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LUONNONMARJAT, -SIENET JA -YRTIT
Opettajalle:
Luonnonmarjoihin, -sieniin ja -yrtteihin liittyvät kysymykset perustuvat
sähköisesti ladattavaan Luokasta LUONTOON – Luonnosta Sinulle -vihkoseen.
Aineiston voitte käydä läpi yhdessä oppilaiden kanssa.

LUONNONMARJAT
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1. Montako eri syötävää marjalajia kasvaa Suomessa?
a. yli 30 erilaista marjalajia.
b. alle 30 erilaista marjalajia.
c. tasan 10 erilaista marjalajia.
2. Marjat ovat pieniä, pyöreitä meheviä hedelmiä. Ne jaetaan
a. pehmeisiin marjoihin, koviin marjoihin ja luutuneisiin marjoihin.
b. marjoihin, luumarjoihin ja kerrannaisluumarjoihin.
c. marjoihin, marjahedelmiin ja epämarjahedelmiin.
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3. Kerrannaisluumarjalla tarkoitetaan marjaa,
jossa on
a. kerroksista koostuva yksi siemen.
b. yksi iso siemen, jonka sisällä on monta
pienempää siementä.
c. monta kovaa siementä.
4. Marjan kuori suojaa
siemeniä ympäröivää
a. maitiaista.
b. mallasta.
c. maltoa.
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5. Puolukka kasvaa
a. koko Suomessa.
b. Keski-Suomessa.
c. vain Lapissa.
6. Puolukan kukat ovat väriltään
a. punaisia.
b. keltaisia.
c. valkeita ja vaalean punaisia.
7. Puolukan hyvä säilyvyys perustuu sen sisältämään
a. bakteerikantaan.
b. bentsoehappoon.
c. beetakaroteeniin.
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8. Mustikan lehdet
a. variset talveksi.
b. talvehtivat.
c. muuttuvat talveksi ruskeiksi.
9. Mustikka on
a. tummansininen ja liukaspintainen.
b. tummansininen ja vahapeitteinen.
c. tummansininen ja kovakuorinen.
10. Antosyaaneilla tarkoitetaan
a. marjojen sisältämiä väriaineita.
b. marjojen sisältämiä antioksidantteja.
c. marjojen sisältämiä antihistamiineja.
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11. Lakka vaatii pölyttäjiä marjoakseen, koska
a. lakan kukat ovat joko hede- tai emikukkaisia.
b. lakan kukat kuolisivat ilman pölyttäjien luovuttamaa ravintoa.
c. ilman pölyttäjiä marjoista tulisi mauttomia ja ravintoarvoltaan
heikkoja.
12. Lakkaa kutsutaan pohjolan appelsiiniksi, koska
a. se on appelsiinin värinen.
b. se sisältää paljon C-vitamiinia.
c. se muistuttaa maultaan appelsiinia.
13. Lakka on
a. yksikukkainen.
b. kaksikukkainen.
c. moni kukkainen.
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14. Luonnonmarjoistamme
kuitupitoisin on
a. mustikka.
b. puolukka.
c. lakka.

15. Myöhäisin satokausi
marjoistamme on
a. puolukalla.
b. karpalolla.
c. variksenmarjalla.

16. Erittäin hallanarka
marja on
a. lakka.
b. karpalo.
c. variksenmarja.

17. Karpalon hyvä säilyvyys perustuu
a. marjan sisältämään
hedelmäsokeriin.
b. tummanpunaiseen väriin ja
erityisen suojaavaan kuoreen.
c. kovaan kuoreen ja happamuuteen.
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18. Suomessa kasvavasta kahdesta
variksenmarjalajista satoisampi on
a. pohjanvariksenmarja.
b. etelänvariksenmarja.
c. molemmat ovat yhtä satoisia.
19. Variksenmarjat ovat
a. tummia ja mattapintaisia.
b. mustia ja kiiltäviä.
c. sinisiä ja kovia.
20. Variksenmarjaa kutsutaan myös
a. harakanmarjaksi.
b. valokiksi.
c. kaarnikaksi.
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21. Juolukka on
a. tummansininen ja sisältä valkoinen.
b. harmaa ja sisältä tummansininen.
c. harmaansininen ja sisältä vaalea.
22. Vadelma kukkii ja marjoo
a. vasta neljäntenä vuonna.
b. vasta toisena vuonna.
c. heti ensimmäisenä vuonna.

23. Vadelma on
a. kerrannaisluumarja
b. luumarja
c. luumumarja
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24. Pihlajanmarja sisältää runsaasti
a. C-vitamiinia ja kuitua.
b. E-vitamiinia ja sinkkiä.
27. Mahdollisimman vähän
c. A-vitamiinia ja kuitua.
käsitellyt marjat sisältävät
25. Pihlajanmarjojen kirpeää
makua vähentää
a. syksyn sateet.
b. kirkas auringonpaiste.
c. pieni pakkanen.

runsaasti
a. epäpuhtauksia.
b. ravintoaineita.
c. happoja.

26. Pihlajanmarjat ovat
a. omenan kaltaisia epähedelmiä.
b. appelsiinin kaltaisia sitrushedelmiä.
c. puisevia hedelmiä.
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28. Kuvan marja on
a. mustikka.
b. variksenmarja.
c. juolukka.
29. Kuvan marja on
a. puolukka.
b. karpalo.
c. sianpuolukka.
30. Kuvan marja on
a. mustikka.
b. variksenmarja.
c. juolukka.

31. Kuvan marja on
a. lakka.
b. pihlajanmarja.
c. tyrni.

LUONNONMARJAT
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3. Kerrannaisluumarjalla
tarkoitetaan marjaa, jossa on
a. kerroksista koostuva yksi siemen.
b. yksi iso siemen, jonka sisällä on
monta pienempää siementä.
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a. maitiaista.
b. mallasta.
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b. keltaisia.
c. valkeita ja vaalean punaisia.
7. Puolukan hyvä säilyvyys perustuu sen sisältämään
a. bakteerikantaan.
b. bentsoehappoon.
c. beetakaroteeniin.

©Arktiset Aromit ry 2016

8. Mustikan lehdet
a. variset talveksi.
b. talvehtivat.
c. muuttuvat talveksi ruskeiksi.
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a. lakan kukat ovat joko hede- tai emikukkaisia.
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14. Luonnonmarjoistamme
kuitupitoisin on
a. mustikka.
b. puolukka.
c. lakka.

15. Myöhäisin satokausi
marjoistamme on
a. puolukalla.
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16. Erittäin hallanarka
marja on
a. lakka.
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c. variksenmarja.
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erityisen suojaavaan kuoreen.
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24. Pihlajanmarja sisältää runsaasti
a. C-vitamiinia ja kuitua.
b. E-vitamiinia ja sinkkiä.
27. Mahdollisimman vähän
c. A-vitamiinia ja kuitua.
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25. Pihlajanmarjojen kirpeää
makua vähentää
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b. kirkas auringonpaiste.
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28. Kuvan marja on
a. mustikka.
b. variksenmarja.
c. juolukka.
29. Kuvan marja on
a. puolukka.
b. karpalo.
c. sianpuolukka.
30. Kuvan marja on
a. mustikka.
b. variksenmarja.
c. juolukka.

31. Kuvan marja on
a. lakka.
b. pihlajanmarja.
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Oikeat vastaukset: LUONNONMARJAT
1. Montako eri syötävää marjalajia kasvaa Suomessa?
OIKEA VASTAUS: a. yli 30 erilaista marjalajia.

2. Marjat ovat pieniä, pyöreitä meheviä hedelmiä. Ne jaetaan
OIKEA VASTAUS: b. marjoihin, luumarjoihin ja kerrannaisluumarjoihin.
3. Kerrannaisluumarjalla tarkoitetaan marjaa, jossa on
OIKEA VASTAUS: c. monta kovaa siementä.
4. Marjan kuori suojaa siemeniä ympäröivää
OIKEA VASTAUS: c. maltoa.
5. Puolukka kasvaa
OIKEA VASTAUS: a. koko Suomessa.
6. Puolukan kukat ovat väriltään
OIKEA VASTAUS: c. valkeita ja vaalean punaisia.

7. Puolukan hyvä säilyvyys perustuu sen sisältämään
OIKEA VASTAUS: b. bentsoehappoon.
8. Mustikan lehdet
OIKEA VASTAUS: a. variset talveksi.
9. Mustikka on
OIKEA VASTAUS: b. tummansininen ja vahapeitteinen.
10. Antosyaaneilla tarkoitetaan
OIKEA VASTAUS: a. marjojen sisältämiä väriaineita.
11. Lakka vaatii pölyttäjiä marjoakseen, koska
OIKEA VASTAUS: a. lakan kukat ovat joko hede- tai
emikukkaisia.
12. Lakkaa kutsutaan pohjolan appelsiiniksi, koska
OIKEA VASTAUS: b. se sisältää paljon C-vitamiinia.

13. Lakka on
OIKEA VASTAUS: a. yksikukkainen.
14. Luonnonmarjoistamme kuitupitoisin on
OIKEA VASTAUS: c. lakka.
15. Myöhäisin satokausi marjoistamme on
OIKEA VASTAUS: b. karpalolla.
16. Erittäin hallanarka marja on
OIKEA VASTAUS: a. lakka.
17. Karpalon hyvä säilyvyys perustuu
OIKEA VASTAUS: c. kovaan kuoreen ja happamuuteen.
18. Suomessa kasvavasta kahdesta
variksenmarjalajista satoisampi on
OIKEA VASTAUS: a. pohjanvariksenmarja.

19. Variksenmarjat ovat
OIKEA VASTAUS: b. mustia ja kiiltäviä.
20. Variksenmarjaa kutsutaan myös
OIKEA VASTAUS: c. kaarnikaksi.
21. Juolukka on
OIKEA VASTAUS: c. harmaansininen ja sisältä vaalea.
22. Vadelma kukkii ja marjoo
OIKEA VASTAUS: b. vasta toisena vuonna.
23. Vadelma on
OIKEA VASTAUS: a. kerrannaisluumarja
24. Pihlajanmarja sisältää runsaasti
OIKEA VASTAUS: a. C-vitamiinia ja kuitua.
25. Pihlajanmarjojen kirpeää makua vähentää
OIKEA VASTAUS: c. pieni pakkanen.

26. Pihlajanmarjat ovat
OIKEA VASTAUS: a. omenan kaltaisia epähedelmiä.
27. Mahdollisimman vähän käsitellyt marjat sisältävät runsaasti
OIKEA VASTAUS: b. ravintoaineita.
28. Kuvan marja on
OIKEA VASTAUS: b. variksenmarja.
29. Kuvan marja on
OIKEA VASTAUS: b. karpalo.
30. Kuvan marja on
OIKEA VASTAUS: c. juolukka.
31. Kuvan marja on
OIKEA VASTAUS: c. tyrni.

LUONNONSIENET

1. Maan alla kasvava
sienen osa on
a. sienijuuristo.
b. sieniverkosto.
c. sienirihmasto.
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2. Herkkutatin lakin
alta löytyy
a. pillit.
b. heltat.
c. poimut.
3. Herkkutatista voidaan
käyttää ravinnoksi
a. vain jalka.
b. vain lakki.
c. sekä jalka että lakki.
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4. Herkkutatin lakin alla oleva pillistö on
a. nuorena vaalea, mutta vanhetessa kellertyy ja muuttuu
vihreänkeltaiseksi.
b. nuorena vihertävänkeltainen, mutta vanhetessa muuttuu
vaaleaksi.
c. on aina vaalea.

5. Herkkutatin jalan pinnalla on
a. tummia raitoja.
b. vaalea verkkokuvio.
c. ruskeita rinkuloita.
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6. Kantarellin lakin alla on
a. harvat poimut.
b. tiheät pillit.
c. harvat heltat.
7. Keltavahveron malto on
a. kirkkaan keltaista ja helposti lohkeavaa.
b. puhtaan valkoista ja sitkeää.
c. kellanvalkoista, eikä se lohkea helposti.
8. Ennen ruuaksi valmistamista
kantarelli
a. vaatii keittämisen.
b. ei vaadi esikäsittelyä.
c. täytyy pakastaa.

9. Kantarelli viihtyy
a. koivikoissa ja sekametsissä.
b. kuusikoissa.
c. mäntymetsissä ja koivikoissa.
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10. Suppilovahveron lakki on
a. röpelöreunainen, sen alapinta on harmaanvaalea ja jalkaan
asti poimuuntunut.
b. suorareunainen, sen alapinta on tumman harmaa ja sen
pillistö jatkuu jalkaan asti.
c. röpelöreunainen, sen alapinta on valkoinen ja sen
poimuuntuneet heltat jatkuvat jalkaan asti.

11. Mikä metsäsienistä
sisältää eniten D-vitamiinia?
a. Herkkutatti.
b. Keltavahvero.
c. Suppilovahvero.
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12. Rouskujen lakin alapinnalla on
a. harvat poimut.
b. tiheät pillit.
c. tiheät heltat.
13. Rouskujen tunnusmerkki on
a. murtumakohdista erittyvä maitiaisneste.
b. värikkäät lakit.
c. tynnyrimäinen jalka.
14. Ennen ruuaksi
valmistamista rouskut vaativat
a. 5-10 päivän pakastamisen.
b. 5-10 minuutin keittämisen.
c. 5-10 tunnin kuivattamisen
ilmavassa paikassa.

15. Kangasrousku kasvaa
a. koivikoissa.
b. tiheissä kuusikoissa.
c. mäntykankailla.
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16. Haperoille on tunnusomaista
a. valkoinen malto, joka murtuu helposti.
b. valkoinen malto, joka ei murru helposti.
c. ruskea malto, joka murenee helposti.
17. Haperoiden lakin pintakelmu
a. irtoaa helposti reunasta.
b. irtoaa itsestään sienen vanhetessa.
c. ei irtoa ollenkaan.
18. Haperoiden värit
a. vaihtelevat tummanpunaisesta vaaleanpunaiseen.
b. ovat kaikki samansävyisiä lajista riippumatta.
c. vaihtelevat eri lajien välillä.

19. Tuoksuvalmuskan lakin väri
a. vaihtelee tummanruskeasta
vaaleanruskeaan ja siinä on suuria
silkkisäikeisiä suomuja.
b. on tummanruskea ja siinä on
hentoja karvoja.
c. vaihtelee tummanpunaisesta
ruskeaan ja siinä on suuri
verkkokuvio.
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20. Tuoksuvalmuskan eli
matsutaken tuoksu on
a. voimakkaan hedelmäinen.
b. pistävän etikkainen.
c. voimakkaan pihkainen.

21. Lampaankäävän lakki on
a. epäsäännöllisen muotoinen, väriltään
valkoisesta keltavivahteiseen.
b. säännöllisen pyöreä, väriltään valkoisesta
harmahtavaan.
c. röpelöreunainen, väriltään harmahtavasta
rusehtavaan.
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22. Kuvan sieni on
a. herkkutatti.
b. kangasrousku.
c. tuoksuvalmuska.
23. Kuvan sieni on
a. kantarelli.
b. suppilovahvero.
c. keltahapero.
24. Kuvan sieni on
a. lampaankääpä.
b. tuoksuvalmuska.
c. haaparousku.

25. Kuvan sieni on
a. haaparousku.
b. karvarousku.
c. kangasrousku.
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Oikeat vastaukset: LUONNONSIENET
1. Maan alla kasvava sienen osa on
OIKEA VASTAUS: c. sienirihmasto.
2. Herkkutatin lakin alta löytyy
OIKEA VASTAUS: a. pillit.
3. Herkkutatista voidaan käyttää ravinnoksi
OIKEA VASTAUS: c. sekä jalka että lakki.

4. Herkkutatin lakin alla oleva pillistö on
OIKEA VASTAUS: a. nuorena vaalea, mutta vanhetessa kellertyy ja
muuttuu vihreänkeltaiseksi.
5. Herkkutatin jalan pinnalla on
OIKEA VASTAUS: b. vaalea verkkokuvio.
6. Kantarellin lakin alla on
OIKEA VASTAUS: a. harvat poimut.

7. Keltavahveron malto on
OIKEA VASTAUS: c. kellanvalkoista, eikä se lohkea helposti.
8. Ennen ruuaksi valmistamista kantarelli
OIKEA VASTAUS: b. ei vaadi esikäsittelyä.
9. Kantarelli viihtyy
OIKEA VASTAUS: a. koivikoissa ja sekametsissä.
10. Suppilovahveron lakki on
OIKEA VASTAUS: a. röpelöreunainen, sen alapinta on
.
harmaanvaalea ja jalkaan asti poimuuntunut.
11. Mikä metsäsienistä sisältää eniten D-vitamiinia?
OIKEA VASTAUS: c. Suppilovahvero
12. Rouskujen lakin alapinnalla on
OIKEA VASTAUS: c. tiheät heltat.
13. Rouskujen tunnusmerkki on
OIKEA VASTAUS: a. murtumakohdista erittyvä maitiaisneste.

14. Ennen ruuaksi valmistamista rouskut vaativat
OIKEA VASTAUS: b. 5-10 minuutin keittämisen.
15. Kangasrousku kasvaa
OIKEA VASTAUS: c. mäntykankailla.
16. Haperoille on tunnusomaista
OIKEA VASTAUS: a. valkoinen malto, joka murtuu helposti.
17. Haperoiden lakin pintakelmu
.
OIKEA VASTAUS: a. irtoaa helposti reunasta.
18. Haperoiden värit
OIKEA VASTAUS: c. vaihtelevat eri lajien välillä.
19. Tuoksuvalmuskan lakin väri
OIKEA VASTAUS: a. vaihtelee tummanruskeasta vaaleanruskeaan
ja siinä on suuria silkkisäikeisiä suomuja.

20. Tuoksuvalmuskan eli matsutaken tuoksu on
OIKEA VASTAUS: a. voimakkaan hedelmäinen.
21. Lampaankäävän lakki on
OIKEA VASTAUS: a. epäsäännöllisen muotoinen, väriltään
valkoisesta keltavivahteiseen.
22. Kuvan sieni on
OIKEA VASTAUS: a. herkkutatti.
23. Kuvan sieni on
OIKEA VASTAUS: b. suppilovahvero.
24. Kuvan sieni on
OIKEA VASTAUS: b. tuoksuvalmuska.
25. Kuvan sieni on
OIKEA VASTAUS: c. kangasrousku.

.

LUONNONYRTIT
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1. Nokkosta ei tule kerätä kompostien läheisyydestä, koska
a. versot voivat sisältää ihmiselle liian suuren annoksen
B-vitamiinia.
b. versot voivat sisältää liikaa ihmiselle vaarallista typpeä.
c. hajuhaitta kompostin läheisyydessä voi olla poimijalle
sietämätön.
2. Ennen käyttöä nokkosen versot
a. keitetään 10 minuuttia ja vesi
käytetään myös ruoanlaitossa.
b. pakastetaan yön yli ja käytetään
sen jälkeen ruoanlaitossa.
c. kiehautetaan, mutta vettä ei
käytetä ruoanlaitossa.
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3. Parhaimman makuisia ovat
a. nuoret poimulehdet.
b. vanhat poimulehdet.
c. suurimmat poimulehdet.
4. Poimulehden kukat ovat
a. pieniä ja sinertäviä, lähes sinisiä.
b. pieniä ja kellertäviä, lähes vihreitä.
c. suuria ja täysin valkoisia.
5. Mikä seuraavista ei kuulu
jokamiehenoikeuksiin?
a. Voikukkien kerääminen.
b. Kuusenkerkkien kerääminen.
c. Poimulehtien kerääminen.
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6. Minkä villivihanneksen nuoria versoja
voidaan käyttää parsan tavoin keitettynä?
a. Voikukan.
b. Nokkosen.
c. Maitohorsman.
7. Maitohorsman kukat ovat väriltään
a. purppuranpunaisia, joskus valkoisia.
b. valkoisia, joskus tummanpunaisia.
c. aina purppuranpunaisia.
8. Mikä seuraavista kuuluu jokamiehenoikeuksiin?
a. Mahlan juoksutus.
b. Koivunlehtien kerääminen.
c. Apiloiden kerääminen.
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9. Suomessa yleisiä lehtipuita ovat
a. rautakoivu ja hiesukoivu.
b. hieskoivu ja rauduskoivu.
c. rantakoivu ja riippakoivu.
10. Hieskoivun lehdet ovat
a. yhteen kertaan sahalaitaiset ja oksat tuntuvat sormiin sileiltä.
b. kaksoissahalaitaiset ja oksat tuntuvat sormiin karheilta.
c. sileälaitaiset ja oksat tuntuvat sormiin liukkailta.
11. Voikukasta voidaan käyttää ravinnoksi
a. vain kukat.
b. kukat ja lehdet.
c. kukat, lehdet ja juuret.
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12. Siankärsämön lehdet ovat
a. hienoliuskaiset ja tillimäiset.
b. teräväliuskaiset ja sahalaitaiset.
c. liukkaat ja pariliuskaiset.
13. Villivihanneksista kerätään
a. koko kasvi, joka käsitellään kotona.
b. koko kasvi, josta napataan tarvittava osa kotiin
vietäväksi ja muu osa heitetään luontoon.
c. vain tarvittava osa ja muu osa jätetään
tuottamaan uutta satoa.
14. Villivihannekset
kerätään
a. muovikassiin.
b. tiiviiseen muovirasiaan.
c. ilmavaan koriin.

15. Luonnonyrttien lehdet kerätään
a. ennen kukintaa.
b. samaan aikaan, kun kukat kukkivat.
c. kukinnan jälkeen.
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16.
Kuvan luonnonyrtti on
a. nokkonen.
b. mesiangervo.
c. vuohenputki.
17.
Kuvan luonnonyrtti on
a. rauduskoivu.
b. hieskoivu.
c. vaivaiskoivu.
18.
Kuvan luonnonyrtti on
a. poimulehti.
b. leskenlehti.
c. mesiangervo.

19.
Kuvan luonnonyrtti on
a. puna-ailakki.
b. maitohorsma.
c. puna-apila.
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Oikeat vastaukset: LUONNONYRTIT

1. Nokkosta ei tule kerätä kompostien läheisyydestä, koska
OIKEA VASTAUS: b. versot voivat sisältää liikaa ihmiselle
vaarallista typpeä.
2. Ennen käyttöä nokkosen versot
OIKEA VASTAUS: c. kiehautetaan, mutta vettä ei käytetä
ruoanlaitossa.
3. Parhaimman makuisia ovat
OIKEA VASTAUS: a. nuoret poimulehdet.
4. Poimulehden kukat ovat
OIKEA VASTAUS: b. pieniä ja kellertäviä, lähes vihreitä.
5. Mikä seuraavista ei kuulu jokamiehenoikeuksiin?
OIKEA VASTAUS: b. Kuusenkerkkien kerääminen.

6. Minkä villivihanneksen nuoria versoja voidaan käyttää parsan
tavoin keitettynä?
OIKEA VASTAUS: c. Maitohorsman.
7. Maitohorsman kukat ovat väriltään
OIKEA VASTAUS: a. purppuranpunaisia, joskus valkoisia.
8. Mikä seuraavista kuuluu jokamiehenoikeuksiin?
OIKEA VASTAUS: c. Apiloiden kerääminen.
9. Suomessa yleisiä lehtipuita ovat
OIKEA VASTAUS: b. hieskoivu ja rauduskoivu.
10. Hieskoivun lehdet ovat
OIKEA VASTAUS: a. yhteen kertaan sahalaitaiset ja oksat tuntuvat
sormiin sileiltä.
11. Voikukasta voidaan käyttää ravinnoksi
OIKEA VASTAUS: c. kukat, lehdet ja juuret.

12. Siankärsämön lehdet ovat
OIKEA VASTAUS: a. hienoliuskaiset ja tillimäiset.
13. Villivihanneksista kerätään
OIKEA VASTAUS: c. vain tarvittava osa ja muu osa
jätetään tuottamaan uutta satoa.
14. Villivihannekset kerätään
OIKEA VASTAUS: c. ilmavaan koriin.
15. Luonnonyrttien lehdet kerätään
OIKEA VASTAUS: a. ennen kukintaa.
16. Kuvan luonnonyrtti on
OIKEA VASTAUS: a. nokkonen.

18. Kuvan luonnonyrtti on
OIKEA VASTAUS: a. poimulehti.

17. Kuvan luonnonyrtti on
OIKEA VASTAUS: a. rauduskoivu.

19. Kuvan luonnonyrtti on
OIKEA VASTAUS: c. puna-apila.

