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Ohjaajan ohje: Vesikirpun mikroskopointi  
ja sukupuun tarkastelua 

Työn tavoite Oppilas työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen 
eli mikroskopoinnin pareittain/pienryhmässä. Työ auttaa oppilasta jäsentämään eliökunnan 
rakennetta, kehityksen tulkintaa sekä evoluution jatkuvuuden ja sen prosessien merkitystä. 
Oppilas saa biologiasta ja sen tutkimisesta kiinnostusta syventävän kokemuksen.  

Kohderyhmä Lukio (BI1). Työssä tutustutaan evoluutioon, eliön rakenteisiin ja niiden ke-
hittymiseen, sekä tutustutaan mikroskopointiin tutkimusmenetelmänä ja mikroskooppiin 
työvälineenä.  

Työn kesto 75-90 min + esivalmistelut 15-30 min. Lisäksi etukäteen elävien Daphnioiden 
tilaaminen ja hakeminen etukäteen akvaariokaupasta. Tilaaminen on hyvä tehdä viimeis-
tään n. reilua viikkoa ennen tuntia. Oppilaan ohjeiden ja tehtävien tulostaminen tehdään 
etukäteen. Jos käytätte alku- ja loppukyselyyn Flingaa, luo etukäteen sinne tunnukset ja 
kyselyt.  

 

Taustatietoa 

Oppilaan tulee osata perusperiaatteet evoluutiosta ja 
sen etenemisestä, sekä osata keskittyä pareittain/pien-
ryhmässä tehtävään eliön rakenteen tutkimiseen. Alku-
luento sisältää tarvittavan teoriatiedon. 

Tietoa Daphniasta: Daphnia-vesikirput on niveljalkais-
ten pääjaksoon kuuluva suku, johon kuuluu yli 200 lajia. 
Daphniat ovat vesien planktonäyriäisiä ja ne ovat tärkeä 
osa vesien ravintoketjuja. Daphniat laiduntavat mikro-
skooppisia leviä tai hajoavaa elollista ainesta vesimas-
sasta suodattamalla. 

Daphniat ovat lisäksi tärkeitä koe-eläimiä tieteellisessä 
tutkimuksessa. Suuri osa Daphnian geeneistä on sa-
moja kuin ihmisellä, mikä tekee Daphniasta hyvän koe-
eläimen. Sitä käytetään ympäristövaikutusten, erityisesti 
vierasaineiden kuten ympäristömyrkkyjen vaikutusten 
tutkimuksessa. 

Daphnioiden elinkiertoon liittyy sukupolvenvuorottelua, mikä on eläinkunnassa melko harvi-
naista. Sukupolvenvuorottelussa eliölajilla esiintyy suvullisesti ja suvutomasti lisääntyviä su-
kupolvia. Suurin osa Daphnia-yksilöistä on kesäkaudella suvuttomasti (partenogeneetti-
sesti) syntyneitä naaraita. Syksyisin naaraat muodostavat hedelmöittymiskykyisiä munia, 
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kun partenogeneettisesti syntyneitä koiraita alkaa ilmestyä. Hedelmöityttyään munat talveh-
tivat kuoresta kehittyvän suojan sisällä ja kuoriutuvat keväällä. Munista kuoriutuu diploideja 
naaraita.  

Daphnia kuuluu kidusjalkaisiin: se käyttää jalkojensa liikettä hapekkaan veden ja ruuan oh-
jaamiseen kehoonsa. Daphnialla on vain yksi verkkosilmä, joka on syntynyt kahden silmän 
yhteensulautumasta.  

Daphnioiden tieteellinen 
luokittelu: 

Suku: Daphnia, heimo: Daph-
niidae, alalahko: Cladocera, 
lahko: Diplostraca, luokka: 
Branchiopoda, alajakso: 
Crustadea, pääjakso: Arthro-
poda, kunta: Animalia, do-
meeni: Eukarya. 

Kladogrammi on diagrammi, 
joka kuvaa eliöryhmien väli-
siä evolutiivisia suhteita ja 
polveutumista, eli fylogeniaa. 
Menetelmänä on evolutiivi-
nen kladistiikka, jossa eliöi-
den yhteisiä uusia toiminnalli-
sia piirteitä eli synapomorfisia 
tuntomerkkejä etsimällä tutki-
taan kehityslinjoja eli kladeja. 
Nämä uudet piirteet esiinty-
vät myöhemmin kehittyneissä 
eliöissä, mutta eivät aiemmin 
kehittyneissä, joten tällaisen 
piirteen ilmestyttyä kanta-
muoto ja sen jälkeläiset muo-
dostavat monofyleettisen ryh-
män, joka on eriytynyt muista 
kehityslinjoista ja muodostaa 
uuden haaran evoluutiopuu-
hun. 
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Pohdittavaksi ennen työtä 

Alkukysely (tässä voi käyttää Flingaa hyväksi): oppilaat vastaavat kyselyyn ja saatuja vas-
tauksia tutkitaan/pohditaan yhdessä. Kysymykset esim. 

- Mikä aihe biologiasta kiinnostaa juuri Sinua? 
- Mitä sanasta evoluutio tulee mieleesi?  
- Mitä odotat tunnilta? 

 

Työturvallisuus 

Objektiivilasit voivat olla teräväreunaisia, rikkoutua herkästi ja aiheuttaa haavoja: varo-
vaista käsittelyä on korostettava.  

 

Työssä tarvittavat välineet 

- Eläviä Daphnioita 
- Erillinen astia Daphnioille (n. 1 litra) 
- Mikroskooppeja 
- Petrimaljoja  
- Objektiivilaseja 
- 3 ml Pasteur-pipettejä 
- Pieniä mittalaseja/mukeja Daphnioille 
- Koontiastioiksi pakaste- tms. rasioita, 

joihin välineet sijoitetaan valmiiksi jo-
kaisen mikroskoopin viereen 

- Työohje ja tehtävät jokaiselle oppi-
laalle 

- Oppilailla oltava mukana oma kän-
nykkä tai läppäri nettiin pääsemiseksi (Tiedon haku netistä tehtävien teossa, säh-
köisen sukupuun tutkiminen, mahdollinen Flingaan osallistuminen) 

 

Esivalmistelut 

1. Tilaa elävät Daphniat esim. akvaarioliikkeestä. Nouto kannattaa tehdä vasta hie-
man ennen tuntia, jollei Daphnioiden säilytykseen ole käytettävissä jääkaappia 
(säilytetään kylmähorroksessa, jotta happi ei loppuisi kuljetuspakkauksista). Kun 
kaadat Daphniat kuljetuspussista astiaan, lisää niille (esim. iso pakasterasia) 
huoneenlämpöistä (lähde)vettä astia täyteen, jotta vesi ja happi riittäisivät kylmä-
horroksesta heränneille eliöille. Tähän astiaan oppilaat myös palauttavat ”käyte-
tyt” elävät Daphniat huuhtomalla objektiivilasin siinä. 

2. Tulosta etukäteen työohje- ja tehtäväpaketit.  

	
Kuva 5. Mikroskoopin viereen tarvittavat välineet	
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3. Alku- ja loppukyselyn kysymysten mahdollinen muokkaaminen vierailevalle ryh-
mälle sopivaksi. (Esimerkkikysymykset kts. ”Pohdittavavaksi ennen työtä” ja 
”Pohdittavavaksi työn jälkeen -kohdat). Voit käyttää kyselyssä apuna esim. Flin-
gaa (https://www.edu.flinga.fi/), jolloin oppilaat vastaavat omilla kännyköil-
lään/läppäreillään. Täydennä diaesitykseen kyselyjen kohdalle luomasi Flingan 
linkki. 

4. Varmista etukäteen, että diaesityksen näyttäminen onnistuu opetusluokan väli-
neillä. 

5. Ota mikroskoopit valmiiksi esille ennen tuntia, ja varmista niiden toimivuus. An-
nostele juuri ennen tuntia pieniin mittalaseihin/mukeihin valmiiksi esim. kymmen-
kunta Daphniaa laitettavaksi jokaisen mikroskoopin viereen.  

6. Laita jokaisen mikroskoopin viereen valmiiksi tulostetut oppilaan ohjeet ja tehtä-
vät sekä tarvikkeet eli Daphniat pienessä astiassa, sekä petrimalja, Pasteur-pi-
petti ja objektiivilasi, jotka on hyvä koota valmiiksi pieneen pakasterasiaan tms.  

 

Vinkkejä ohjaajalle:  

- Tunnin jälkeen jäljelle 
jääneet elävät Daph-
niat voi kierrättää ka-
lojen ruuaksi, esim. 
takaisin akvaarioliik-
keeseen tai lopettaa 
esim. liiskaamalla ja 
huuhtoa alas viemä-
ristä. Älä huuhdo elä-
viä Daphnioita viemä-
riin. Jos omaat akvaa-
riokokemusta, Daph-
niat ovat helppohoitoi-
sia ja mielenkiintoisia 
kasvatettavia! 

- Varaa ylimääräisiä ky-
niä siltä varalta, ettei 
kaikilla oppilailla ole 
omaa kynää mukana. 
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Työohje 

1. Alkukysely 
- Mikä aihe biologiasta kiinnostaa juuri Sinua? Mitä sanasta evoluutio tulee mie-

leesi? Mitä odotat tunnilta?  
2. Kuuntele alkuluento, jossa myös tietovideot Daphniasta ja mikroskoopin käytöstä. 
3. Mikroskopointi: Ota varovasti suojahuppu pois mikroskoopin päältä. Jokaisella pa-

rilla on mikroskoopin vieressä kaikki tarvittavat välineet sekä Daphniat. Käsittele 
Daphnioita varoen, ne ovat eläviä olentoja ja melko herkkiä. Kytke virta mikroskoop-
piin ja tarkista että valo syttyy. 

4. Kun mikroskooppi on valmis, harjoittele Pasteur-pipetillä pienen pisaran tiputtamista 
ensin petrimaljalle. Harjoiteltuasi riittävästi ota pipetillä varovasti yksi Daphnia asti-
asta ja tiputa se hyvin pienen vesipisaran sisällä objektiivilasille. Kun olet onnistunut 
siirtämään Daphnian vesipisarassa lasille, siirrä se varovasti mikroskooppiin tarkas-
telua varten. 

5. Tarkastele Daphnioita eri suurennoksilla. Mikä suurennos sopii parhaiten tarkaste-
luun? Ole varovainen, kun käännät revolverissa objektiiveja: suurin on pidempi kuin 
muut eli nosta ne ylös ennen kuin käännät suurimmalle suurennokselle! Tutki Daph-
nioita: löydätkö sydämen, tuntosarvet (antennit), sikiökammion ja mahdollisesti alki-
oita siellä? Mikä osa on Daphnian kuorta? Montako lyöntiä minuutissa arvioisit sydä-
men lyövän? 

6. Vie mikroskopoinnin jälkeen ”käytetyt” Daphniat varovasti takaisin astiaansa upotta-
malla objektiivilasit veteen. Kaada varovasti elävät Daphniat myös omasta kupistasi 
samaan yhteiseen astiaan. Kuolleet Daphniat voi huudella viemäriin. Palauta tiskial-
taalle muutkin käytetyt välineet: pipetit, objektiivilasit, petrimaljat ja koontiastia, sekä 
laita mikroskooppi siirtokuntoon ja huputa se. 

7. Vastaa tehtävien kysymyksiin ja tarkastele sähköistä sukupuuta.  
8. Vastausten läpikäynti, loppukoonti ja keskustelu. Voit myös kertoa mielipiteitäsi tai 

antaa palautetta. 
 

Pohdittavaksi työn jälkeen 

Käydään läpi tehtävien vastauksia, oppilaat kertovat tekemistään havainnoista, keskuste-
lua. 

Loppukoonnin kysymysten tarkoitus on ohjata oppilasta pohtimaan tehtyä työtä, havainto-
jaan ja opittua uutta. Voit käyttää kyselyyn Flingaa, sen etuna on nimettömänä vastaami-
nen. Kysymykset voivat olla esimerkiksi: 

- Mikä tunnissa oli mielenkiintoisinta ja miksi? 
- Mitä uutta opit?   
- Mikä oli vaikeaa ja mikä helppoa? 

 


