Riistarastien vastaukset 5.-6.lk
HIRVI
1. Millä toisella nimellä naarashirviä voidaan kutsua? Naarashirviä voidaan kutsua
lehmiksi.
2. Mihin aikaan vuodesta uroshirvet pudottavat sarvensa? Talvella
3. Kuinka monta vasaa hirvinaaras tavallisesti synnyttää? Tavallisesti hirvet saavat 1-2
vasaa, joskus 3.
VALKOHÄNTÄPEURA
1. Mistä ja milloin valkohäntäpeura on tuotu Suomeen? Pohjois-Amerikasta 1930-luvulla.
2. Minkä kokoinen eläin valkohäntäpeura on? Valkohäntäpeura on keskikokoinen
hirvieläin, jonka säkäkorkeus on 90–130 cm, pituus 150–180 cm ja paino 50–130 kg.
3. Milloin valkohäntäpeuroja saa metsästää? Valkohäntäpeuran metsästysaika on
syyskuun loppupuolelta tammikuun loppuun.
METSÄPEURA
1. Metsäpeuran sarvet ovat c) suurikokoiset ja runsaasti haaroittuvat
2. Kuinka monta vasaa metsäpeurat tavallisesti synnyttävät? Tavallisesti yhden, joskus
kaksi.
3. Millaista ravintoa metsäpeurat syövät? Erilaista kasviravintoa, erityisesti maajäkäliä ja
puilla kasvavia naavoja ja luppoja. Myös sienet kelpaavat ravinnoksi.
KARHU
1. Kuinka paljon karhu painaa? 60-300 kg
2. Milloin ja missä karhu synnyttää pennut? Karhu synnyttää pennut tammi-helmikuussa
talvipesässään.
3. Karhu on b) aina rauhoitettu
KETTU
1. Missä kettu pesii? Pesäkolossa, joka voi olla esim. mäyrän vanha pesäluolasto tai
luonnon muovaama onkalo. Kettu voi myös kaivaa itse itselleen pesäkolon.
2. Mitä kettu käyttää ravinnokseen? Kettu on kaikkiruokainen. Ketut saalistavat
pikkunisäkkäitä, lintuja, sammakkoeläimiä ja selkärangattomia. Myös siemenet,
munat, marjat ja haaskat kelpaavat ravinnoksi.

3. Kettuja saa metsästää
a. pyyntiluvalla ympäri vuoden
b. ilman pyyntilupaa syksystä kevääseen
SUPIKOIRA
1. Millaiset jäljet supikoiralla on? Supikoiran jälki on noin 4–5 cm kokoinen. Se muistuttaa
ketun jälkeä, mutta varvasanturat ovat enemmän erillään keskusanturasta kuin
ketulla.
2. Supikoira on a) kaikkiruokainen
3. Missä supikoiria esiintyy Suomessa? Supikoiran levinneisyys kattaa melkein koko
Suomen pohjoisinta osaa lukuun ottamatta.
METSÄJÄNIS
1. Metsäjänis on Suomen c) metsästetyin laji
2. Milloin on metsäjäniksen lisääntymisaika? Helmikuusta elokuuhun. Metsäjänis voi
saada vuodessa 2-3 poikuetta, joissa on 1-8 poikasta.
3. Mitä metsäjänis käyttää ravinnokseen? Metsäjänis on kasvinsyöjä. Se käyttää
ravinnokseen mm. lehtipuiden kuorta ja pieniä oksia, kesäisin myös ruohovartisia
kasveja ja varpuja.
NÄÄTÄ
1. Mihin aikaan vuorokaudesta näädät ovat aktiivisia? Näädät ovat aktiivisia hämärässä ja
yöaikaan.
2. Missä näätä pesii? Näätä pesii ontoissa puissa ja kallionkoloissa, ne voivat myös
käyttää esimerkiksi oravien pesiä ja palokärkien tekemiä koloja pesäpaikkanaan.
3. Mitä näädät käyttävät ravinnokseen? Näätä on monipuolinen lihansyöjä, joka pyydystää
mm. pikkujyrsijöitä, lintuja, oravia ja monia selkärangattomia. Myös linnunmunat,
haaskat, marjat ja sienet kelpaavat ravinnoksi.

