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Jännittäviä faktoja eläimistä osa 2 

 

 

Avainsanat: ympäristöoppi, biologia, eläimet 

 

Luokkataso: kaikille sopiva 

 

Välineet: tulostus 

 

 
 

Ohjeet opettajalle: 

 

Tämä ympäristöopin ja biologian lisämateriaali 

tutustuttaa oppilaan eläinkunnan 

ihmeellisyyksiin mielenkiintoisten faktojen 

kautta. Tätä materiaalia voi käyttää 

ympäristöopin tai biologian oppitunnin 

kevennyksenä tai esim. aamunavauksessa. 

Tekstit voi leikata ja jakaa oppilaiden 

luettavaksi, jonka jälkeen oppilaat äänestävät 

kaikkein mielenkiintoisinta faktaa. 
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Komodonvaraanilla on huonompi puruvoima kuin kotikissalla. Kuinka se sitten voi saada saaliikseen itseään 
valtavan paljon isompia puhveleita? Salaisuus piilee sen alaleuan myrkkyrauhasissa. Purressaan haavan 
saaliiseensa, myrkky pääsee saaliin elimistöön ja saalis kuolee muutaman viikon päästä. Varaani on 
varsinainen ahmija, se voi syödä kerralla jopa 80 %:n verran omasta painostaan. Tämä vastaisi 80 kg 
painavalla ihmisellä 64 kg:n ateriaa. Varaani ei myöskään tuhlaa energiaa ruokansa pureskeluun, vaan nielee 
palat kokonaisina. 
 
Afrikassa elävä Hepokatti Acanthoplus discoidalis popsii päivällisekseen linnunpoikasia. Se sokaisee 
poikasiaan vartioivan emolinnun ruiskuttamalla omaa vertaan sen päälle. 
 
Sinivalaan kieli voi painaa yhtä paljon kuin aikuinen norsu.   
 
Kielileikkoihin kuuluva lepakko Anoura fistulata on hiiren kokoinen ja sitä tavataan vain Ecuadorin 
sademetsissä. Sen erikoisuus on 1,5 kertaa oman ruumiinsa pituinen kieli, jolla se lipoo mettä Centropogon 
nigricans –kukasta. Se onkin tämän kukan ainoa pölyttäjä, sillä muut eläinlajit eivät yllä syvällä kukan sisällä 
olevaan meteen. Ruumiinpituuteen suhteutettuna tällä kielileikolla on nisäkäskunnan pisin kieli. Se vastaisi 
ihmisellä yli kolme metriä pitkää kieltä.  
 
Kreivi Draculakin kalpenee peukalon kokoisen vampyyrilepakon rinnalla, joka todellakin on nimensä 
veroinen saalistaja. Se leikkaa terävillä hampaillaan viillon saaliseläimensä ihoon ja lipittää uurteisen 
kielensä avulla verta suuhunsa. Saalis on tästä autuaan tietämätön, sillä lepakon syljessä on puuduttavaa 
ainetta eikä uhri huomaa kimpussaan häärivää lepakkoa. Lepakko erittää syljessään myös ohennetta, jotta 
veri ei hyydy kesken ruokailun ja lepakko saa ruokailla rauhassa puolen tunnin ajan. Saaliinsa suhteen se ei 
ole turhan nirso, sille kelpaavat niin linnut, naudat, hevoset kuin ihmisetkin. Sadan vampyyrilepakon lauma 
imee vuoden aikana 25 hevosta vastaavan määrän verta.  
 
Lepakot saalistavat kaikuluotausääniä apuna käyttäen. Eräässä tutkimuksessa selvisi, että yöperhoset 
päästävät näitä samoja ihmiskorvalle kuulumattomia ääniä samalla taajuudella kuin lepakot. Tutkijat 
uskovat yöperhosten näin häiritsevän lepakoiden kaikuluotausta, jotta ne välttyisivät saaliiksi joutumiselta. 
 
Perhoset ja niiden toukat ovat varsin kekseliäitä puolustautuessaan saalistajiltaan. Monarkkiperhosen 
toukka syö myrkyllistä silkkiyrttiä ja varastoi sen myrkkyä elimistöönsä, jolloin siitä itsestäänkin tulee 
myrkyllinen ja näin ollen saalistajille kelpaamaton. Myös aikuinen monarkkiperhonen on myrkyllinen. Jotkut 
perhoslajit puolestaan huijaavat ja matkivat ulkonäöllään näitä myrkyllisiä perhosia, vaikka eivät itse ole 
myrkyllisiä. Näin ne välttyvät tulemasta syödyksi. Joidenkin lajien toukat taas käyttävät puolustautumiseen 
erikoista ulkomuotoaan, naamioitumalla ympäristöönsä tai näyttämällä esim. käärmeeltä, linnun ulosteelta 
tai syömäkelvottomalta karvapallerolta. 

Lentävä lohikäärme (Draco Volans) on noin 20 cm:n pituinen Kaakkois-Aasian sademetsissä elävä lisko, joka 
pystyy liitämään jopa 9 metrin matkan puusta toiseen. Liitämisen mahdollistavat sille aikojen saatossa 
kehittyneet, pidentyneet kylkiluut, jotka lisko voi levittää ja vetää takaisin kasaan. Kylkiluiden väleihin on 
kiinnittynyt ohuita ihopoimuja, jotka levitettäessä toimivat siipien tapaan. Aivan liito-oravan kaltainen 
mestari tämä lisko ei kuitenkaan liitämisessä ole, sillä liito-orava voi liitää jopa lähes 80 metrin matkan. 

Kukon kiekaisu voi olla voimakkuudeltaan jopa yli 140 desibeliä, joka ylittää ihmisen kipukynnyksen. 
Kiekaisun desibelimäärä vastaa suunnilleen sitä, että seisoisi 15 metrin päässä juuri ilmaan nousevasta 
suihkukoneesta. Miten kukko ei siis kuuroudu omasta äänestään? Ratkaisu on tukkoon menevät 
korvakäytävät. Kiekaisun aikana neljäsosa kukon korvakäytävästä menee kokonaan tukkoon ja pehmeä 
kudos peittää puolet tärykalvosta eli kukko ei kuule kiekaisujaan läheskään yhtä voimakkaasti kuin kuulijat 
ympärillään.  
 


