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LUONNONKUKKAVISA

1. Apila (puna-apila ja valkoapila)
Kasvista pitävät rehua syövät kotieläimet  
ja mehiläiset. (3 p.)
Kasvin pallomaiset kukat ovat tavallinen 
näky puistoissa ja nurmikoilla. (2 p.)
Ihmiset etsivät onnea laskemalla kasvin 
lehtiä. (1 p.)

2. Lemmikki (puistolemmikki)
Rakkauden viestinviejä on karannut 
puistoista ja puutarhoista niityille, rannoille 
ja tienvarsille. (3 p.)
Kasvilla on pienet, taivaansiniset kukat. (2 p.)
Kasvin nimi tuo mieleen läheisen 
kotieläimen. (1 p.)

3. Ulpukka
Kasvilla on keltainen, pullea kukka ja isot, 
litteät lehdet. (3 p.)
Kasvin hedelmää kuvaillaan ”kärsämäiseksi” 
tai ”possumaiseksi”. (2 p.)
Kasvi viihtyy lammissa, järvissä, puroissa ja 
meressä. (1 p.)

4. Pietaryrtti
Loppukesällä kasvin keltaiset ja erikoiset 
kukat pilkuttavat kuivia pientareita ja 
joutomaita. (3 p.)
Kirpeäntuoksuista kasvia on käytetty 
rohtona ja villan värjäyksessä. (2 p.)
Jotkut kutsuvat tätä kasvia nimellä 
nappikukka. (1 p.)

5. Hiirenvirna
Kasvi ottaa kärhillään tukea muista  
kasveista ja kiipeilee valoa kohti. (3 p.)
Siniviolettikukkaisen kasvin voi nähdä 
niityllä, rannalla ja pientareella. (2 p.)
Kukasta tulee palko, jonka sisällä on 
pikkuisia herneitä. (1 p.)

6. Ruiskaunokki eli ruiskukka 
Vanhassa sadussa hölmöläiset uivat  
näiden kukkien seassa. (3 p.)
Sinikukkainen kasvi viihtyy pientareilla, 
joutomailla ja viljapelloilla. (2 p.)
Kukka on Päijät-Hämeen maakuntakukka 
sekä erään puolueen tunnus. (1 p.)

7. Piharatamo
Kasvin vaatimaton kukka muistuttaa  
tähkää. (3 p.)
Kasvin lehdet kestävät tallaamista pihoilla  
ja poluilla. (2 p.)
Kasvia kutsutaan myös nimillä  
rautalehti ja laastarilehti. (1 p.)

8. Ruohosipuli eli ruoholaukka
Merenrantojen ja kallioiden kasvi löytyy 
usein myös kotipuutarhasta. (3 p.)
Varsinkin perhoset pitävät kasvin sini-
punaisesta, pallomaisesta kukasta. (2 p.)
Kasvin sileät ja putkimaiset varret tuoksuvat 
voimakkaasti, kun niitä pilkkoo ruokaan.  
(1 p.)

9. Kanerva
Kuivilla kankailla viihtyvän kasvin kukat  
ovat pieniä ja punavioletteja. (3 p.)
Varpukasvista saa väriä, kukista saa teetä  
ja tummaa hunajaa. (2 p.)
Kasvin lähisukulainen on syksyllä suosittu 
piha- ja parvekekasvi. (1 p.)

10. Ahomansikka eli metsämansikka
Pidetty valkokukkainen kasvi leviää 
pintarönsyjen avulla. (3 p.)
Aromikas kasvi viihtyy valoisilla paikoilla 
kuten ahoilla, niityillä ja ihmisten 
kotinurkilla. (2 p.)
Kasvin punaisia marjoja on tapana pujotella 
heinänkorteen. (1 p.)
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