
Arktisten alueiden ravintoverkko on riippuvainen 
me res tä. Ravintoverkko koostuu useasta rav in to ket
jus ta, jotka näillä alueilla usein alkavat kas vi plank to
nis ta ja levistä. Ota kolmesta arktisen alueen ku lut ta
jasta kuvasarja, joka esittää, kuinka ravinto kul keu tuu 
kuluttajalta toiselle päätyen huippupetoon.

Tämä myös Himalajan kuningattareksi kutsuttu eläin 
on erittäin uhanalainen mm. salametsästyksen takia. 
Ota nisäkkään kanssa selfiekuva, jossa tsemppaat sitä 
selviytymään vaikeiden aikojen yli.

Mutualismilla tarkoitetaan kahden osapuolen välistä 
suhdetta, joka on kummallekin positiivinen. Jos yksi 
osapuoli hyötyy toisesta osapuolesta tuottamatta tälle 
kuitenkaan haittaa tai hyötyä, on kyse kom men sa lis
mis ta. Etsi näyttelystä mutualistinen tai kom men sa lis
ti nen lajipari ja ota lajeista kuva.

Monet lajit ovat evoluution kuluessa kehittyneet tois
ten lajien kaltaisiksi, esimerkiksi vaaraton kuk ka kär
pä nen muistuttaa vaarallista ampiaista. Etsi esimerkki 
täl lai ses ta suojelevasta yhdennäköisyydestä eli mi mi
krys tä, ja ota siitä kuva.

Eläinten ensisijainen tavoite elämässä on tuot taa 
niin paljon jälkeläisiä kuin mahdollista. Suku puoli
ominaisuuksilla on tärkeä merkitys pa riu tu mis menes
tyk sessä. Seksuaalivalinta on johtanut mo ni nais ten 
rakenteiden kehittymiseen erityisesti koirailla. Etsi 
näyttelystä kolme eri lajia, joille on kehittynyt täl lai
nen rakenne ja ota rakenteista kuva.

Ota jokaisesta viidestä vyöhykkeestä yksi 
kuva kasvista ja yksi kuva eläimestä. Valitse 
lajit niin, että ne kuvaavat mielestäsi parhaiten 
kunkin vyöhykkeen ilmastoa ja lajistoa.

Siirry subtrooppiselle vyöhykkeelle ja valitse 
sieltä mielenkiintoinen laji. Etsi lajista tietoa 
ja kuvaa kaverisi kanssa n. puolen minuutin 
mittainen luontodokumentti, jossa toinen 
teistä toimii juontajana ja toinen kuvaajana. 
Olkaa luovia ja eläytykää tilanteeseen.

Nokka on linnun tärkein työkalu ravinnon etsinnässä 
ja ruokailussa. Nokan muodon perusteella voi usein 
päätellä mitä lintu syö. Valitse näyttelystä lintu ja etsi 
sille ruokaa samalta alueelta. Ota kuva sekä linnun 
nokasta että löytämästäsi ruoasta. 

Siirry kylmään elinympäristöön ja pohdi minkälaiset 
ominaisuudet paksun turkin lisäksi auttavat läm mön
hukan minimoimisessa. Ota kuva kahdesta so peu
masta.

Matelijat ovat vaihtolämpöisiä ja suomupeitteisiä 
eläimiä. Suomut eivät pidä niitä lämpimänä ja siksi 
matelijat ovat yleisimpiä trooppisilla ja lämpimillä 
seu duil la. Etsi subtrooppiselta ja/tai trooppiselta 
vyö hyk keeltä kolme matelijaa ota niistä kuva.

Tehtävät suoritetaan yksin, pareittain tai korkeintaan kolmen 
hengen ryhmissä. Jokaisella parilla tai ryhmällä on vä hin
tään yksi älypuhelin tai tabletti, jolla otetaan kuvia tai 
vi deo ta. Tietoa eläimistä ja kasveista löydät kylteistä, 
vih koi sta ja vetolaatikoista. Kiinnitä huomiota eri vyö
hyk kei siin, jotka on merkitty mustina alueina lattialle.

Elämän monimuotoisuus ja kyky sopeutua mitä erilaisimpiin olosuhteisiin on henkeäsalpaava. 
Matka maapallon pohjois- tai etelänavalta päiväntasaajalle on linnuntietä 10 000 kilometriä. Sillä 
matkalla maisemat vaihtuvat arktisilta ja karuilta napa-alueilta monen ilmasto- ja kasvillisuustyypin 
kautta elämää sykkiviksi trooppisiksi sademetsiksi. Maailman luonto -näyttely kuljettaa sinut viiden 
vyöhykkeen läpi ja tuo nähtäväksesi muutamia elämän ihmeitä.

MAAILMAN LUONTOA
KUVAAMASSA LUKIO
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