LINTUTIETOVISA (13 lintua)
Harakka (1)
1. Linnun nimi latinaksi on Pica pica.
2. Linnun ääntä voi kuvailla räkättäväksi
nauruksi.
3. Lintu on mustavalkoinen ja
pitkäpyrstöinen.

Huuhkaja (2)
1. Linnulla on isot korvatupsut
ja ”palavat” silmät.
2. Linnun nimi on latinaksi Bubo bubo.
3. Linnun ääni on kumea ja kantava ”uu-hu”.

Satakieli (7)
1. Lintu viihtyy nuorissa lehtimetsissä.
2. Lintu on vaatimattoman näköinen
pikkulintu.
3. Linnun vaihteleva laulu kuuluu
hiljaisina kesäöinä kauas.

Sinisorsa (8)
1. Linnun voi nähdä usein pyrstö pystyssä.
2. Ihmiset syöttävät linnulle leipää ja pullaa.
3. Linnulla on sininen siipipeili.

Talitiainen (9)
1. Lintu on lintulautojen vakiovieras.

Kalalokki (3)

2. Lintu on kevään ensimmäisiä laulajia.

1. Linnun koivet ovat aikuisena vihreänkeltaiset.

3. Lintu ääntelee ”Tvink! Tsätsätsä! Titityy!”

2. Lintu ääntelee joskus ”gliio” ja joskus
”kaiija-kaijja-kaja-kaja-kaja”.
3. Lintu pesii yleensä luodoilla tai katoilla.

Laulujoutsen (4)
1. Lintu rakentaa pesän kuivalle maalle
tai veteen.
2. Linnun ääni on trumpettimainen toitotus.

Fasaani (10)
1. Lintulaji on tuotu Kiinasta.
2. Lintu viihtyy kaupunkien pientaloalueilla.
3. Koiras on iso, värikäs ja pitkäpyrstöinen.

Kiuru (11)
1. Lintu rakentaa pesän pellolle kuivista
heinistä ja jouhista.

3. Lintu on suuri valkoinen vesilintu.

2. Lintu on kevään ensimmäisiä
muuttolintuja.

Meriharakka (5)

3. Lintu livertää iloisesti ja lentää korkealla.

1. Linnun ääni on äänekäs ja kuuluva
”plit plit plii”.

Käki (12)

2. Lintu kahlaa mielellään rannalla.

1. Lintu on Pohjois-Karjalan maakuntalintu.

3. Linnulla on kirkkaanpunainen,
pitkä ja suora nokka.

2. Tämän linnun laulusta on tehty laulu.

Peippo (6)

Västäräkki (13)

1. Linnulla on kaksi valkoista siipijuovaa.

1. Peloton lintu viihtyy pihapiirissä.

2. Linnun laulua voi kuvailla iloiseksi ja
pirteäksi.

2. Linnun puvussa on mustaa, valkeaa
ja harmaata.

3. Lintu on hyvin yleinen metsien pikkulintu.

3. Lintu keikuttaa usein pitkää pyrstöään.

3. Lintu ei rakenna omaa pesää.
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