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 Eläimiä ympäri maailmaa 

 

Mitä ovat tukaani, mäyrä, kalkkaro ja leopardi? Tee ristikot ja kirjoita tummennetuilta pohjilta sanat alla 

oleville riveille, niin saat vastauksen kysymykseen. 

Ne ovat _______________________________ , ___________________________, 

______________________  ______  _______________________  ________________________. AVA 
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Kaikki nämä eläimet voi löytää täältä Suomesta. 

1. Tämä iso ja sarvekas eläin vaeltelee pääosin metsässä, mutta teiden varsilla on aitojakin tämän eläimen vuoksi. 

2. Tämä lintu hakkaa nokallaan reikiä puihin. 

3. Pieni, pörröinen eläin, joka viihtyy puissa ja syö siemeniä kävyistä. Pitkä, pörröinen häntä ja korvissa söpöt tupsut.  

4. Pieni sarvekas hirvieläin suomalaisessa metsässä, Bambin sukulaisia. 

5. Pieni pörröinen jyrsijä, joka on mestari kaivautumaan maahan. Etutassukin ovat hiukan lapion malliset. 

6. Punainen turkki, valkoinen hännänpää. Sangen ovelakin tämän eläimen pitäisi olla.  

7. Tämä verta imevä hyönteinen inisee huoneessa kesäöinä yleensä juuri silloin, kun ihminen yrittää saada unta. 

8. Iso petoeläin, ulvoo mielellään kuuta laumansa kanssa.  

9. Pieni jyrsijä, jolla on isohkot pyöreät korvat, pitkä häntä ja sisälle eksyneitä yksilöitä yritetään saalista 

10. Tämän pienen limaisen selkärangattoman väitetään osaavan ennustaa säätä: jos se nostaa sarvensa, tulee pouta. 

11. Pitkäkorvainen ja töpöhäntäinen vemmelsääri.  
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SEUSESEURAA 
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Nämä eläimet taas viihtyvät kuumissa maanosissa. 

1. Niin sanottu aavikonlaiva: tämä kaksikyttyräinen 

kaveri pärjää hurjan pitkään ilman vettä. 

2. Myrkyllinen käärme, jolla on leveä kaulus pään 

alla, joskus kauluksessa saattaa olla jopa silmälasien 

kuva. 

3. Tosi iso lisko, näitä luultiin dinosauruksiksikin 

joskus – kuuluisin laji elää Komodon saarella. 

4. Australialainen villikoira ja suomalainen bändi. 

5. Tämä hämähäkkieläimiin kuuluva tyyppi 

muistuttaa rapua isoine saksineen, mutta toisin kuin 

ravulla, tällä kaverilla on pitkän, ohuen pyrstönsä 

päässä myrkkypiikki. Myös horoskooppimerkki. 

6. Yksikyttyräinen aavikonlaiva – tämäkin tyyppi 

pärjää pitkään ilman vettä.  

7. Pieni nisäkäs, joka elää laumoissa maan alla ja 

pärjää tappelussa vaikka kobralle. Toinen, suositeltu 

nimi tälle eläimelle on surikaatti.  

 

 

1. Apinalaji, joka tunnetaan punaisesta 

pepustaan. 

2. Suurin ihmisapina ja maailman suurin 

kädellinen: jykevä otus, yleensä musta tai 

harmaanmusta. Älykäs kaveri, elää pääosin 

maassa. 

3. Valtavan kokoinen raitapaita kissaeläin: 

oranssinmusta selkä ja valkoinen vatsa. Tosi 

iso ja vaarallinen petoeläin, pitää Intiasta. 

4. Amazonin sademetsän joissa uiskentelee 

aivan valtavan kokoinen käärme, joka on 

maailman painavin ja melkoisen pitkäkin. 

5. Oranssinpunertava- tai ruskeakarvainen 

ihmisapina, iso kaveri, elää pääosin puissa. 

6. Pikkuapina, jolla on pitkä häntä: joskus 

villejä pikkulapsiakin saatetaan nimittää tällä 

nimellä.  

7. Pitkä kuristajakäärme. Alkaa beellä. 

8. Tarzanin kaveri Cheetah on tällainen apina: 

mustakarvainen ja pitkäkätinen. Tämä apina 

on todella älykäs kaveri mutta myös 

melkoisen aggressiivinen. 
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Eläimiä tosi pohjoisesta tosi etelään… 

pohjoisen kaveri 

1. Tämä karhulaji elää pohjoisnavalla jäällä ja sillä on 

valkoinen turkki. Kyseessä on iso eläin: suurikokoisin 

lihansyöjä maan (tai jään) pinnalla. 

etelän kaveri 

2. Australialainen pussikarhu, joka elää puissa: pitää 

erityisesti eukalyptuspuista ja on melkoisen söpö litteine 

nenineen ja pyöreine, pörröisine korvineen.  

Afrikkalaisia eläimiä 

1. Hevoseläimiin kuuluva mustavalkoraidallinen 

kaveri, jolla on kaviot ja raidallinen harja. 

2. Iso kissapeto: turkki on joko koko kokonaan 

musta tai sitten se on kellertävä ja siinä on 

mustia täpliä. Tämän kaverin nimi on myös 

salmiakkikarkkipussin kyljessä. Toiselta 

nimeltään leopardi. 

3. Tällä kasvinsyöjällä on tosi pitkät jalat, mutta 

tunnetuin se on pitkästä kaulastaan. 

Väritykseltään tämä eläin on yleensä vaalea ja 

siinä on isoja tummempia läiskiä.   

4. Sirorakenteinen mutta suhteellisen iso ja 

täplikäs kissapeto: nopein maaeläin, juoksee 

jopa yli 90 km/h. 

5. Viidakon kuningas, tosin viihtyy paremmin 

savannilla. Kellertävä turkki. Urospuolisilla päätä 

peittää iso tumma harja, josta laji parhaiten 

tunnetaan. Myös salmiakkikarkin nimi. 

6. Suurin maaeläin: painava, jykevä kaveri, joka 

kärsii kaikkia ja kaikkea. Helppo tunnistaa 

harmaasta väristä, isoista korvista ja kärsästä. 

7. Harmaa kaveri tämäkin, tosin kärsän sijaan 

tällä on sarvi tai parikin nenänsä päällä. 

8. Ruohonsyöjä, jolla on aseenaan pitkät sarvet: 

sarvet voivat eri lajeilla olla suorat, kaarevat tai 

vaikka kierteiset. Tämä eläin on leijonien ja 

muiden kissapetojen mieliruokaa, joten se elää 

mieluiten laumassa ja osaa juosta lujaa. 
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4. Suurin läntisen pallonpuoliskon kissaeläimistä. Tämän kellertävän, mustatäpläisen suuren kissapedon 

asuinalueet ulottuvat Meksikosta Argentiinaan. Se viihtyy parhaiten viidakossa ja on niin nopea juoksemaan, että 

sen mukaan on nimetty esimerkiksi eräs automerkki. Tämä kaveri näyttää vähän samalta kuin leopardi. 

5. Tämä eteläamerikkalaisissa joissa elävä kaikkiruokainen kala elää parvissa ja on tunnettu isoista ja terävistä 

hampaistaan ja valtavasta puruvoimastaan. Sen kerrotaan kaluavan saaliinsa hetkessä luuhun asti. Tästä 

kalakaverista on tehty kauhuelokuvakin. Osa tähän heimoon kuuluvista kaloista on kuitenkin kasvissyöjiä.  

6. Tosi iso trooppisten alueiden matelija, joka viihtyy matalissa vesissä ja vaanii pinnan alla saalistaan. Tällä 

kaverilla on valtava, pitkämäinen kita, joka on täynnä hampaita, lyhyet jalat ja pitkä, voimakas pyrstö. 

Alligaattorin sukulainen. 

7. Australian kuuluisin eläin: liikkuu voimakkain hypyin ja kasvattaa lapsensa pussissa. Pitkähäntäinen kaveri. 

8. Etelämantereen asukas, mutta Galapagos-saarellakin elää tällaisia. Miesten mustavalkoista frakkia kutsutaan 

joskus tämän eläimen puvuksi.  

9. Iso karvainen hämähäkki (siis tosi iso ja tosi karvainen trooppisten viidakkojen kaveri). 

10. Tämän kuuluisan amerikkalaisen eläimen tunnistaa mustasta turkista, jossa kulkee kummallakin sivulla 

valkoinen raita. Jos tämän kaverin säikäyttää tai suututtaa, se puolustautuu suihkuttamalla uhkaajaa kohti 

pepustaan todella pahalta löyhkäävää nestettä. Se on jopa saanut nimensä tästä puolustuskeinosta. 

Eteläisiä ja pohjoisia eläimiä: 

tähän ristikkoon on pujahtanut 

eläimiä kaikkialta maailmasta. 

1. Suhteellisen matalissa 

lammissa viihtyvä valtava 

kasvinsyöjä, jonka vartalo on 

pyöreä, pää on leveä ja jalat 

lyhyet. Isot sieraimet ovat 

kuonon päällä ja ne 

sulkeutuvat sukeltaessa. Kita 

on iso ja leveä. Isot, kaarevat 

kulmahampaat näkyvät kauas. 

Rauhallisen näköinen kaveri, 

mutta todellisuudessa Afrikan 

vaarallisin nisäkäs. 

2. Jokainen norppa, halli ja 

merileijona kuuluu tähän 

eläinlajiin. 

3. Nämä hiukan apinaa 

muistuttavat otukset kiipeävät 

tropiikin puissa niin, niin 

hitaasti, että ihmiset kutsuvat 

niitä tietyllä sanalla: ei ihan 

saamaton eikä aivan 

lorvailijakaan, vaan eräs toinen 

samaa merkitsevä sana… 

 


