
Facit
1.   Vår fina Scanisaurusfontän invigdes år?
 1. 1981
 X. 1971
 2. 1961

2. Scanisaurusen var en reptil som var anpassad för  
att leva i havet. Denna grupp av numera utdöda   
djur kallas för?
 1. Pluttosaurier.   
 X. Plattosaurier.
2. Plesiosaurier.         

3. Scanisaurusen kallas ibland på svenska för?
1. Svanödla eller Svanhalsödla.
X. Svansödla.
2. Svantes ödla. 

4. Vad åt Scanisaurusen helst?
1. Sjögräs och maneter.
 X. Bläckfisk, fisk och annat kött.
2. Koraller. 

5. Scanisaurusen dog ut för ca 66 miljoner år sedan. 
Vad hette den geologiska tidperioden som blev         
deras sista? 
 1. Krita-perioden.
 X. Jura-perioden.
2. Peaperioden.
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En aktivitet i samband med Scanisaurus jubileum:

6. Om man arbetar med Fossiler och Dinosaurier och  
forskar kring dessa, då är man till yrket?
1. Arkeolog.
 X. Paleontolog.
2. Urolog. 

7  När Scanisaurusen levde så var den nästan högs upp i 
näringskedjan. Men det fanns en annan reptil som levde 
i havet samtidigt som blev större och som den kunde bli 
uppäten av. Vad hette    den?
 1. Muckasaurien.
 X. Mackasaurien.
2. Mosasaurien.

8. Här i Bromölla kan vi vara stolta över att det hittas så 
mycket fossil från Scanisaurusen!!  Var i Bromölla kommun 
har det hittas mest? 
1. Ivetofta.
X. Strandängen.

2. Åsens Fältstation.

 
9. Scanisaurusfontänen är ett helt unikt konstverk, det tog 
ungefär 3-4 år att bygga upp den. Hur  många delar behöv-
de man skapa för att tillverka hela konstverket?
1. ca 3000 st.
X. ca 300 st.
2. ca 30.000 st. 

  10. Fossil från landlevande dinosaurier hittas lite då och 
då i Bromölla kommun men det är mycket sällsynta fynd. 
Men nu under sommarens fossiljakter på Åsens Fältstation 
så hände det. Det var ett          litet men välbevarat skenben. 
Vilken slags dinosauriegrupp kom detta fynd ifrån?
1. Gruppen Horndinosaurier där Triceratops ingår.
 X. Gruppen Sauropoder där Brachiosaurus ingår.
2. Gruppen Theropoder där Tyrannosaurus ingår.


