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14.  Höyhenpeite suojaa kylmältä ja     
  kastumiselta  

 1.  Tutki jaksoaukeamaa J4. 
a)  Mistä eläinryhmästä linnut ovat kehittyneet?  

b)  Kuvassa J4.2 on alkulintu. Mitä linnun rakenteita sillä oli?  

c)  Mitä matelijan rakenteita alkulinnulla oli?  

 2.  Höyhenpeitteen ominaisuuksia
a)  Miksi kuvan sorsa sukii höyhenpeitettään?  

b)  Mitä hyötyä rasvasta on?  

c)   Nimeä höyhenpeitteen osat. 

 uloin kerros alin kerros välikerros

d) Mitä hyötyä on kerroksellisesta höyhenpuvusta?  

e)  Mikä merkitys on höyhenpeitteen väreillä?  

f)  Miksi vedessä oleva öljy on vaarallista linnuille?  

Sorsien pyrstön alla on rasvarauhanen.
Rauhasesta tihkuu rasvaa, jota sorsa sivelee nokallaan höyhenpeitteen suojaksi kastumi-
selta. Jos höyhenpeite vaurioituu, esimerkiksi veteen joutuneen öljyn takia, vettä imey-
tyy untuviin. Ne kastuvat ja sorsa vilustuu ja voi menehtyä. 
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 3.  Maalinnun ja vesilinnun ero
Täydennä taulukko. Käytä apuna oppikirjan  ja lintukirjan kuvia.

VESILINTU MAALINTU

Millainen on  
linnun asento?

Millaiset varpaat 
linnulla on?

Miten lintu  
liikkuu?

Millainen nokka 
on?

Mitä lintu syö?

Missä lintu pesii?

4. Petolinnun ja kahlaajan silmien näkökentät 

a)  Tutki petolinnun ja kahlaajan silmien sijaintia. Arvioi kummankin näkökentän laajuutta. 
Kirjoita linnun alle joko ”laaja näkökenttä” tai ”kolmiulotteinen näkökyky”.

b)  Mitä hyötyä petolinnulle on sen silmien sijainnista?  

 c)  Mitä hyötyä kuvan kahlaajalle on sen silmien sijainnista?  

5. Mitkä sääksen ominaisuudet tekevät siitä hyvän saalistajan?  
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 1    
Poikasen kehitys alkaa tästä.

 

 2    
Suojaa ja läpäisee ilmaa.

 3    
Poikanen saa ravintoa tästä.

 4    
Varastoi ilmaa.

 5   

1

2

3

4

5

 6.  Mitä tapahtuu lintujen soitimella?
Tutki oheista piirrosta sinisorsista.

a)  Millaisin elein koiraat koettavat herättää naaraiden huomiota?  

b)  Millaiset koiraat menestyvät soitimella parhaiten?   

c) Miksi kuvassa ylhäällä oikealla oleva naaras ei kiinnostu näistä koiraista?  

d)  Mihin tapahtumaan onnistunut soidin päättyy?  

 7. Linnun muna 
a)  Nimeä linnun munan osat 1–5. 
b)  Yhdistä viivalla osa ja tehtävä.
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 8.  Ratkaise joutsenen elämään liittyvä ristikko.

 9.  Minkä ikäisinä sorsanpoikaset leimautuvat emoonsa?
Eri-ikäisille sorsanpoikasille näytettiin kymmenen minuutin ajan keinotekoista emon kuvaa. 
Tutki koetta kuvaavaa diagrammia.

a)  Kuinka suuri osuus parin tunnin ikäisistä poikasista seurasi ”emoa”? 

b)  Mitä emoa seuranneiden määrälle tapahtui tästä eteenpäin?  

c)  Minkä ikäisillä poikasilla seuraajien osuus oli suurin?  

d)  Minkä ikäiset poikaset eivät enää seuranneet ”emoa”?  

e)  Kuinka pitkä aika tämä on vuorokausina?  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 1.  Joutsenparin oma alue
 2.  Joutsenen erikoisasema Suomessa
 3.  Edeltää parittelua
 4.  Kerättiin aikoinaan syötäväksi
 5.  Joutsen sukeltajana
 6.  ”Joutsenen pelastaja”
 7.  Syy joutsenteen vähenemiseen
 8.  Pitää puolisot yhdessä
 9.  Poikasilla vasta yli 3 kk:n iässä
 10.  Kauas näkyvä keko
 11.  Toitotus
 12.  Joutsenten parisiteen kesto

Mallia seuranneiden osuus
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