
Pingviinit elä vät 
eteläisellä pal

lon puo lis kolla ja 
jääkarhut poh joi

sella pal lon puo
lis kol la. Kuvassa 

jää pingviini.

Päärynänmuotoinen muna ei pyöri yhtä helposti alas 
kalliolta kuin pyöreä.

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.

Ruok ki lin
nut muut ta

vat ete lään 
tal vek si.

Kesäpukuisella naalilla näkyy hieman valkoista 
talviturkkia. Talviturkki lämmittää talvella 
paukkupakkasillakin.

Naali syö lähinnä jyrsijöitä, kuten tunturisopuleita, 
mutta näyttelyn maisemasta linnunmunia ja lintuja.

Lumileopardeja elää villinä enää 
3500–7500 yksilöä ja se on luo ki  
teltu äärimmäisen uhan alai seksi. 
Lajia uhkaavat paitsi sa la met säs
tys (turkin takia) myös il mas ton 

 muutos ja saaliseläinten vä he ne mi 
 nen. Heikko ra vin to tilanne ajaa 

lumileopardit kar jan kimppuun, 
mikä puo les taan saa suivaantuneet 
pai me net salametsästämään lu mi  

leo par de ja.

Kodiakinkarhu ja suo
ma lai nen karhu ovat 
ala laje ja keskenään, eli 
molemmat ovat rus
kea karhuja. Ko di a kin
karhu ja jääkarhu ovat 
karhulajeista suu rim
mat.

Myös valkopäämerikotka, harakka 
ja korppi syövät lohta.
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MAAILMAN LUONTOA KUVAAMASSA



Siperiantiikerin raidat 
toimivat suojavärinä 
metsässä, jossa valo ja varjo 
vuorottelevat.

Saksanhirven silmän 
edustan rauhanen.

Vuoristokello sammakkoa 
ahdistelee alppinaakka.

Opossumi

Intiaanit tekivät V:n mallisia viiltoja puun kuoreen ja 
valuttivat mahlaa ruokojen avulla astioihin. Siirappi 
valmistettiin joko pudottamalla tulikuumia kiviä 
mahlan sekaan (keittämällä) tai antamalla mahlan 
jäähtyä pakkasessa ja poistamalla siitä jäätynyt vesi.

Sulavalinjainen muoto 
ja pitkä häntä ta sa pai  
nottavat ja no peut ta
vat gepardin juok sua. 
Suuret sie rai met te 
hostavat ha pen saantia 
ja sen kyn net eivät 
koskaan ole kokonaan 
si sään vede tyt, mikä 
myös mah dol lis taa 
hurjan no peu den.

Leopardin alapuolelta löytyy mm. Jousimiehen tähti
kuvio. Tähtikuvioita ei ole erikseen esitelty näyttelyssä. 

Pussieläinten poikaset syntyvät avut to
mi na ja jatkavat kehitystään emon pus

sissa. Vastasyntynyt koala painaa al le 
gramman ja ryömii emonsa vat sa puo
len pussiin ja tarrautuu kiinni toiseen 
ni sään noin seitsemäksi kuukaudeksi. 

Rafflesialla ei ole 
yhteyttäviä leh tiä, 
vaan se saa ra vin
teen sa isän tä kas vis
ta juurten avul la. Se 
on siis loi nen.

Okapi elää KeskiAfrikan 
sademetsissä.

Orangin lisäksi kädellisiä ovat 
esim. simpanssi, vuorigorilla ja 
mandrilli.

Paratiisilintukoiraat 
ovat erityisen ko 
 ris teel li sia (kuvassa 
prin ses sa pa ra tii si  
lin tu). Koiraat kosis 
kelevat naa rai ta ul 
komuodollaan, jol la 
ne mainostavat vah 
 vuut taan. Naaraat suosivat ko ris teel li sia koiraita.
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