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6.8. LEHTMETS I

Leht-mets on metsa-tüüp, kus kasvavad lehtpuud.
Lehtmetsas kasvavad kased, lepad, haavad jt.

Leht-puud langetavad sügisel oma lehed. 
Talvel on puud raagus.  
Kevadel kasvavad puudele uued lehed. 
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TAIMESTIK   
Kask on valge tüvega puu, millel on 
mustad laigud. Kase lehed on sakilise 
servaga. Sügisel muutuvad  
lehed kollaseks. 

Kevadiste noorte lehtede all on peidus 
kase-urvad. Urb on kase õie-kobar. 

Kevadel saame kaselt magusat mahla. 
Kase okstest tehakse enne  
jaani-päeva vihtasid. Vihaga saab  
saunas vihelda. 

Haab. Haava-leht on ümara lehe-laba 
ja pika varrega. 
Pika varre tõttu lööb ka nõrk tuul  
lehelaba värisema. 

Haava koores on palju toit-aineid. 
Seetõttu armastavad haava koort süüa 
jänesed ja põdrad.  

•  Kes toituvad haava koorest?  
    Märgi tekstis lause.

Kask

Haava-lehed

Talvel viiakse vihtasid mets-loomadele söödaks. 

•  Kuidas nimetatakse kase õie-kobarat? 
   Märgi tekstis lause.
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Harilik lepp kasvab enamasti 
metsa-servas tiheda võsana. 
Lepa-leht on terava tipuga. 

Lepa õied on koondunud  
urbadeks. Urbade sees on  
õie-tolm, mis on lindudele 
toiduks. Lepa vili on käbi.

Põõsastest kasvab  
leht-metsades sarapuu. 
Sarapuu ehk pähkli-puu  
nimetuses on sõna „puu”, 
tegelikult on see põõsas. 
Kui puul on üks tüvi,  
siis põõsal on mitu tüve.

Lepa käbid

Sarapuu-pähklid

Sarapuu vili on sarapuu-pähkel. 
Vili on ümara kujuga ja kõva kestaga. 
Pähkleid söövad paljud imetajad ja linnud.

•  Kuidas kutsutakse sarapuu vilja? Märgi tekstis sõna.

•  Kuidas nimetatakse lepa vilja? Märgi tekstis lause.
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Kevadel on puude all rohkelt valgust.  
Siis õitsevad seal sini-lilled, ülased ja mai-kellukesed.

Sini-lilled

Kivi-puravik Kuke-seen Pilvik

Ülased Mai-kellukesed

SEENED
Tuntumad söögi-seened on lehtmetsas kivi-puravik,  
kuke-seen ja pilvik.
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6.9. LEHTMETS II

LOOMASTIK
Selgrootud loomad

Leht-metsas on palju putukaid ja ämbliku-laadseid loomi. 

Metsa-sitikas on 12−20 mm pikk.

Putuka peal asetsevad sinkjas-mustad soonelised tiivakesed. 
Sitikal on tugevad jalad ja ogadega kaetud sääred. 
Tugevad jalad on vajalikud kaeve-töödeks. Metsa-sitikas  
kaevab maa sisse käigud ja muneb sinna munad. 

Sitikal on otsa-ees tundlad, mille otstes on pisikesed lehvikud. 

Ta toitub loomade sõnnikust, mädanenud lehtedest ja  
puude mahlast. 

•  Millest toitub metsa-sitikas? Märgi tekstis lause.


