Aktivitetshefte
Oppgaver og informasjon

Fasit

Velkommen til Besøkssenter
Reisa nasjonalpark
I dette heftet finner du både informasjon, oppgaver og aktiviteter relatert
til natur, kultur, dyreliv, planteliv og Reisa nasjonalpark. Aktivitetene og
oppgavene har variert vanskelighetsgrad og løses best sammen med
familien. Svarene kan du finne ved å utforske, resonere, se på plakatene,
i brosjyrene eller på nettsiden vår.

Halti
På Halti bygget som ligger på Storslett
ved Reisaelva finner du besøkssenteret
for Reisa nasjonalpark. Her kan du
finne brosjyrer, papirkart, digitale
karttjenester, informasjon og litteratur
om Reisa nasjonalpark. Interaktive
skjermer og brosjyrer finner du i
inngangshallen. I åpningstiden kan du
få nyttige råd og tips om turer og
aktiviteter i området og om sommeren
er det turistinformasjon i samme
lokaler. Utendørs ved Halti kan man
vandre langs Reisaelva og Elveparken.

Ovi Raishiin
Ovi Raishiin er et informasjonspunkt og et
utkikkspunkt for Reisa nasjonalpark og er en
del av Besøkssenter Reisa nasjonalpark.
Ovi Raishiin betyr "døra inn til Reisadalen"
på kvensk, som er ett av tre språk som
tradisjonelt har vært brukt i Reisadalen.
Dette friluftsområde ligger øverst i
Reisadalen og har sitteplasser og bålpanner
som kan tas i bruk hele året. Her finner du
også hytter, brosjyrer, utstillinger, kart og
informasjon om Reisa nasjonalpark. Ovi
Raishiin er et flott utgangspunkt for å
utforske Reisadalen. Om sommeren har vi
faste dager med betjening på plassen.

Størrelse: 803 km2
Vernet: 1986
Landskap: Omfatter fjell- og dalområde
med juv, våtmarker, lakseelv,
bekkedaler og høyfjellsområder.

Reisa nasjonalpark

Oppgave
Ordsuppe
natur
Den
høyeste- fossen
i Reisa
nasjonalpark er

Ordene er gjemt

Klarer du å finne ordene listet nedenfor som er gjemt i denne ordsuppa.
Natur, Mose, Fugl, Insekt, Sopp, Økosystem, Verneområde, Flora, Elv, Laks, Forsker
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Den høyeste fossen i Reisa nasjonalpark er
Den har et totalt vannfall på

269

Natur kan vernes ut fra ulike formål. De
fire viktigste verneformene er
nasjonalpark, landskapsvern,
naturreservat og marine verneområder.

m

Mollisfossen
Jeg er

1.74

Hva heter landskapsvernområdet som
ligger ved siden av Reisa nasjonalpark?
Se om du kan finne svaret på et av
kartene våre.

Det strengeste type vern er

Naturreservat

m høy

Ráisduottarháldi

I skogen finnes 80% av
naturmangfoldet som lever
på land.
Det er registrert 385
plantearter i nasjonalparken.

Skog og planteliv
OPPGAVE - Tresorter i skogen

Vi kan kjenne igjen hvert treslag på blad, stamme, blomst og frø.
Hvor godt kjenner du de vanligste tresortene? Sett riktig tall i rundingen
1. Selje
2. Furu
3. Einer

6

4. Bjørk
5. Gran
6. Rogn
1

3

5

2

4

Klarer du å finne bladene fra de ulike treslagene her i skogen?

OPPGAVE - Sett navn på delene av treet

OPPGAVE - Hvor gammelt er treet?

Stamme, grein, trekrone, blad og rot
Trekrone

Du kan finne ut hvor gammel et tre har blitt
ved å telle årringene inne i trestammen.
Hvor gamle er disse trærne?
Årringer

Blad

6

År

26

År

Grein

Stamme

Rot

Oppgave - kan du finne dyrene?
I skogen gjemmer det seg maur, elg,
tiur, hoggorm, hare og rev
Klarer du å finne dem?

Artige
fakta

....labbene til jerven fungerer som
truger?
De er så store at jerven kan "flyte" oppå
snøen!

Visste du at.....

...laksen bruker nesa og
jordas gravitasjonsfelt for å
finne veien tilbake til elven
den ble født i!

.....vandrefalken er
verdens raskeste fugl!
Når den stuper mot
byttet kan den komme
opp i 300-400 km/t.

.......en stokkand har et synsfelt
på 360 grader?

.......ekorn kan klatre fortere
enn de kan løpe på bakken?

.......sommerfugler smaker med
føttene?

......fugler ikke svetter?

Fuglelivet i Reisa
OPPGAVE - Rovfugl i Reisa
Reisadalen er et eldorado for rovfugl. De bratte
dalsidene gir gode leveforhold for
klippehekkende rovfuglarter som fjellvåk,
kongeørn, dvergfalk og tårnfalk. I skogen holder
flere uglearter til som feks perleugle og
haukugle.

Den varierte naturen i Reisa gir gode
forhold for flere ulike fuglearter. Det er
registrert omtrent 122 fuglearter i
nasjonalparken.

Skriv inn riktig kroppsdel i boksene og hvilket
bruksområde de har.
Kroppsdeler:
Ører
Hale
Myke fjær
Klør
Øyne

Egenskaper:
For å fange bytte
For å være lydløs
For å høre godt
For å se byttet
For god balanse

Øyne for å se byttet

Ører for å høre godt

Mye fjær for å
være lydløs

Hale for god balanse

Klør for å fange bytte

Kan du fargelegge ugla?

OPPGAVE - finn fire forskjeller
Blant mange fuglearter ser hunn- og hannfuglen ganske
forskjellige ut. Klarer du å finne fire forskjeller mellom disse to
svarthvite fluesnapperne av hvert kjønn?

OPPGAVE

Steder der det er mye hakkespett
kan den finne på å spise fugleunger
dersom de får tak i dem! Mens i
nabolaget der det finnes katter er det
de som er den verste fienden til
småfuglene.

Kan du hjelpe
kjøttmeisen å finne
veien til fuglekassen?
Men pass på at han
ikke møter på katten
eller hakkespetten

OPPGAVE - Småfuglene i skogen
Kjenner du småfuglene? Sett riktig tall i rundingen.
Klarer du å få øye på noen av fuglene hvis du går
en tur? Sett ring rundt de fuglene du ser på turen.
1. Svarthvit fluesnapper
2. Kjøttmeis
3. Blåmeis
4. Rødstrupe
5. Bokfink

Oppgavene er hentet fra heftet laget av
https://www.oppdragfuglekasse.no/

9

Fasit: Hunnen har 1. brun isteden for svart fjærdrakt, 2. er
gulere i hvitfargen på brystet, 3. det hvite i vingene er mindre,
og 4. hun har ikke hvit flekk over nebbet.

3

2

6. Bjørkefink
7. Grønnfink
8. Linærle
9. Granmeis
10. Stillits

1

8

6

4

5

7

10

Laksen i Reisaelva

Navn: Atlantisk laks
Latin: Salmo salar
Familie: Laksefamilien
Gytetid: Sep/Okt
Voksenvekt: 2kg - 40kg

Reisa laksens livssyklus
Laksen starter livet i elva, men drar til havet for å spise seg stor. Fisk som
klekkes i ferskvann og vokser seg store i saltvann kalles anadrome.
På våren klekkes eggene som ble lagt
på høsten. Lakseungene blir i elva i ca.
4 år før de er store nok til å forlate elva
og vandre ut i storhavet som smolt.

Copyright på illustrasjonen:
www.villakssenter.no

På vinteren har mesteparten av den
voksne laksen svømt tilbake til havet.
Noe voksen laks overvintrer i elva og
kalles vinterstøinger

På høsten skifter den voksne laksen til
gytedrakt, parrer seg og legger egg.
Dette kalles gyting.

OPPGAVE - Laksens livssyklus
Hva kalles eggene til laksen?

Rogn
Når på året vandrer laksen ut i havet?

Våren

På sommeren har smolten vandret ut og
unglaksen blir i havet mellom 1-4 år for å
spise seg stor. Den voksne laksen vandrer
på samme tid tilbake til elva for å gyte.

Hva kalles laksen når den er klar til å vandre ut
i havet?

Smolt
Hva kalles laks som overvintrer i elva?

Vinterstøing

OPPGAVE - laksens utfordringer
Langs den utrolige reisen laksen gjennomfører
fra elv til hav og tilbake til elva lurer mange
farer for laksen. Klarer du å sette strek mellom
ord og bildet som hører sammen?

Klimaendring
Parasitt
Kraftverksdemning
Bifangst
Oppdrettslaks
Forurensning
Predator
Sur nedbør
OPPGAVE - Kjenner du igjen laksefiskene?
I Reisaelva finnes det naturlige stammer med Atlanterhavslaks, sjøørret og sjørøye.
Dessverre har oppdrettslaksen og pukkellaksen også også funnet veien opp elva, som kan
skape problemer for de naturlige artene. Klarer du å sette riktig navn på fiskeartene under
som finnes i elva?

Atlanterhavslaks

Sjørøye

Pukkellaks

Sjøørret

Illustrasjon av Åse
Nordanger, fra heftet
"Hvem bor i elva di?"
www.villakssenter.no

I Norge finnes det fem store
rovdyr og tre av disse bor i Reisa
nasjonalpark. Både jerv, gaupe
og kongeørn finnes her, mens
bjørn og ulv er et sjeldent syn.

Store rovdyr i
Reisa nasjonalpark
Jerv

(Gulo gulo)

Jerven er Norges største mårdyr, selv om
den ikke er stort større enn en grevling. Den
er den minste av de fire store rovdyrene og
en typisk åtseleter. Jerven er som regel
veldig menneskesky og kan være vanskelig
å få øye på. I Reisa nasjonalpark og
områdene rundt hører man likevel om
observasjoner av jerv, men det kan være
lettere å finne spor etter jerven på vinteren
enn å få øye på den.
Jerven er en skikkelig luring!
Hvis den finner mye mat vil den lagre maten på
kjølige steder i naturen, for eksempel i ei
steinur.
Vi lagrer også maten vår kjølig, men vi lagrer
maten vår i et...

Kjøleskap
Jerven til høyre sliter med å finne fram til
maten den har lagret i steinura! Kan du hjelpe
den?
Oppgavene er laget av Bjørn H. S. Johansen ved rovdyrskolen

Kongeørn

(Aquila chrysaetos)

Kongeørna er Norges nest største rovfugl, og
regnes blant de fem store rovviltartene i
Norge. Kongeørna lever sammen i par. De
bygger store reder hvor de hekker. Kongeørna
jakter på hare, rype og andre mellomstore
byttedyr ved å stupe ned på dem. Kongeørna
bruker først og fremst synet når den leter etter
byttedyr. Den spiser også gjerne kadaver.
Kongeørna trives godt i de bratte dalsidene i
Reisa nasjonalpark.

Gaupe

(Lynx lynx)

Gaupa er det eneste viltlevende kattedyret vi
har i Norge og er den dyktigste jegeren av de
store rovdyrene. Selv om den ofte holder til i
nærheten av mennesker, er gaupa et sjeldent
syn. Gaupa jakter på dyr som rådyr,
skogsfugl, rev, reinsdyr og hare. Den lever
mest for seg selv bortsett fra når hunngaupa
får unger. Det har ved flere anledninger blitt
observert gaupe eller spor etter den i Reisa
nasjonalpark.

Gaupa spiser gjerne hare til middag.
Kan du fargelegge haren? Tegn også
en gaupe ved siden av haren.

Oppgaven er laget av Bjørn H. S. Johansen ved rovdyrskolen

Spørsmål til myldrebildene
Hvilke rovdyr kan du finne i bildet?
Rødrev, ugle, bjørn, gaupe, ulv, ørn,
fjellrev, jerv, oter, grevling

Hvor er jerven?
Til venstre i bildet, oppå jervehiet

Hva ser du i jervehiet under jorda?
Jerveunger, kjøtt og avføring

Hvor er gaupa?
Sitter i treet øverst i bildet

Hvilket dyr er ulven på jakt etter?
Elg

Hvorfor er gaupa vanskelig å få øye på
i naturen?
Den er godt kamuflert

Hva slags dyr jakter rødreven på?
Fjellrev

Hva spiser oteren?
Fisk/laks

Hvilket dyr har på seg GPS halsbånd?
Fjellrev og ulven

Hvilket dyr jakter ørna på?
Fjellrev

Oppgaven er laget av Bjørn H. S. Johansen ved rovdyrskolen

OPPGAVE - Næringskjede
Hele naturen henger sammen, og alle som lever i
naturen påvirker hverandre. Hver art har sin rolle i
næringskjeden. Noen er rovdyr, som gaupe og
jerv. De spiser andre dyr.

Noen er plantespisere, som rådyr og hare. De kan
spise gress, blader, lav og bark fra trærne. Andre
arter, som humler og bier, er pollinatorer. Disse
hjelper plantene å spre seg. I tillegg finnes det arter
som hjelper til å bryte ned døde dyr og planter, som
sopp og meitemark.

Tegn strek mellom de som påvirker hverandre i næringskjeden.
Kanskje det er flere riktige streker?

Natur og kultur

Folk av norsk, kvensk og samisk avstamming
har benyttet seg av naturressursene i området i
lang tid. Dette har etterlatt seg synlige og
usynlige spor i landskapet i form av stedsnavn,
kulturminner og historier.

OPPGAVE - Sett navn på de ulike kulturminnene fra Reisa
Sett riktig tall i rundingen
1. Nedrefosshytta
2. Stakebåt
3. Tjæremile
4. Stedsnavn
5. Reinraiden
6. Gamme
7. Fangstgroper

2
7

5

3

OPPGAVE - Bergmaleri
Ved Sieimma i Reisa nasjonalpark kan du
oppleve bergmalerier som trolig er 3800 år
gamle. På berget er det malt ti figurer som
minner om mennesker og dyr.
Hvorfor tror du mennesker før i tiden malte på
berg og stein?
Ingen fasit her, men det kan være at de
ønsket å bevare minner for framtiden

Hva kan du se i maleriene og hva tror du kan
være betydningen?
Ingen fasit her, men det ser ut som det kan
være mennesker og reinsdyr. Vi vet det har
vært jakt på reinsdyr i området før.

1

4

6

Reisadalen og fjellområdene
rundt har i flere år vært
preget av reinsdyrene og
menneskets forhold til dem.

I dag er det to reinbeitedistrikt
som har vår- og sommerbeiter
i Reisadalen, og seks
reinbeitedistrikt flytter flokkene
sine gjennom området på
vårvinteren og på seinhøsten.

Reindrift i
Reisa

Jahkodat - den samiske årstidsyklusen
I reindriften brukes åtte årstider basert på reinens naturlige
vandring og andre aktiviteter gjennom året.

Dálvi
Vinterbeite

Giđđadálvi

Giđđa

Vinterbeite

Reinen trekker
ned mot
kalveområdene

Vår-vinter
FebruarMars
Vinter
DesemberFebruar

Čakcadálvi
Slakt av kalv

Høst-vinter
NovemberDesember
Høst
OktoberNovember

Čakca
Parringstid

Vår
April-Mai

Giđđageassi
Kalvingstid

Vår-sommer
Mai-Juni

Sommer
Juni-August

Geassi

Høst-sommer
AugustSeptember

Sommerbeite
langs kysten

Čakcageassi
Merking av
kalver og slakt
av okser

OPPGAVE - Jahkodat
Hvilke måneder er det kalvingstid?

Mai - juni
Hvilken årstid er Dálvi?

Vinter

Hva er det samiske ordet som omtaler høst?

Čakca
Hva skjer på årstiden Čakcadálvi ?

Slakt av kalv

Finn ut hvilke spor som tilhører
riktig dyr og tegn strek i mellom

Sporlek

Rev

Jerv

Hare

Elg

Ørn

Ta med deg arket på tur og se om
du klarer å finne ekte dyrespor!

Ekorn

Gaupe

Naturbingo
Gå en tur i området og se om du kan finne tingene som er avbildet under. Huk
av og får du tre på rad har du fått bingo!
Klarer du å fylle hele brettet? Fargelegg tingene du finner

Sopp

Edderkopp

Blad

Blomst

Jord

Maur

Sky
Bie

Fugl

Ekorn

Sommerfugl

Gress

Død ved

Larve/
Mark

Tre

Truet natur

Det er ikke alltid like lett å leve ute i det fri. Når
mennesker tar opp mer plass i verden, blir det mindre
plass til dyrene og plantene. Noen blir jaktet på, mens
andre får hjemmene sine ødelagt eller må flytte lengre
nordover for å trives.

OPPGAVE - Hva trues naturen av?
Her ser du flere bilder som viser hvordan naturen er truet. Sett riktig tall ved riktig bilde
1. Klimaendringer
2. Søppel
3. Hogst
4. Demning
5. Fremmedarter
6. Forurensning
7. Utbygging
8. Overbeskattning

7

4

1

6
8

5

2

Oppgave - Ville dyr og
mennesker
I snakkeboblene kan du lese
ulike uttalelser som du kanskje
er enig eller uenig i. Hva tenker
du selv?

Det er ingen fasit
her, men det
finnes mange ulike
meninger på dette
temaet

3

Voksenoppgave – oppgave i logisk tenkning
Klarer du å finne ut hvem som eier laksen med tipsene du får under? Det
hjelper å bruke rutene nedenfor for å prøve seg fram.
1. Det finnes fem hus.
2. Alle husene har hver sin farge.
3. Alle huseiere er av forskjellig
nasjonalitet.
4. Alle drikker forskjellige drikker.
5. De er aktive innen hver sin
sportsgren.
6. Alle har hvert sitt dyr.
7. Engelskmannen bor i det røde
huset.
8. Svensken har hund.
9. Dansken drikker te.
10. Det grønne huset ligger like til
venstre for det hvite huset.
11. Mannen som spiller tennis har
fugler.
12. I det grønne huset drikker man
kaffe.

13. I det gule huset driver man med
fotball.
14. I det midterste huset drikker man
melk.
15. Nordmannen bor i det første huset.
16. Mannen som spiller håndball bor ved
siden av huset med katt.
17. I huset ved siden av der man har hest
spiller man fotball.
18. Mannen som driver med svømming,
drikker brus.
19. Tyskeren driver friidrett.
20. Nordmannen bor ved siden av det blå
huset.
21. Man drikker vann i huset som ligger
ved siden av der man spiller
håndball.
22. Hvem eier gaupa?

Nasjonalitet

Nordmann

Danske

Engelskmann

Tysker

Svenske

Farge

Gult

Blått

Rødt

Grønt

Hvitt

Dyr

Katt

Hest

Fugl

Gaupe

Hund

Drikke

Vann

Te

Melk

Kaffe

Brus

Sport

Fotball

Håndball

Tennis

Friidrett

Svømming

Velkommen inn!

