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Utställningen Terranova presenterar Kvarkens natur och landhöjning. Orden terra nova är latin. 
Fundera på vad det betyder på svenska? 

Är det a) planeten jorden_______ b) nytt land__________ eller c) kvarken?_________ 

 

Rum 1. Gå in i grottan som finns i rummet. Vem bor där? När dog hans förfäder ut? 

 

Rum 2. I utställningen visas både finländska 
och utländska insekter. Titta närmare på de 
olika arterna. Hittar du påfågelögat, 
citronfjärilen, nässelfjärilen och trollsländan? 
På bilden ser du påfågelögat.  

Vilken insekt skulle du vilja se i naturen?  

 

________________________________________________________________________________ 

Rum 3. Titta noga på båten som användes vid säljakt och ta reda på vilka olika föremål man 
packade med när man åkte på en flera månader lång tur under vårvintern. Ge tre exempel.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Rum 4. Vilket var det första finländska naturarvet som togs upp på UNESCOs Världsarvslista år 
2006? Fundera på vad är det som gör det unikt i världen? 



________________________________________________________________________________ 

Rum 5. Havsörnen är den största rovfågeln i Finland. Hur brett kan havsörnens vingspann vara? 

a) 1,5, m, b) 2 m eller c) cirka 2,5, m? 

______________________________________________ 

Titta närmare på benen som hittats i havsörnens bo. Vad äter havsörnen? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

I utställningen finns också Finlands tyngsta fågel. Vilken kan det vara? Gissa hur mycket denna 
fågel kan väga som mest? 6, 13 eller 21 kilo? 

 

 

Rum 6. Gå runt i rummet och ta reda på vilka andra djur förutom fåglar som finns framme. Kika in 
genom hålen i väggen, där kan du hitta bekanta djur. Ge tre exempel på djur du känner igen. Om 
du vill kan du rita av ett av djuren. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum 7. Många däggdjur, fåglar och fågelägg hör till museets samlingar. Uppstoppade djur har 
använts länge i forskningen, och förr i tiden brukade man samla till exempel ägg som ett sätt att 
lära känna naturen. Hittar du samlingens största och minsta uggla?  

Vilken är 
störst?___________________________________________________________________________ 

och minst?_______________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 


