Riistarastien vastaukset 3.-4.lk
HIRVI
1. Hirvi on Suomen b) suurin nisäkäs.
2. Millaista ravintoa hirvet syövät?
Hirvet syövät monipuolista kasviravintoa: puiden ja pensaiden oksia ja versoja,
varpuja ja heinäkasveja. Ravinnoksi kelpaa etenkin pihlaja, haapa, pajut, koivut ja
erityisesti talvisin männyt. Ravinto vaihtelee vuodenajan mukaan.
3. Millaisessa elinympäristössä hirvet elävät?
Metsäisillä seuduilla koko maassa. Hirvet suosivat kesäaikaan reheviä metsiä, kuten
nuoria sekametsiä. Talvisin voivat hakeutua myös karuimmille seuduille.

VALKOHÄNTÄPEURA
1. Kuinka paljon valkohäntäpeura painaa? 50-130 kg
2. Millainen häntä valkohäntäpeuralla on? Keskimittainen, yläpuolelta tumma ja
alapuolelta vaalea
3. Valkohäntäpeura on b) vieraslaji.

METSÄPEURA
1. Metsäpeura muistuttaa ulkonäöltään a) poroa.
2. Mitä metsäpeurat syövät? Erilaista kasviravintoa, erityisesti maajäkäliä ja puilla
kasvavia naavoja ja luppoja. Myös sienet kelpaavat ravinnoksi.
3. Kuinka monta vasaa metsäpeura tavallisesti synnyttää? Tavallisesti yhden vasan,
harvoin kaksi.

KARHU
1. Karhu on c) kaikkiruokainen.
2. Minkä kokoinen on karhun etukäpälä? 12-15 cm
3. Missä karhuja esiintyy Suomessa? Koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Kanta on vahvin maan itäosissa ja Lapissa.

KETTU
1. Minkä tuntomerkkien avulla kettu on helppo tunnistaa? Ketun tunnistaa erityisesti
tuuheasta hännästä, punertavasta turkista ja pystyistä korvista.

2. Mitä ketut syövät? Kettu on kaikkiruokainen. Se käyttää ravinnokseen pikkunisäkkäitä,
sammakkoeläimiä, lintuja ja selkärangattomia. Myös siemenet, linnunmunat, marjat
ja haaskat käyvät ravinnoksi.
3. Missä kettuja esiintyy? Kettuja esiintyy kaikkialla Suomessa, monenlaisissa
elinympäristöissä tuntureilta kaupunkiin.

SUPIKOIRA
1. Supikoira on kotoisin b) Aasiasta.
2. Missä supikoiria esiintyy Suomessa? Melkein koko Suomessa pohjoisinta osaa
lukuun ottamatta
3. Mitä supikoira syö? Supikoira on kaikkiruokainen. Se syö monenlaista
kasviravintoa ja selkärangattomia, jyrsijöitä, sammakoita, kaloja, linnunmunia ja
poikasia. Myös haaskat kelpaavat ravinnoksi.

METSÄJÄNIS
1. Minkä värinen turkki metsäjäniksellä on talvella? Lähes kauttaaltaan vaalea (valkoinen),
vain korvien kärjet pysyvät tummina myös talviturkissa.
2. Mitä metsäjänis syö? Metsäjänis on kasvinsyöjä. Se käyttää ravinnokseen mm.
lehtipuiden kuorta ja pieniä oksia, kesäisin myös ruohovartisia kasveja ja varpuja.
3. Missä metsäjäniksiä esiintyy Suomessa? Metsäjäniksiä tavataan kaikkialla Suomessa.
Elinympäristön suhteen ne eivät ole vaateliaita. Metsäjänikset viihtyvät erityisesti
metsissä, mutta myös aukeiden reunamailla.

NÄÄTÄ
1. Minkä kokoinen eläin näätä on? Näätä on keskikokoinen näätäeläin, jonka ruumiin
pituus on noin 40–60 cm ja paino 0,7–2 kg. Näädän häntä on 20–30 cm pitkä ja
tuuhea.
2. Mitä näätä syö? Näätä on monipuolinen lihansyöjä, joka pyydystää mm.
pikkujyrsijöitä, lintuja, oravia ja monia selkärangattomia. Myös linnunmunat, haaskat,
marjat ja sienet kelpaavat ravinnoksi.
3. Missä näätiä esiintyy Suomessa? Näätää tavataan lähes koko Suomessa ulkosaaristoa
ja Tunturi-Lappia lukuun ottamatta.

