
Lähde ulos ihmettelemään talven jäljiltä 
heräilevää luontoa. Nappaa mukaan 

Kevätkortti. Eväätkin voisivat ulkona maistua 
makoisilta. Kuuntele, katsele, tutkaile ja haistele 
– sieltä se kevät saapuu!



Yhdessä kevääseen!
1.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

2.

3.

4.

5.

7.Auringonkeltainen leskenlehti 
ihastuttaa alkukeväästä pelto-
jen pientareilla ja tienvierustoil-
la. Lehdet se kasvattaa vasta 
kesällä kukinnan jälkeen. 

Alkukevään lämpimänä päivä-
nä voi kuulla ensimmäisen pör-
röisen kimalaisen surisemassa 
pajun kukassa. Näillä surisijoilla 
on huiman tärkeä tehtävä kas-
vien pölyttäjinä.  

Valkovuokot kukkivat suurina mat-
toina lehtomaisten metsien pohjal-
la. Ensimmäiset kukat ilmestyvät 
eteläisessä Suomessa jo huhtikuus-
sa, ennen kuin puiden lehdet var-
jostavat kasvupaikan.

Loppukeväästä koivun lehdet vi-
hertävät ympäri Suomea – etelän 
lehtometsistä pohjoisen tuntureil-
le saakka. Koivu onkin yleisimpiä 
lehtipuitamme. 

Ojan varrella kukkivan rentukan 
tunnistat kirkkaankeltaisista ku-
kista ja tummanvihreistä lehdistä. 
Koko Suomeen levinnyt myrkyl-
linen kasvi loistaa loppukeväällä 
maisemassa, joka muuten voi olla 
vielä harmaa. 

Kevätpuuhissaan touhuavan keko-
muurahaisen voi löytää metsästä, 
kun auringonsäteet sulattavat lu-
men muurahaiskeon päältä. Ete-
lässä kekomuurahaiset ovat työn 
touhussa jo maaliskuussa, mutta 
pohjoisessa horros saattaa venyä 
aina toukokuulle asti.

Ensimmäiset töyhtöhyypät saa-
puvat tiedustelulennolle varhain 
keväällä. Pellon yllä nykivästi len-
tävä töyhtöpää näyttää kaukaa 
mustavalkoiselta. 

Pitkäpyrstöinen västäräk     
ilmaantuu paikalle vasta ke-
sän korvalla. Kevään ensim-
mäiset yksilöt keikuttavat 
pyrstöjään esimerkiksi järven 
tai meren sulapaikoilla. Pian 
ne saapuvat ilahduttamaan 
meitä pihapiireihin. 

ki

Pääskysestä ei päivääkään! En-
simmäiset haarapääskyt palaa-
vat Suomeen kuitenkin jo keskellä 
kevättä eloisasti livertäen. Haara-
pääskyn erottaa muista pääskyis-
tä tummanpunainen naama ja 
pitkä haarapyrstö.  

Talvehtinut sammakko kömpii esiin 
ojan tai lammen pohjamudista ku-
temaan, kun jäät sulavat. Samma-
koiden komeaa kurnutusta voi
kuulla huhti-kesäkuussa.

Sitruunaperhonen on yksi kevään 
ensimmäisistä perhosista, jonka 
tunnistaa kirkkaan vihreänkeltai-
sesta väristä. Niityillä ja pihapii-
reissä viihtyvä pirteä perhonen on 
levinnyt aina eteläiseen Lappiin 
saakka. 

Punamusta leppäkerttu eli seit-
senpistepirkko heräilee varhain ke-
väällä. Lastenlorujen sympaattinen 
hyönteinen on myös tärkeä kirvoja 
saalistava peto. 



Kevätkortti

1. Leskenlehden kukinta

ENSIHAVAINTONI Kirjaa kääntöpuolelle 
kevätretkien havainnot ja 
kevään tutkijoiden tiedot.Kirjaa päivämäärä ja paikka, kun havaitset 

lajin ensimmäistä kertaa tänä keväänä. 

Lähetä täytetty Kevätkortti sähköpostitse 
tai postitse Siepon toimitukseen 30.6. 
mennessä. Osallistujien etunimet ja 
iät sekä poimintoja keväthavainnoista 
julkaistaan Siepossa paikkakunnittain. 
Myös yllätyspalkintoja arvotaan.

Vuosi:

2. Valkovuokon kukinta

3. Koivun hiirenkorvat

4. Rentukan kukinta

5. Kekomuurahainen

6. Kimalainen 

7. Leppäkerttu

8. Sitruunaperhonen 

9. Sammakko

10. Töyhtöhyyppä

11. Västäräkki

12. Haarapääsky

Osallistu Kevätseurantaan ja 
pienten palkintojen arvontaan!



Sähköpostiosoite: 

Osoite:

Etunimi, sukunimi ja ikä: 

Kevään tutkijat 

Muita keväthavaintoja

Lajikuvitukset: Milja Laine
Kannen valokuva ja taitto: Riina Pippuri

Luonto-Liitto ry
Mannerheimintie 109
00280 Helsinki

www.luontoliitto.fi
www.kevatseuranta.fi

@kevatseuranta ja @luontoliitto
#kevätseuranta #luontoliitto

sieppo.toimitus@luontoliitto.fi

Tee 3 eri kevätretkeä ja seuraa kevään etenemistä.
Ruksi rasti jokaisella retkellä silloin kun havaitset lajin. KEVÄTRETKENI
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Päivämäärä ja paikka
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