OHJEET KASVION KERÄÄMISEEN (palautus viimeistään 1.9.2016)

• Aloita mahdollisimman alkukesästä – saat kauniita kukkivia kasveja.
• Kerää kasvit mahdollisuuksien mukaan oikeasta, luonnonmukaisesta metsästä, EI LÄHIPUISTOSTA.
• Kysy lupa, jos keräät toisen pihalta.
• Ota mukaan muovipussi, luettelo kerättävistä kasveista ja muistiinpanovälineet
• Kaikkia lajeja ei tarvitse kerätä juurineen, puista riittää oksa tai muutama lehti.
• Laita kasvit muovipussiin. Merkitse muistiin paikkakunta, keräyspäivä ja tietoja kasvupaikasta (esim.
sekametsä, tuore kuusimetsä, kuiva mäntymetsä)
• Pienimmistä kasveista voit valita pari kolme hyvää yksilöä.
• Kotona oiot kasvit huokoisen paperin, esim. sanomalehtipaperin väliin. Taivuttele suurimmat kasvit niin,
että saat ne mahtumaan n. A4-kokoiselle arkille. Laita keräystiedot mukaan, jos et ole varma
lajintuntemuksestasi.
• Jos sinulla ei ole kasviprässiä, kuivaaminen onnistuu vaikka lattialla tai puulevyjen välissä. Laita alle
sanomalehti, sitten kasvi ja vielä päälle sanomalehti jne. kunnes kaikki ovat pinossa. Painona voit käyttää
kirjoja tai puulevyjen päällä kiviä.
• Vaihda kuivauspapereita päivän tai parin välein. Tarkista samalla, että kasvit ovat hyvin oiottuina.
• Kasvien kuivuminen kestää parisen viikkoa.
• Kiinnitä kuivattu kasvi liimapaperisuikaleilla jäykälle piirustuspaperille. Kirjoita tiedot nimilappuun tai
paperin oikeaan alakulmaan. Voit päällystää paperin kontaktimuovilla tms. Järjestä kasvit sovittuun
järjestykseen (ks. kääntöpuoli). Voit valmistaa kasveille kauniit kannet pahvista tai jostain muusta sopivasta
materiaalista. Voit käyttää myös valmista kansiota.
NÄIN TEET DIGIKASVION

• Ota kuvat riittävän läheltä. Kasvi pitää pystyä tunnistamaan pelkästä kuvasta!
• Laita ennen kuvan ottamista kasviin lappu, jossa on oma nimesi (esim. paperiliittimellä). Nimilapun pitää
näkyä kuvassa!
• Kirjoita itsellesi muistiin milloin olet kasvin kuvannut, missä ja millaisessa paikassa se kasvoi.
• Kun siirrät kuvat kamerasta koneelle, anna kullekin kuvalle nimeksi kasvin nimi.
• Laadi kuvista Powerpoint-esitys, yhteen diaan aina yksi kasvi ja sen keräystiedot. Mikäli käytät ilmaista
esitysohjelmaa, tallenna esitys Powerpoint-muodossa.
• Siirrä esitys USB-muistitikulle tai CD-rompulle.

Nimilappuun/Tietoihin
Suomalainen nimi _____________________
Tieteellinen nimi ______________________
Paikkakunta _________________________
Kasvupaikka _________________________
___________________________________
Keräyspäivä _________________________
Kerääjä _____________________________

KERÄTTÄVÄT KASVIT
(kasvit / kuvat tähän järjestykseen!)
1. hieskoivu
2. rauduskoivu
3. vaivaiskoivu
4. haapa
5. harmaaleppä
6. tervaleppä
7. tuomi
8 kataja
9. variksenmarja
10. kanerva
11. puolukka
12. juolukka
13. mustikka
14. vanamo
15. metsätähti
16. oravanmarja
17. maitikka (kangas- tai metsä-)
18. kultapiisku
19. metsäimarre
20. seinäsammal
21. karhunsammal
22. kerrossammal
23. kynsisammal
24. hirvenjäkälä
25. poronjäkälä
26. palleroporonjäkälä

