Film 1:
1. Vad är blågröna alger för nåt? _________________________________________
__________________________________________________________________
2. Vad är det i Kiisksjön som har gjort att det är för mycket näring i sjön – så att algerna
trivs så bra? ________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Varför ska man inte bada i en sjö med mycket blågröna alger och vad ska man tänka
på med hunden? ______________________________________________________
____________________________________________________________________
Film 2
1. Är vattenkvaliteten i Esse å bra eller dålig om man jämför med andra åar i
Österbotten? __________________________________________________________
2. Vad är humus? ________________________________________________________
3. Är humus giftigt? ______________________________________________________
4. Hur märks det om man badat i en sjö eller å med mycket humus? ________________
_____________________________________________________________________
5. Hur kan man billigt och lätt mäta siktdjupet i en sjö eller å? _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Vad var siktdjupet vid Bockabron? _________________________________________
Film 3
1. Hur kan man ålderbestämma ett träd utan att såga omkull det och räkna årsringar?
_____________________________________________________________________
2. Varför hade man planterat tallar i en frisk moskog? ____________________________
_____________________________________________________________________
Film 4
1. Vad är det som har gjort stenarna röda? _____________________________________
2. Vad är ”den vite mannens fotspår” och varför kallas den så? _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Ni ska veta skillnaden mellan husmossa och väggmossa (går också att kolla bilder)
Film 5
1. Ni ska känna igen fårticka
2. Ni ska känna igen en gran som blåst omkull utan att behöva titta på barr eller kvistar

Film 6
1. Ni ska känna igen revlummer och veta att den kallas ”nickadockona”. Ni ska också
veta orsaken till varför den kallas så.
2. Vad är nikt? Vad kan man göra med det och sedan använda det till? ____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Varför kallas vitmossa vitmossa? __________________________________________
4. Nämn två speciella egenskaper för vitmossa _________________________________
_____________________________________________________________________
5. Vad är det som vitmossa producerar som kan eldas och ge värme eller elektricitet?
_____________________________________________________________________
6. Vad är det vi FELAKTIGT brukar kalla vitmossa men som inte är vitmossa...?
_____________________________________________________________________
7. Varför kalla björnmossa björnmossa? _______________________________________
8. Vad kan man också göra av björnmossa? ____________________________________

Film 7
9. Vad använde vikingarna getpors till? _______________________________________
10. Hur kan vi idag ha nytta av getpors? ________________________________________
11. Hur mår ett träd där tickor växer? __________________________________________
12. Vad blir det av ett träd som fallit omkull i skogen? ____________________________

Film 8
1.
2.
3.
4.

Varför är vissa kottar gröna? ______________________________________________
Vad kan man använda granskott till (på våren) _______________________________
Hur vet man skillnad mellan en groda och en padda? __________________________
Hur övervintrar grodor? _________________________________________________

Film 9
1. Vad är en naturskog? ____________________________________________________
2. Varför är det inte bara bra att dika ut myrar? _________________________________
Film 10
1. Du ska känna igen ett ormbär
2. Nämn tre typiska växter på ett kalhygge _____________________________________
_____________________________________________________________________
3. Hur många år sover en björn i samma ide? ___________________________________

Film 11
1. Beskriv hur man gör om man vill utvinna torv (flera steg) _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Var t.ex bränner man torv industriellt? ______________________________________
3. Vad heter den hemska köttätande växten? ___________________________________

