
Frågor till Runda A:

1. Hur förökar sig ormbunkarna?

1 Med både frön och sporer.

X Med sporer.

2 Med frön.

2. Man kan räkna ut hur gammalt ett träd är genom att räkna...vadå?

1 Årshjulen.

X Årsränderna.

2 Årsringarna.

2. 1 Vilket av dessa barrträd är minst vanligt i Finland?

1 Idegran.

X Tall. 

2 Gran.

3. Lingon kan lätt förväxlas med...

1 blåbär.

X mjölon.

2 odon.



4. Hurudana är träd som växer på berg jämfört med träd som växer annanstans?

1 Ingen skillnad.

X Mycket större.

2 Mindre.

4. 1 Lavar bildas av svampar som lever i symbios med...

1 alger.

X träd.

2 daggmaskar.

5. Vilket påstående är falskt? 

1 Hackspettar har mycket lång tunga.

X Hackspettar äter insekter. 

2 Hackspettar får ofta hjärnskakning pga. sitt hackande.

6. Vilka är de tre vanligaste trädslagen i finländskt skogsbruk?

1 En, rönn och lönn.

X Idegran, asp och gran.

2 Tall, gran och björk.

7. På vilket sätt är klibbalen annorlunda jämförd med andra lövträd?

1 Trädet kan bli väldigt högt.

X Trädet tappar sina blad när de fortfarande är gröna.

2 Trädet har stora rosa blommor på sommaren.



8.  Hur skyddar sig harsyran mot att bli uppäten av sniglar och insekter?

1 Den har en stark smak.

X Den bränns på samma sätt som brännässlor.

2 Den skyddar sig inte på något särskilt sätt.

9. Varifrån infördes vitsvanshjorten till vårt land? 

1 Ryssland 

X Island 

2 Nordamerika



Frågor till runda B:

1. På vilket sätt andas grodynglen? 

1 De andas med gälar. 

X De andas inte för de behöver inget syre. 

2 De andas med lungor.

1. 1 Var gör grodan under vintern? 

1 Den får vinterpäls och lever helt som vanligt.

X Den bor under snön där den gräver gångar. 

2 Den ligger i dvala.

2. Vilket lövträd har röda bär på sensommaren/hösten? 

1 Asp. 

X Björk.

2 Rönn.

2. 1 Vilket lövträd rasslar i vinden och har ofta gul vägglav på stammen?  

1 Lönn. 

X Asp. 

2 Ek.



3. Vilka blommor finns i Raseborgs vapen?

1 Vitsippor. 

X Maskrosor. 

2 Blåsippor.

4. Vilket av följande påståenden är sant  ?

1 Mossa är samma sak som lav.

X Mossa har rötter som når djupt ner i jorden.

2 Mossa sprids med hjälp av sporer.

5. Vilket påstående stämmer inte om ekorren?

1 Ekorren har dålig syn.

X Ekorren är bra på att klättra.

2 Ekorren äter massor av kottar.

5. 1 Var finns möss?

1 Bara i Norden.

X Nästan ingenstans, de är utrotningshotade.

2 Överallt i världen.

6. Vilken av dessa svampar växer ofta på döda trädstammar?

1 Kantareller.

X Tickor.

2 Murklor.



7. Var i världen finns allemansrätten?

1 I Norden.

X Överallt i världen.

2 Bara i Finland och i USA.

8. Vad menas med våtmark?

1 En plats där det regnar hela tiden.

X En strand.

2 En plats där det finns vatten nära markytan.

9. Vad är sant om haren?

1 Den är växtätare.

X Den är köttätare.

2 Den äter vad som helst.


