
Arktinen ravintoketju voi olla esimerkiksi: 
turska – ruokki – naali tai 
turska – norppa – jääkarhu.

Lumileopardeja elää vil li nä 
enää 3500–7500 yk si löä ja 
laji on luokiteltu ää rim mäi - 
sen uhanalaiseksi. Si tä uh - 
kaa vat paitsi sa la met säs tys 
(turkin takia) myös il mas - 
ton muutos ja saa lis eläin ten 
väheneminen. Heik ko ra vin - 
totilanne ajaa lu mi leo par-
dit karjan kimp puun, mikä 
puolestaan saa sui vaan tu-
neet paimenet sa la met säs tä-
mään lu mi leo par de ja.

Monet puiden pinnalla kasvavat sammalet, jäkälät ja 
muut päällyskasvit ovat kommensalisteja; ne hyötyvät 
kasvualustasta vahingoittamatta kuitenkaan puuta. 
Hy eenat subtrooppisella vyöhykkeellä ovat myös 
kom men salisteja syödessään muiden petojen jättämiä 
haaskoja.

Kolibreilla ja kasveilla 
on mutualistinen suh de, 
jossa molemmat osa puo-
let hyötyvät. Kasvit ja 
met tä juovat hyönteiset 
ovat myös mutualisteja.

Monet hyönteiset, kuten perhoset, hyö ty vät mi mi-
krys tä. Jotkut vaarattomat nuo li myrk ky sam makot 
ovat kehittyneet vä ri tyk sel tään sa man kal tai sik si 
kuin myrkylliset nuo li myrk ky sam ma kot. Näyt te lyn 
trooppisesta sademetsästä löytyy myös maa il man 
suurin kukka, rafflesia, joka sekin on esi merk ki mi-
mi krys tä. Kukka sekä tuoksuu että näyttää mä tä ne-
väl  tä lihalta, mikä houkuttelee paikalle raa to kär pä siä, 
jot ka erehdyksissään pölyttävät kukan.

MAAILMAN LUONTOA KUVAAMASSA
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Tornipöllöllä on 
pedon kouk ku-
nok ka, jolla saa 
hy vän otteen esim. 
myy ris tä.

Jääkarhulla on pörröinen 
turkki ja rasvakerros, nor-
pal la rasvakerros. Lisäksi 
jää kar hun karvat eivät ole 
val koi sia vaan läpikuultavia 
ja sen iho on musta. Valo 
läpäisee karvat ja osuu 
mustaan ihoon, mikä 
lämmittää karhua. Ilma 
ontoissa kar vois sa eristää 
myös hyvin kyl myy del tä.

Lyhyet ulokkeet, ku- 
 ten naa lin pienet kor- 

vat ja lyhyet raajat, 
auttavat eläimiä so-

peu tu maan kylmään.

Ruokkilinnut vält tävät kyl myyt tä muut ta mal la 
ete läm mäs tal vek si.

Matelijoihin kuuluvat mm. liskot, käärmeet, kil pi-
kon nat ja krokotiilieläimet. Toisin kuin sam mak ko-
eläi mil lä matelijoiden pinta on sarveissuomujen tai 
-levyjen peittämä. Kuvissa on kelta-anakonda, nii lin-
kro ko tii li ja liitolisko.

Saksanhirven sarvet ovat esimerkki sukupuolen si-
säi sestä seksuaalivalinnasta, jossa urokset tais te le vat 
keskenään parantaakseen omaa li sään ty mis menes-
tystään. Paratiisilintukoiraat (kuvassa prin ses sa para-
tii si lintu) kosiskelevat naaraita ul ko muo dollaan, jol la 
ne mainostavat vahvuuttaan. Pu na lohi koi raat muut-
tu vat kutuaikaan punaisiksi ja kas vat tavat selkään 
kyt ty rän, alaleukaan koukun ja suuhun isommat ham - 
paat. Paratiisilinnut ja pu na lohi ovat esimerkkejä su-
ku puol ten välisestä sek su aa li valin nas ta, joka pe rus-
tuu naaraan valintaan.
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