
SVAR TILL FRÅGORNA OM 
VIRTUELLA UTSTÄLLNINGEN 
FÖRÄNDRING I LUFTEN 

Länk till den virtuella utställningen:
https://360.luomus.fi/muutosta-ilmassa/se-index.html

Gymnasium

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 fjäl-

len, men till slut kommer havet eller fjälltoppen 
emot. Guldschakal, räv, bok och många insekter, 

t.ex. kartfjärilen och bålgetingen (bilden till vän-
ster), har däremot anpassat sig till varmare förhål-

landen. De gynnas av klimatförändringen och 
sprider sig norrut.
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VÄRLDEN FÖRÄNDRAS STÄNDIGT   

a) Under karbon ökade växtligheten så mycket att 
klimatet blev kallare. Växternas biomassa band 
koldioxid från atmosfären, vilket försvagade växt-
huseffekten och ledde till en klimatförändring.

b) Stenkol har till en stor del bildats av karbon-
periodens växtlighet. Idag används stenkol som 
ett fossilt bränsle. Förbränning av stenkol frigör 
kolet i form av koldioxid, vilket förstärker växt-
huseffekten och leder till att klimatet uppvärms.

3.

a) Blåmesen har spritt sig norrut. I den 
nyaste atlasen häckade den t.o.m. i nord-
ligaste Lappland. På 1970- och -80-talet 
häckade de nordligaste blåmesarna vid 
polcirkeln, men artens utbredning koncentre-
rade sig till södra och mellersta delarna av landet. 
Bergfinken har dragit sig norrut. Ännu på 1970- och 
80-talen häckade den i södra Finland, men i den nyaste 
atlasen förekommer den främst i norra Finland.

b) Blåmesens framgång beror på flera orsaker. Mildare 
vintrar och ökningen av vinterutfodringsplatser har minskat 
på artens dödlighet. Övergödningen har lett till att vassruggar-
na brett ut sig, vilket har erbjudit födosöksplatser för blåmesen 
på hösten och vintern. Fågelholkarna har också hjälpt arten 
att hitta boplatser. Bergfinkens kraftiga tillbakagång och 
reträtt norrut har antagligen skett till följd av klimatföränd-
ringen. Vårens temperaturer inverkar på artens utbredning: 
under varma vårar häckar arten mera norrut än under kalla.
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BOPLATS

a) Viktig kunskap och viktiga färdigheter var bl.a. 
att veta var de bästa jaktmarkerna och insam-
lingsplatserna för växter och svampar fanns, 
tillverkning av kläder, föremål och boplatser, 
göra upp eld, jaktskicklighet och konservering 
av mat. 

b) Egen text

5.

ALLT HAR SIN TID 1 & 2 

a) De sista ullhåriga mammutarna levde på Wrangels 
ö ännu för ca 4000 år sedan. Åldern på mammutbenen 
som hittades på Wrangels ö bestämdes med hjälp av 
kol-14-dateringar. Man utnyttjar också isotopanalyser 
för att studera mammutar.

b) Isotopanalyser kan avslöja i hurdana väderförhållan-
den mammutarna levde. Metoden används också för att 
få reda på sammansättningen av mammutarnas föda 
och kvaliteten på deras dricksvatten. Exempelvis 
verkar ullhåriga mammutarnas dricksvatten 
ha innehållit giftiga ämnen på Wrangels ö. 

c) Utdöendet av de sista ullhåriga 
mammutarna kan ha varit en kombi-
nation av flera orsaker. Förorenat 
dricksvatten kanske minskade på 
mammutbeståndet. Små, isolerade 
mammutpopulationer är känsliga för 
förutom inavel även snabba förändringar. 
Exempelvis kan regn ha bildat ett stenhårt lager 
av is ovanpå iskall mark, hindrat mammutarna 
från att hitta föda och orsakat populationens 
massutdöende.

4.



FORNTIDA STÄPP 

a) Den största gruppen för 100 000 år sedan var stora vilda 
djur. Idag bildar människans hus- och produktionsdjur den 
största gruppen.  

b) När istiden tog slut dog flera stora däggdjur ut, vilket 
minskade på den totala vikten av vilda djur på jorden. När in-
dustriella revolutionen inleddes började mängden människor 
samt hus- och produktionsdjur öka dramatiskt. Mekanise-
ringen effektiverade jordbruket och vidare matproduktionen, 
vilket gynnade både människan och produktionsdjuren. Ett 
växande antal människor producerar en allt större mängd 
kött för sina behov. 

c) Produktionsdjuren (köttet) har ett stort koldioxidavtryck, 
men köttproduktionen orsakar också metanutsläpp (fisande 
boskap). Koldioxid och metan är växthusgaser som förstärker 
klimatförändringen. Dessutom behövs det mycket jordområ-
den för betesmarker och odling av foder. Skogar röjs för att ge 
utrymme åt jordbruk. Skogsavverkningar frigör i sin tur ännu 
mera koldioxid till atmosfären och samtidigt lider oräkneliga 
arter av avverkningarna. 

d) Egen text

6.

Grafen är bearbetad från artikeln:
Barnosky, A. 2008: Megafauna biomass tradeoff as a driver of Quaternary 
and future extinctions. PNAS. 105(Supplement1): 11543–11548.
(https://www.pnas.org/content/105/Supplement_1/11543)

MÄNGDEN KÖTT PÅ JORDKLOTET
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VÅR KULTUR FÖRÄNDRAS

 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 byggnadsmate-
rial. 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 var fortsättningsvis stark, eftersom 
naturkännedom var en förutsättning för överlevnad. På grund av kreatur-
hushållning och jordbruk var människan inte längre lika mycket i direkt 
kontakt med den vilda naturen jämfört med jägare-samlare. Däremot fort-
satte 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 vakta 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, såsom fiskare och jordbrukare, får också sitt levebröd från 
naturen. Hunden är idag i första 
hand ett sällskapsdjur, en familje-
medlem. Hunden har idag 
också fått nya roller som bl.a. 
räddnings-, terapi- och 
assistenthund.
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Ge oss respons om virtuella utställningen och uppgifterna:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109684/lomake.html

HUR GÅR VI VIDARE? 

Egen text

VÅR KULTUR FÖRÄNDRAS

a) Exempelvis i Helsingfors (https://www.helen.fi/sv/
om-foretaget/energi/energiproduktion/energikallor) 
produceras energi från följande källor: stenkol (fossil), 
naturgas (fossil), kärnkraft, vattenkraft, värmepumpar, 
biomassa, olja (fossil), vindkraft, solenergi och biogas.

b) Färdmedel och energikällor: cykel (elektricitet, 
muskelkraft), bil och buss (olja, elektricitet, biogas), 
tåg (elektricitet, olja, vätgas), spårvagn (elektricitet), 
metro (elektricitet), flygplan (olja), fartyg och båtar 
(olja, vind, muskelkraft). Elproduktionen kan vara 
miljövänlig eller mycket förorenande.  

c) Egen text 
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