syövät vain marjoja ja siemeniä ravintonaan 

b. ankarina talvina Suomessa talvehtiva hippiäiskanta voi kuolla lähes kokonaan 

c. hippiäisen lauluääni on niin hento ja hiljainen, että ihmiskorva ei sitä kuule 

 

4. Kuikka on monille tuttu lintu esimerkiksi kesämökin järveltä. Mikä väittämistä kuvaa kuikan 

väritystä parhaiten? 

a. Kesäpuvussa kuikan pää on sinertävän vihreä. Sen rinnassa on vaalea 

ympyränmuotoinen laikku ja muuten väritys on musta lukuun ottamatta pyrstön valkoisia 

kiehkurasulkia. 

b. Kesäpuvussa kuikan vatsapuoli on vaaleankeltainen ja selkäpuoli harmaanvihreä. 

Siivelle muodostuu kyynärsulkien vaaleista reunoista siipipaneeli, joka erottuu selvänä 

muuten tummalla siivellä. 

c. Kesäpuvussa kuikan selkä on tumma valkoisin ruutukuvioin. Pää ja niska ovat 

tummanharmaat, kaulalla on musta kulmikas laikku. Kurkussa ja kaulan ja vatsan 

sivuilla on tummia ja vaaleita pitkittäisjuovia. Alapuoli on laajalti valkoinen. 

 

5. Kyhmyjoutsen on 

a. vesilintu 

b. pienin tiaislajimme 

c. suuri valkoinen petolintu 
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6. Mikä seuraavista linnuista elää laajoilla metsäalueilla ja suosii soiden pilkkomia vaihtelevia 

kangasmetsiä ja vanhoja metsiä? 

a. mustarastas 

b. metso 

c. nokkavarpunen 

 

7. Palokärki on hiilenmusta iso tikka, jolla on punainen päälaki. Palokärki on: 

a. päivämuuttaja, jonka syysmuutto on syys–marraskuussa ja kevätmuutto touko–

kesäkuussa 

b. paikkalintu, jolla on epäsäännöllisiä vaelluksia aika ajoin 

c. Suomessa satunnainen pesijä, joka vaeltaa elo–lokakuussa 

 

8. Minkä näistä voit nähdä kiipeilemässä puunrunkoa pitkin käyttäen valkoista kurkkuaan 

heijastavana ”peilinä” kaarnankoloja tutkiessaan? 

a. kaulusriipijä 

b. kaarnahiipijä 

c. puukiipijä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeat vastaukset: 1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b, 7b. 8c 

Lähde: http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/ 


