ADOPTOIKAA LAHOPUUT! - lahopuututkimuslomake
Ohje: Valitkaa tutkimusalueelta yksi laho pystypuu ja yksi laho
maapuu ja tutkikaa niitä ryhmässä.
Pystypuu on: lehtipuu / havupuu / ei tietoa
☐ kuollut pystypuu (ei lehtiä tai neulasia, kova)
☐ kelo (harmaa pinta, kova)
☐ pökkelö (ainakin osittain pehmeä ja hauras)
☐ kanto (matala, alle metrin korkuinen)
☐ osittain palanut
Maapuu on: lehtipuu / havupuu / ei tietoa
☐ neulaset tai lehdet vielä jäljellä, kova runko
☐ ei neulasia tai lehtiä, kova runko, rungolla kasvaa sieniä
☐ osittain lahonnut ja pehmeä runko, rungolla kasvaa sieniä,
mahdollisesti sammalta ja jäkälää
☐ lahonnut ja pehmeä runko, rungolla kasvaa sieniä,
sammalta ja/tai jäkälää
☐ osittain jo maatunut, täysin pehmeä runko, kohouma
maassa, kokonaan sammalten peitossa
☐ osittain palanut
Lajisto: Montako erilaista lajia löydätte lahopuilta?
(Jos puun päältä irtoaa tutkiessa sammalta, palauttakaa sammal paikalleen.)

_____ sientä (kääpiä, helttasieniä, orvakoita, orakkaita jne.)
_____ sammalta
_____ jäkälää
_____ hyönteistä
_____ toukkaa
_____ hämähäkkieläintä
_____ matoa
_____ muuta eläintä, mitä? ________________________________________
_____ merkkiä selkärankaisista (koloja, syöntijälkiä tms.)
Lähde:
Mari Wikholm
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