
BIOLOGIA 7—9, Elämä ja evoluutio (OPH)

2. Eläimillä on erilaisia selviytymiskeinoja 

alkio Kun munasolu hedelmöittyy ja alkaa jakautua, syntyy alkio, 
varhaisessa kehitysvaiheessa oleva kasvi tai eläin.

hedelmöittyminen Suvullisen lisääntymisen tapahtuma, jossa siittiösolu 
pääsee munasolun sisälle ja uusi yksilö alkaa kehittyä.

hermosto Hermosolujen muodostama järjestelmä, jonka avulla eliöt 
voivat reagoida ympäristön muutoksiin sekä säädellä 
elimistönsä toimintaa. 

horros Tila, jossa eläimen ruumiinlämpö laskee ja elintoiminnot 
hidastuvat. Esimerkiksi siili vaipuu talven ajaksi horrokseen.

koiras Se sukupuoli, joka tuottaa siittiösoluja, joilla se 
hedelmöittää naaraan. Katso: naaras.

kuteminen Kalojen tapa lisääntyä. Kutemisessa naaraskala laskee 
mätimunansa ja koiras siittiöitä sisältävän maitinsa veteen. 
Hedelmöittyneestä mätimunasta kuoriutuu kalanpoikanen. 
Katso: mätimuna, maiti.

kutu Kalojen ja sammakkoeläinten hedelmöittyneitä munasoluja. 
Katso: mätimuna, maiti.

maiti Koiraskalan siemennestettä, jossa on siittiösoluja.

munasolu Naaraan sukusolu. Kun koiraan siittiösolu hedelmöittää 
parittelun yhteydessä munasolun, alkaa kehittyä 
jälkeläinen. Katso: mätimuna, kutu.

muodonvaihdos Selkärangattomien eläinten ulkonäön muutokset 
syntymän, kasvun ja aikuisuuden aikana.  
Katso: täydellinen muodonvaihdos.

mätimuna Naaraskalan munasolu. Katso: kutu.

naaras Se sukupuoli, joka tuottaa munasoluja ja jonka koiras 
hedelmöittää. Katso: koiras, uros.

nisäkäs Selkärankaisia, jotka synnyttävät eläviä poikasia,  
joita naaraat imettävät.

parittelu Tapahtuma, jossa koiraan siittiösolu hedelmöittää naaraan 
munasolun. Katso: ulkoinen siitos ja sisäinen siitos.
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polttiaiseläimet Selkärangattomien eläinten ryhmä, johon kuuluvat 
esimerkiksi meduusat ja korallit.

pölytys Siitepöly siirtyy kasvin emin luo, esimerkiksi hyönteisten 
tai tuulen avulla. Pölytyksen tuloksena kasville kehittyy 
siemenet.

sammakkoeläimet Selkärankaisten eläinten ryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi 
sammakot ja manterit.

selkärankainen Eläin, jolla on sisäinen tukiranka eli luuranko.

siittiösolu Koiraan sukusolu, joka hedelmöittää naaraan munasolun. 
Katso: maiti.

sikiö Ihmisen ja eläimen kehittymässä oleva yksilö, joka ei ole 
vielä syntynyt tai kuoriutunut. Sikiö on alkion jälkeinen 
kehitysvaihe ja se kestää syntymään tai kuoriutumiseen 
saakka. Katso: alkio.

sisäinen siitos Parittelutapa, jossa koiras työntää siittimen naaraan sisälle. 
Kun siittiösolu hedelmöittää munasolun, poikanen alkaa 
kehittyä. Katso: muna, kohtu, täydellinen muodonvaihdos.

tasalämpöiset 
eläimet

Eläimiä, joiden ruumiin lämpötila pysyy lähes samana, 
vaikka ympäristön lämpötila muuttuu.

täydellinen 
muodonvaihdos

Selkärangattomien eläinten ulkonäön muutos 
eri elämänvaiheiden aikana. Täydellisessä 
muodonvaihdoksessa on neljä vaihetta: muna, toukka, 
kotelo ja aikuinen.

ulkoinen siitos Parittelutapa, jossa naaras laskee ensin munasolunsa 
ruumiin ulkopuolelle esimerkiksi veteen, ja sen jälkeen 
koiras laskee siittiösolunsa munasolujen päälle. Katso: kutu.

ulkoinen tukiranka Selkärangattomilla on pehmeä ruumis. Sitä suojaa ja 
tukee tukiranka, joka on ruumiin ulkopuolella oleva kova 
kuori tai iho.

uros Se sukupuoli, joka tuottaa siittiösoluja, joilla se 
hedelmöittää naaraan. Uros tarkoittaa samaa kuin 
koiras. Uros-nimeä käytetään, kun puhutaan suurten 
nisäkäslajien koiraista.

vaihtolämpöiset 
eläimet

Eläimiä, joiden ruumiinlämpö vaihtelee ympäristön 
lämpötilan mukaan.
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