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KLIMATET FÖRÄNDRAS NU &
ARTERNA REAGERAR REDAN
1. Nordliga arter såsom fjällräv och Zetterstedts hedfly (bilden till höger) lider
av klimatförändringen. Dessa arter har
anpassat sig till kalla nordliga områden
eller höga fjälltrakter. I takt med att klimatet
uppvärms minskar deras levnadsområde. För att klara sig
måste de antingen flytta sig norrut eller högre upp på fjällen, men till slut kommer havet eller fjälltoppen
emot. Guldschakal, räv, bok och många insekter,
t.ex. kartfjärilen och bålgetingen (bilden till vänster), har däremot anpassat sig till varmare förhållanden. De gynnas av klimatförändringen och
sprider sig norrut.
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Länk till den virtuella utställningen:

di

SVAR TILL FRÅGORNA OM
VIRTUELLA UTSTÄLLNINGEN
FÖRÄNDRING I LUFTEN

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS STÄNDIGT
2. a) Under karbon ökade växtligheten så mycket att
klimatet blev kallare. Växternas biomassa band
koldioxid från atmosfären, vilket försvagade
växthuseffekten och ledde till en klimatförändring.
b) Stenkol har till en stor del bildats av karbonperiodens växtlighet. Idag används stenkol som
ett fossilt bränsle. Förbränning av stenkol frigör
kolet i form av koldioxid, vilket förstärker växthuseffekten och leder till att klimatet uppvärms.

ALLT HAR SIN TID 1 & 2
3. Den ullhåriga mammuten har en tjock päls: innerst underull och
ytterst grovt täckhår. Den har små hårbeklädda öron och en kort
lurvig svans. Korta och hårbeklädda extremiteter är anpassningar
till ett kallt klimat. Savannelefantens stora öron hjälper den att
kyla ner sig på den heta savannen. Savannelefanten har också en
längre svans än mammuten och ett nästan hårlöst skinn. Ullhåriga
mammutar har i genomsnitt längre betar än savannelefanter.
Betarna användes som försvar, i strider mellan hanar under
förökningstid och för att skotta snö för att lättare nå födoväxter.
4. Dofter/lukter: ren (icke förorenad) stäppluft, rök från en lägereld,
lukten av svett och skinnkläder, doften av stekt kött.
Ljud: fågelkvitter, människoprat, vindens sus, mammutarnas fnysningar, knastrande snö under skinnskorna, lägereldens sprakande,
strupsång.
Vad som inte hörs: ljud från flygplan, bilar, motorkälkar och mobiltelefoner.
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BOPLATS
5. a) Viktig kunskap och viktiga färdigheter
var bl.a. att veta var de bästa jaktmarkerna
och insamlingsplatserna för växter och
svampar fanns, tillverkning av kläder,
föremål och boplatser, göra upp eld,
jaktskicklighet och konservering
av mat.
b) Egen text

FORNTIDA STÄPP
6. Man tror att de mest betydande
orsakerna till utdöendet av de stora
däggdjuren var klimatuppvärmningen
och människans jakttryck.

VÅR KULTUR FÖRÄNDRAS
7.

Jägare-samlare: Naturen har haft en mycket stor roll i människans
liv för ungefär 8000–5000 år sedan. Den omgivande naturen och
årstidernas växlingar har haft en direkt inverkan på människan: naturen
försåg människan med mat, vatten, kläder, jaktvapen och byggnadsmaterial. Vargen har domesticerats till vår följeslagare redan för flera tusen år
sedan. Idag kallar vi denna tama varg för hund. Hunden har fungerat som
vakt och jakthjälp för jägare-samlare.
Jordbrukare: Förhållandet till naturen är fortsättningsvis stark för att utan
kännedom om förhållandena i naturen var överlevnaden osäker. På grund
av kreaturshållning och jordbruk var människan inte längre lika mycket i
direkt kontakt med den vilda naturen jämfört med jägare-samlare. Däremot
fortsatte människan att tämja naturen: bl.a. togs får, kor och getter som husdjur och skogar röjdes till åkermark. Hunden har hjälpt till i jakt och med att
valla djur samt vaktat bostäder.
Global masskonsument: Förhållandet till naturen kan i synnerhet hos
stadsbor vara mycket svag. Allt som behövs kan köpas i butiken och rent
dricksvatten kommer från kranen. Den moderna människan kan å andra
sidan också uppleva naturen som viktig, t.ex. som rekreationsplats.
Många, t.ex. fiskare och jordbrukare, får också sitt levebröd
från naturen. Hunden är idag
i första hand ett sällskapsdjur,
en familjemedlem. Hunden har
idag också fått nya roller som
bl.a. räddnings-, terapi- och
assistenthund.
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HUR GÅR VI VIDARE?
8. a) För 50–80 år sedan fanns det varken
internet eller smarttelefoner. Konsumtionskulturen var också annorlunda: saker köptes för behov och inte enbart för eget nöje.
Köttkonsumtionen var också betydligt lägre
då än nu. Idag förbrukar vi jordens resurser
mycket mer än för 50–80 år sedan. Resandet har också ökat betydligt. Sjukvården
har utvecklats enormt, t.ex. har man fått
bukt med många sjukdomar och barndödligheten har minskat.
b) Egen text
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c) Egen text

Kuva/Foto/Photo: Iltatöitä eli puhdetöitä/Kvällsarbete/Evening work
Aino Oksanen/Museovirasto - Musketti/Kansatieteen kuvakokoelma/FINNA.FI (CC BY 4.0)

BONUSUPPGIFT
9. Utdöda djur som finns i utställningen är grottbjörn,
ullhårig mammut, ullhårig noshörning, sabeltandad tiger,
jättehjort och stäppbison.
Ge oss respons om virtuella utställningen och uppgifterna:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109684/lomake.html
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