
Kvarkens Naturcentrum  - TERRANOVA 

 
”Terranova”  är latin.  Fundera över vad det betyder? 

a) planeten  jorden     b)   nytt land     c)  kvarken 
 

  

Rummet,  där det finns en karta och stora stenar 

 

1. Gå in i grottan som är uppbyggd i rummet 

a. Vem bor i grottan?__________________________________________________ 

b. När dog hans förfäder ut?_____________________________________________ 

c. Extra:  Vilken skådespelare tycker du att han liknar?_______________________ 

 

2. EXTRA:  Välj den finaste stenen i rummet.  

Vilken sten är det och varför valde du just den?________________________________ 

 

 

 Rummet där du ser en insektsamling 

 

3.  Hitta Finlands största fjäril i samlingen:_____________________________________ 

 Vilket mönster har den på ryggen?_________________________________________ 

4.  EXTRA:  Vilken fjäril tycker du är den vackraste?_____________________________ 

 

  

 Rummet med en träbåt i 

 

5.  Till vad har båten andvänts?______________________________________________ 

 

6.  Välj någon intressant sak i båten (RÖR INTE). Om du har kamera med ta en bild (tex 

med mobiltelefon) eller rita av den..  

Fråga museets guider vad föremålet har använts till. 

 

 



Rummet  med uppstoppade fåglar och däggdjur 

 

7.  Välj två däggdjur som lever nära ett vattenområde!  Vilka är det? 

_______________________________ och ___________________________________ 

     

8.  Bonga följande fåglar. Kryssa i då du funnit dem: 

                □   Silvertärna                 □    Storskarv         

                □   Knipa                       □    Storskrake          

                □   Tobisgrissla               □    Småskrake          

                □   Skäggdopping             □    Sothöna         

 

9.  Uppskatta vilken av måsarna i utställningen som är störst ?_____________________ 

…och minst?__________________________________________________________ 

 

10.  Finlands tyngsta fågel finns i utställningen. Vilken är det?_____________________ 

 Gissa, hur mycket denna fågel kan väga som mest?    a)  6 kg     b)  13 Kg    c)  21 kg 

 

11.   Gå titta på havsörnen. Be din kompis sträcka ut armarna.  Är avståndet emellan       

  havsörnens vingspetsar större eller mindre än det emellan din kompis händer?   

 Svar:________________________________________________________________ 

          

           Gissa, hur stort detta avstånd kan vara?    a) 1,7 m   b)  2 m   c)  2,4 m 

           Hur mycket väger ett havsörnsbo  (se texten)?________________________________ 

 

           Se på benen man funnit under ett havsörnsbo. Vad har fåglarna ätit?______________ 

           _____________________________________________________________________   
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