
Tehtävät suoritetaan maailman luonto -näyttelyssä yk sin, 
pareittain tai korkeintaan kolmen hengen ryhmissä. 
Jokaisella parilla tai ryhmällä on vähintään yksi 
älypuhelin tai tabletti, jolla otetaan kuvia tai 
videota, ja johon tiedostot tallennetaan. Tie toa 
eläimistä ja kasveista löydät kylteistä, vih kois ta 
ja vetolaatikoista. Kiinnitä huomiota eri vyö-
hyk keisiin, jotka on merkitty mustina alu ei na 
lat ti alle. Aina kun ylität kartan, siirryt uudelle 
vyöhykkeelle.

Elämän monimuotoisuus ja kyky sopeutua mitä erilaisimpiin olosuhteisiin on 
henkeäsalpaava. Matka maapallon pohjois- tai etelänavalta päiväntasaajalle on linnun- 
tietä 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.

KYLMÄ VYÖHYKE
Astu hyiselle napa-alueelle, jonka kesä täyttyy pe si vi-
en lintujen äänistä ja kiireestä. Täällä on kesälläkin 
kes ki määrin alle + 10 °C. Kylmyyden ja tuulisuuden 
li säk si kylmälle vyöhykkeelle on ominaista va loi suu den 
voimakas vuodenaikaisvaihtelu – kesällä yötön yö ja 
talvella kaamos.

Ruokkilinnut pesivät jyrkillä kallioilla arktisilla 
meri alu eilla. Ota kuva ruokkilinnun munasta ja 
sel vi tä, miksi ne ovat päärynänmuotoisia eivätkä 
pyöreitä.

Tämä eteläisen pallonpuoliskon lintu ui kuin len
täisi veden alla ja sillä on lajille tun nus omai nen 
valkoinen silmärengas. Ota len to kyvyt tö mäs tä 
linnusta kuva ja pohdi, miksi jääkarhut ei vät syö 
näitä lintuja.

Minkälaiset ominaisuudet auttavat eläimiä sel vi
ä mään kylmän ja pimeän talven yli? Ota lä hi kuva 
kahdesta hyödyllisestä ominaisuudesta.

Naali pärjää jopa 72 °C:ssa valkoisen tal vi turk
kin sa avulla, mutta kesällä sen turkki on rus kea. 
Etsi näyttelystä kesäpukuinen naali ja mie ti, mitä 
naali syö kesällä. Ota kahdesta eri ma ku palas ta 
kuva.

VIILEÄ VYÖHYKE
Suurin osa Suomesta kuuluu viileään vyöhykkeeseen, 
jota toisinaan kutsutaan myös taigaksi tai pohjoiseksi 
havumetsävyöhykkeeksi. Näyttelystä et kuitenkaan 
löydä suomalaisia maisemia, vaan pääset ihailemaan 
maailman korkeinta vuoristoa Nepalissa, Siperian 
ankaraa talvea sekä Alaskan joen asukkaita.

Tämä myös Himalajan kuningattareksi kut sut tu 
eläin on erittäin uhanalainen mm. sala metsäs tyk
sen takia. Ota nisäkkään kanssa selfie-kuva, jos sa 
tsemppaat sitä selviytymään vaikeiden ai ko jen yli.

Kodiakinkarhut elävät Alaskassa ja kerääntyvät 
syksyisin jokiin saalistamaan kutevia lohia. Etsi 
näyttelystä kodiakinkarhun jälkipainauma ja 
ver taa sitä omaan käteesi. Ota tassunjäljestä ja kä
destäsi yhteiskuva, josta näkee selkeän ko ko eron.

Kodiakinkarhut saalistavat kutemaan tulevia 
lo hia, mutta löydätkö maisemasta muitakin ka-
lan syöjiä? Ota kuva kahdesta eläinlajista, jotka 
kodiakinkarhun lisäksi voivat syödä lohia. 

Mitä hyötyä oranssista raidoituksesta on si pe-
ri antiikerille? Vinkki: Kuvittele si pe rian tiike ri 
lumettomassa metsässä. Ota raidoista kuva.

1

62

73

8
4

5

MAAILMAN LUONTOA
KUVAAMASSA



SUBTROOPPINEN VYÖHYKE
Nyt on aika siirtyä subtrooppisen vyöhykkeen paahtei-
selle savannille. Tältä vyöhykkeeltä löytyy savannien 
lisäksi subtrooppista sademetsää, nahkealehtistä väli-
meren kasvillisuutta ja aavikoita. Vaikka monet ym pä-
ril lä si näkyvistä maisemista ovat Afrikasta, huomaa, 
että myös mm. Australian keskiosat kenguruineen 
kuu lu vat vyöhykkeeseen. 

Tämä maailman nopein maalla elävä juoksija on 
Usain Boltiakin nopeampi. Se voi saavuttaa yli 
110 km/h nopeuden, mutta kykenee ylläpitämään 
tätä huimaa vauhtia vain joitakin satoja metrejä 
ennen kuin uupuu. Etsi tämä sprintteri ja katso 
sen ra ken net ta. Ota kuva sellaisesta ruu miin osas
ta, joka mielestäsi mahdollistaa nopean juoksun.

Sukella öiselle savannille ja kuuntele sirkkojen 
si ri nää. Katso tähtitaivasta. Tiesitkö, että täh det 
ovat tismalleen siinä asennossa, kuin ju han nus
yönä Namibiassa? Ota valitsemastasi tähtikuvios
ta kuva.

Kävele Australiaan ja etsi sieltä koala. Miksi 
koalanpoikaset ovat syntyessään niin pieniä? Etsi 
vetolaatikoista (mustajoutsenen alta) kuinka pieni 
koala on syntyessään ja ota siitä kuva.

Valitse savannilta yksi 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.

TROOPPINEN VYÖHYKE
Tämä vyöhyke on tunnettu sademetsistään, joita kasvaa päiväntasaajan alueella. Sademetsät sykkivät elämää ja ne ovat 
maailman monimuotoisimpia elinympäristöjä. Täällä yö ja päivä ovat suunnilleen samanmittaiset ja lämpötila pysyttelee 
vuoden ympäri + 18 °C paremmalla puolella. 

LAUHKEA VYÖHYKE
Kun astut lauhkeaan vyöhykkeeseen pidä mielessä, että 
vasemmalla puolella on Pohjois-Amerikka ja oi kealla 
puolella Eurooppa. Vasemmalla Kanadan Kallio-
vuorten takana levittäytyy preeria, joka as teit tain 
vaihettuu sokerivaahterametsäksi. Eu roo pan puolella 
näet alppimaiseman sekä sak san hir viä syksyisessä ja 
villisikalauman talvisessa leh ti puu met säs sä.  

Alpeilla elää mielenkiintoinen sammakko, joka 
tuntiessaan itsensä uhatuksi heittäytyy se läl leen 
niin, että vatsapuolen mustakeltainen kuvi oin ti 
näkyy. Väri toimii varoituksena, koska sam ma
kon pinnalla on myrkkyrauhasia, jotka tekevät 
sii tä syömäkelvottoman. Ota kuva pelästyneestä 
sammakosta.

Tiesitkö, että PohjoisAmerikassakin elää yksi 
pus sieläin, opossumi? Jos opossumia uhkaa vaa
ra, heittäytyy se maahan ja esittää kuollutta. Et si 
eläin sokerivaahterametsästä ja katso mil tä se 
näyt tää. Heittäydy itse lattialle ja leiki ”kuol lut ta” 
opossumia. Pyydä kaveria ottamaan sinusta kuva. 

Tästä kasvista tuotetaan vaahterasiirappia. In ti aa   
nit ovat valmistaneet vaahterasiirappia jo kau an 
ennen eurooppalaisten tuloa. Lue laa tikos ta kuinka 
intiaanit valmistivat siirappia ja ota kuva kasvista.

Siirry tutkimaan saksanhirviä jalopuumetsään. 
Näillä sorkkaeläimillä on silmien edessä rau-
ha set (kolot), jotka tuottavat hajuja. Hieromalla 
kuonoaan puun runkoon ne jättävät ha ju merk ke
jä toisilleen ja viestittävät sillä tavalla esi mer kik si 
reviirien rajoista. Ota rauhasesta kuva.

Täällä tropiikissa kasvaa maailman suurin kukka, 
joka voi olla halkaisijaltaan lähes metrin. Se 
houkuttelee mädällä hajulla raatokärpäsiä, jotka 
erehtyvät luulemaan kasvia raadoksi ja tullessaan 
paikalle pölyttävät sen. Ota kukasta kuva.

Tiesitkö, että okapilla on sininen kieli, joka on 
niin pitkä, että se pystyisi halutessaan kaivamaan 
korvaansa sillä? Taipuisan kielen päätarkoitus on 
kuitenkin lehtien ja silmujen riipiminen oksista. Etsi 
okapi sademetsästä, näytä sille kieltä ja pyydä kaveria 
ottamaan teistä kuva.

Sademetsässä elää monia kädellisiä eläimiä, 
esimerkiksi apinoita. Apinat ovat ihmiselle läheistä 
sukua ja simpanssilla on peräti 98 prosenttisesti samat 
geenit kuin ihmisellä. Ota valitsemasi kädellisen 
kanssa yhteiskuva, eli perhepotretti.

Sademetsissä elää toinen toistaan  
näyttävämpiä lintulajeja. Pohdi,  
miksi erityisesti koiraat ovat niin  
koristeellisia. Ota kuva mielestäsi  
kauneimmasta sademetsän linnus 
ta ja selvitä sen nimi.
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