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Möt mig och andra
i utställningen
”Fossil och evolution”

Hej Museosaurie!
Äntligen har de kommit. Vilka kanske
du undrar? Jo, alla djurmodeller som nu
finns i utställningen ”Fossil och evolu
tion”. Jag jobbade med att göra vår ut
ställning och när vi förstod att modell
erna skulle bli lite försenade kändes
det inte alls roligt. Men nu när de är
på plats så var de värda att vänta på,
för de är hur fina som helst! Dessutom
verkar de gilla att vara här. Du kan läsa
om några av dem på sidorna 10-13.
Jag erkänner att jag inte är någon
vintermänniska. Fryser lätt och gillar
inte alls när det är mörkt på kvällarna.
Fast vissa saker är roliga och mysiga
att göra på vintern, som att åka pulka
och göra snölyktor. Då måste det finnas snö förstås. Annat som är mysigt
att göra på vintern är att dricka varm
choklad när man varit ute i kylan. Kolla
in sidorna 6-7 och få tips på hur du
kan göra extra god choklad.
Ännu ett tips för dagar då du inte har
något att göra är att prova att få till så
många grimaser som möjligt. Någon
har räknat ut att vi ska kunna göra
5000! Läs mer om människans ansikte
på sidorna 8-9.

Text: Charlotte Ek
Foto: Elizabeth Ordonez Heredia, Ivan Peric

Grodan Gerrothorax har flyttat
in i utställningen ”Fossil och
evolution”. Foto: Annica Roos

I nationalparken Toro Toro i Bolivia, där man hittar
dinosauriefotspår, är det fullt med grottor som har
bildats när bergarterna vittrade bort. På bilden kan
du se en bro i kalksten som man måste ta sig över
för att komma till sidan där alla fotspåren finns.

Värva en kompis till
Museosaurien och få
en värvningspresent!
Läs mer på baksidan.

Hälsningar
Charlotte

Vill du bli medlem i vår klubb Museosaurien?
För 90 kr per år får du flera medlemsförmåner och
dessutom klubbtidningen hem till dig 4 gånger!
Om du vill veta mer, läs på baksidan eller ring och
prata med mig, Charlotte, på telefon 08-519 551 26.
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STORA OCH SMÅ SPÅR

nt för att forska om
Tänk att få resa jorden ru
Det får Vivi Vajda göra.
utdöda växter och djur.
med henne om en resa
Museosaurien har pratat
att undersöka
hon gjorde till Bolivia för
an
hur klimatet var strax inn
dinosaurierna dog ut.
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Vivi Vajda är professor i paleobotanik och är
chef för paleobiologienheten på Naturhistoriska riksmuseet. Hon forskar bland annat på
fossila växter och undersöker växternas pollen
och sporer i mikroskop. Genom att studera
pollen från olika tidsperioder i jordens historia
kan hon se om det har hänt något med miljön.
Växter reagerar nämligen snabbare än djur om
det till exempel blir kallare. Då hittar man
pollen från växter som tål kyla bra.

och 25 centimeter djupa. Vissa är så välbe
varade att man till och med ser avtryck efter
tår. Man har hittat fotspår från åtta långhal
sar som ser ut att gå bredvid varandra på
väg åt samma håll. Fast det var inte bara
långhalsar som levde i Toro Toro. Det finns
också fotavtryck från köttätare på samma
ställe. Fotspåren visar att det var både unga
och vuxna som gick tillsammans. Därför
tror man att köttätarna levde i flock.

Fantastiska fossil
Vivi var tre veckor i Bolivia. Hon var där för
att besöka nationalparken Toro Toro som är
känt för sina fina fossil efter växter och djur,
men speciellt för de många välbevarade
dinosauriefotspåren som finns i sandstenen
över hela nationalparken. Tillsammans med
några forskare från Bolivia tog hon sten
prover för att titta på de fossila pollen som
finns i stenen och hon fotograferade och
mätte jättehäftiga fotspår av dinosaurier.

Många och stora spår
Det finns flera tusen fotspår från olika dino
saurier i Toro Toro. Fotspåren är 70-75 mil
joner år gamla. De största kommer från
långhalsar och är 45 centimeter i diameter

INTERVJU MED VIVI
saltvattensjö som dinosaurierna gick längs
med. Det var antagligen lättare att gå längs
stranden än inne i skogen. Kanske var di
nosaurierna på jakt efter färskt vatten att
dricka.

Hittar man många ben efter dinosaurier?

Vivi mäter ett stort fotspår efter en sauropod (långhals).

Varför så många på samma ställe?
Man kan säga att det nästan var som en
motorväg som dinosaurierna gick på. För
när de levde fanns det en strandremsa vid en

Man skulle kunna tro att det också finns
mycket fossila ben av dinosaurier när det
gått så många dinosaurier där. Men så är
det inte. I Toro Toro var miljön för 70 mil
joner år sedan torr och nästan som en öken,
då bildas det inte så lätt fossil efter skelett.
Men vad gör det när man har över 2 500
fotspår att undersöka! Fast Vivi tycker inte
att de stora fotspåren är lika intressanta att
forska om, hon vill hitta pyttesmå pollen
korn istället. Vi på Museosaurien undrade
förstås varför … Läs vidare här intill så får
du se vad Vivi svarade.

hur kan du hitta pollenkorn
som man inte kan se utan mikroskop?
Man får först mäta noggrant för att exakt
veta var man tagit provet, säger Vivi. Sedan
knackar man loss ett stenprov med en ham
mare. Provet är inte större än en sockerbit.
När jag kommer tillbaka till labbet så löser
jag upp den sockerbitsstora stenen i syra
och får fram tusentals med pollen. Pollen
blir lätt fossil och dessutom finns de bevarade från olika tider. Med hjälp av pollenkornen kan jag få en bild av hur landskapet
såg ut, vilka träd, buskar och blommor som
växte i den dalgång där dinosaurierna levde.
Sedan tar jag hjälp av ett kemilaboratorium
som kan säga om det var sötvatten eller
saltvatten som pollenet hamnade i.
Det finns inte bara pollen från land
växter i proverna, jag hittar också plankton
som levde i havet.

vad har du fått reda på genom dina
prover?

Raptor-fotspår (köttätare), där
de tre tårna syns tydligt.

Stora bilden:
Här har en stor sauropod
(långhals) vandrat fram
och Vivi står med fötterna
i de fossila fotspåren.

Här samlar Vivis son Daniel prover i påsar.

Jag har kunnat se att det växte palmer runt
saltvattensjön i Toro Toro och att det i vatt
net fanns vattenormbunkar. Det var dessa
växter som dinosaurierna åt. Men genom
proverna fick jag också reda på att det inte
växte barrträd där. För ibland är det lika
viktigt med det man hittar som med det
man inte hittar. En miljö utan barrträd för
70 miljoner år sedan var torr och väldigt
karg. Palmerna växte antagligen kring
oaser med sötvatten och det var nog dit,
till dricksvattnet, som de törstiga dinosaurierna var på väg för att svalka sig.
5

Till en kopp choklad
behöver du:
Gå-bort-present

Fyll en påse med minim
arshmallows och några chok
ladklubbor som du kan ha
med
dig när du ska gå bort.

1 msk ekologisk kakao
1/2 msk socker
1/2 dl vispgrädde
2 dl mjölk

en kastrull.
Häll kakao och socker i
ihop tills
Häll på vispgrädde. Rör
s till. Blanda
inga kakaoklumpar syn
n och värm
i mjölken. Sätt på platta
ska inte koka,
chokladen. Chokladen
blir så varm
utan det räcker att den
som du vill ha den.

KAKAO
Kakaobönan som man gör
choklad av är kakaoträdets
frön. Fröna sitter i en frukt
som är cirka 30 centimeter
lång.
I Sverige äter vi nästan 7 kilo
choklad per person varje år.
Medan vi gillar choklad så är
kakao giftigt för bland annat
hundar och katter.

Så här gör du
chokladklubborna
Bryt chokladen i bitar och lägg
i en skål som sedan sätts över
en kastrull med kokande vatten.
När vattnet kokar kommer
chokladen att smälta. Häll chok
laden i en form för isbitar och
stick ner avklippta sugrör.
Om du vill kan du till exempel
strö över lite krossade polkagrisar, eller något annat gott.
Ställ i kylskåpet att stelna.
TIPS: Gillar du mint? Blanda
i några droppar pepparmintsarom i den smälta chokladen.
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SUGEN
VARFÖR BLIR MAN SÅ
PÅ CHOKLAD?
nyletyl
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när du är kär. Ämnet
e och du
ditt hjärta slår fortar
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Vi är jättesociala!

schimpansunge

Precis som andra däggdjur har vi männi
skor ansiktsmuskler. De är viktiga för att visa
hur vi känner oss. Vi har omkring 40 styck
en som gör att vi kan få till nästan 5 000
olika ansiktsuttryck! Vilken tur att vi då är
bra på att läsa av hur andra människor känn
er sig genom att titta på ansikten. Det visar
att vi är ett mycket socialt däggdjur där
kontakten med andra är jätteviktig. Men vi
är inte bara bra på att läsa av andra, vi vill
gärna berätta för andra hur vi känner oss.
Det är därför vi lägger in smajlisar och
emojis när vi skickar meddelanden till var
andra via till exempel sms och snapchat.
Vi däggdjur har ansiktsmuskler som an
vänds till flera andra saker än att göra miner.
Musklerna runt munnen behövs för att våra
ungar ska kunna dia mjölk. Kindernas musk
ler gör att maten kan hållas kvar i munnen
när vi tuggar och vänder den i munnen.
Munnen och kinderna används även till att
forma olika ljud så att vi däggdjur kan kom
municera med andra individer.
Har du tänkt på att en fisk eller groda
knappast drar på smilbanden, eller att en
ödla eller fågel inte kan se olycklig ut? Det
beror på att dessa djurgrupper, till skillnad
från oss däggdjur, saknar välutvecklade an
siktsmuskler. Därför har de inte något min
spel, förutom i tecknad film förstås!

Människan är en mycket social människo
apa som för att klara sig och trivas är bero
ende av att vara tillsammans med andra
människor. Redan nyfödda bebisar tittar
gärna på bilder som föreställer ansikten.
Vid några dagars ålder kan bebisen skilja på
glada och ledsna ansikten. Den härmar ock
så tidigt andra människors ansiktsuttryck.

vuxen schimpans

Samma utveckling av skallens form
skedde hos utdöda människoarter. Men
vi nutida människor behåller ett ”barns
ligt” ansikte med en liten käke och hög
panna under hela livet. Det kan vara en
fördel att se barnslig ut eftersom utse
endet väcker varma känslor och däm
par aggressiva beteenden.

Krzysztof P. Jasiutow
icz

Visste du att människan ser ”barnslig” ut
under hela livet? Åtminstone om vi jämför oss med utdöda förmänniskor och
våra levande släktingar schimpansen och
gorillan. Vi har nämligen en ganska liten
käke och hög panna, precis som unga
schimpanser och gorillor. Hos schimpanser och gorillor förändras skallens form när
de växer upp och blir grövre.

Text: Susanna Edvall

Många ansiktsmuskler

Foto: CC BY-SA 2.5

Människans
ansikte

inte så konstigt att gulliga hundvalpar och
kattungar väcker ditt behov att bara vilja
gosa, ta hand om och beskydda dem. Att vi
och andra vuxna däggdjur reagerar så är
förstås jättebra eftersom det ökar djurung
arnas chanser att överleva.

t i förhåll
Huvudet hos djurungar och barn är stor
, mjukt
litet
ande till kroppen. Själva ansiktet är
n/
nose
och
a
rund
och runt. Ögonen är stora och
ga
mån
som
ende
utse
ma
sam
näsan liten. Precis
har.
aker
”gulliga” leks

a Edvall

Foto: Susann

Ååååhh-djur

Stora ögonvitor
Vi har ovanligt stora ögonvitor som visar
tydligt åt vilket håll vi tittar. Eftersom vi
tittar andra människor i ögonen, kan vi lätt
upptäcka om något händer en bit bort ge
nom att vi ser hur andra riktar blicken.

Foto: Karolina Kristensson

Hur reagerar du när du ser bilder på gulliga
bebisar, katt- och kaninungar eller hund
valpar? Du kanske får ett starkt behov att
bara vilja gulla och ta hand om dem?
Det är helt normalt! Däggdjursungens
utseende väcker just dessa känslor hos oss,
precis som hos andra vuxna däggdjur. Det
signalerar att ungen är ofarlig och behöver
skyddas och vårdas.
Signalerna är så lika hos alla däggdjur att
de fungerar mellan olika arter. Därför är det

Vår hjärna tolkar ibland det vi tittar på lite
tokigt så att vi ser saker som inte finns. Vi
har till exempel lätt att se ansikten i klippor
och stubbar eller i nyckelhålet i bilden ovan.
Egenskapen att vi lätt ser ansikten lite över
allt visar också vilka sociala djur vi är.

Grimasera me
ra
Vi människor har omkring
40 stycken ansiktsmuskler,
därför kan vi göra nästan
5 000 olika ansiktsuttryck!
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COOLA
DJUR

Vi är ett nytt gäng djur som har flyttat
in i utställningen ”Fossil och evolution”.
Kom gärna och träffa oss! Här berättar vi
lite mer om vår första tid i utställningen.
Text: Charlotte Ek Foto: Annica Roos

Däggdjuret
Repenomamus
Skorpionen
Pulmonoscorpius
Tänk att det är så många människor som
tycker att jag är läskig när de ser mig!
Jag är bara en vanlig skorpion som gillar
att fånga andra leddjur och en och annan
groda med klorna, för att sedan döda
dem med giftet från min tagg.
Fast det är klart, jag är i och för
sig den största skorpionen som
någonsin levt och kan ha varit
karbontidens största rovdjur.

När man är så stor som jag, hela 70 centimeter lång, är det inte så konstigt att man
är det största däggdjuret under dinosauriernas tidsålder. Visst är jag liten jämfört
med Tyrannosaurus rex, men en och annan lite mindre dinosaurieunge kan jag
faktiskt få tag i och äta upp. Som till exempel ungarna till den sömniga dinosau
rien som ligger här i närheten och sover.

Jättebläckfisken
Cameroceras
Grodan Gerrothorax
Jag vet – jag ser lite speciell ut, men visst
ser man att jag är en groda? Tydligen
kan grodor idag leva sitt liv på land, men
jag föredrar att stanna i vattnet. Annars
har jag ju ingen nytta av mina gälar som
sticker ut från kroppen. Med hjälp av
mina stora ögon kan jag se mina byten
när jag gömmer mig i grumliga vatten.
Apropå att fånga byten. Vill du veta en
kul sak som inte syns på mig? Jag öppnar
inte munnen som alla andra när jag ska
fånga mina byten. Istället för att sänka
underkäken som de flesta andra ryggradsdjur gör så lyfter jag på huvudet. Ja, som
när man öppnar en toalettsits ungefär!

Däggdjurslika kräldjuret Dimetrodon
Nej, jag är inte en dinosaurie! Alla som
går förbi mig verkar tro det, men det är
FEL. Så nu säger jag det en gång för alla
– jag är ett DÄGGDJURSLIKNANDE
KRÄLDJUR! Kolla in mina tänder, de har
olika storlekar och det är typiskt för
däggdjur som lever idag. Ni människor
undrar hela tiden varför jag har ett segel
på ryggen. Det tänker jag inte berätta, för
jag tycker det är roligt att höra alla era
funderingar om vad seglet används till.

Det är rätt kul att hänga i taket och titta
ner på alla små människor som ser upp
på mig. Jag är över 8 meter lång. Med
armarna fångar jag in andra djur och sedan använder jag min papegojliknande
näbb till att slita sönder dem med. Det
måste man när man inte har så bra
tänder som du har. Jag är nog inte den
snabbaste simmaren, utan ligger nära
botten och väntar på att något byte ska
komma förbi. Kanske har ni människor
ätit några av mina mindre släktingar som
lever idag?

Groddjuret
Mastodonsaurus
Jag är lite speciell här i utställningen
”Fossil och evolution”. Inte för att jag
med mina 6 meter är ett av de största
groddjur som har funnits, utan för att du
faktiskt får klättra på mig. Men du måste
vara lite försiktig. För trots att jag har
stängt min mun så att du inte ska göra
dig illa på mina många vassa tänder,
kan jag inte hjälpa att två av dem som
sitter i underkäken sticker upp genom
min skalle. Om du undrar varför jag
måste ha så många vassa tänder är det
för att jag verkligen gillar att äta stora
fiskar och då är det bra
med stora tänder.
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Dinosaurien
Coelophysis

Dinosaurien
Chungkingosaurus

Jo, det är lite kul att vara en av de allra
första dinosaurierna, men jag hör nog
hur vissa som går förbi tycker att jag är
liten. Vadå, 3 meter lång är väl inte så
litet! Eller är det vikten de menar? Jag
tycker i alla fall att 20 kilo är precis lagom.
Dessutom är det bra att inte vara så
stor, för det gör att jag är snabb och
smidig när jag är ute och jagar ännu
mindre ryggradsdjur. Med mina stora
ögon ser jag också bytena jättebra.

JA, jag är en stegosaurid, men NEJ jag
heter inte Stegosaurus, jag heter Chungkingosaurus och är från Kina. Jag är bara
5 meter lång och lite mindre än min
släkting Stegosaurus.
Tycker du att mina plattor och taggar
som jag har på ryggen är snygga? Alla
frågar vad jag ska med dem till, men man
kan väl få ha vad man vill på sin rygg
och svans. Fast de är rätt bra att ha när
någon vill äta upp en växtätare som jag.
Och så är de förstås lite snygga också ...

Dinosaurien
Velociraptor
Jo, visst tycker de flesta som går förbi
mig och mina vänner att jag ser lite otäck
ut. Det kan bero på att jag har två stora
klor på mina bakfötter eller att jag är
nästan 2 meter lång. Fast nu när jag
tänker efter så är det kanske för att jag
har fjädrar på kroppen och två fina
vingar. Men det gör väl att jag ser mindre
otäck ut, eller?
När jag inte hänger med mina velociraptorkompisar är jag en duktig jägare
som gillar att äta ödlor, däggdjur och
andra små dinosaurier.

Bläckfisken Ammonit
ALLA vet hur en dinosaurie ser ut, men
så fort de får syn på mig så börjar de
undra vad jag är för något. Hur svårt kan
det vara? Jag har 10 armar, då är man en
BLÄCKFISK! Sedan är jag lite speciell för
mitt skal är vridet, det gör att det är
mycket lättare att simma än om man har
ett jättelångt rakt skal. Du ska bara höra
hur jättebläckfisken Cameroceras klagar
på sitt långa svårstyrda skal.

Odla överallt !

KOM OCH
TRÄFFA OSS
!!!
a utställningen
Vi finns i den ny
olution”.
”Fossil och ev
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och se på fossil
Lördagen den 13 februari
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Museosaurien, Klubbtidningen
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
104 05 Stockholm

Gillar du fossil? Nu har du som
är Museosaurie chans att träffa
en paleontolog och se på några
av alla de fossil som finns i våra
samlingar.

useosaurien,
ckning till M
Skicka din te riksmuseet, box 50007,
ka
Naturhistoris olm eller maila den till
104 05 Stockh urien@nrm.se
museosa

Livia har ritat insekter
som ser blommor.

Vi träffas i huvudentrén klockan 10.00
om du är 5–7 år, klockan 11.00 om du är
8–10 år och klockan 12.30 och du är
11–15 år. Anmäl dig genom att maila till
museosaurien@nrm.se, glöm inte att
uppge vilken tid du vill gå. Antalet platser är begränsat.

TACK många

för alla svar på hur
lampor vi gömt.
Visst var det sju lampor
mret
som var gömda i förra nu
av Museosaurien.

Natt på museet
Oj, vad läskigt det var när ni Museosaurier
kom på besök när museet var stängt. Ni träff
ade inte bara nattvakten, utan också en forskarassistent och Linnés lärjunge Sparrman.
Fast de var nog inte så farliga, utan mer alla
spöken som drog omkring i museet och som
ibland lånade museets högtalarutrustning.
Tur att ni till slut
kom ner till skaparverkstaden och fick
fika lite.

e är:
De som drogs som vinnar
on,
kss
nri
Edvin He
Felicia Johansson och
Hjalmar Ohlin

rie!
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Tom Tiiman och Livia Ho
chschorner
har ritat varsin teckning
om hur de
tror att insekter ser. Pres
ent kommer
med posten.

Missa inte att du som är
Museosaurie har 10 kr i rabatt
på
filmerna på Cosmonova.
Ditt
medlemskort för 2015 gä
ller
hela januari.

SE HIT!
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Sverige
porto betalt.

MUSEOSAURIEN
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan.

Som medlem får du allt detta!
• Delta i Museosaurieklubbens aktiviteter.
Rabatterbjudanden från Cosmonova.
Specialvisningar av våra utställningar.
Besök bakom kulisserna, m m.

•
•
•

Klubbtidningen Museosaurien 4 gånger om året (värde 60 kr).
15% rabatt i museishopen (vid köp över 50 kr).
Medlemskort.

Medlemskapet kostar bara 90 kr/år.

EDLEM?

IM
VILL DU BL

Maila din anmälan till:
museosaurien@nrm.se
Uppge ditt namn, födelseår, adress och
postadress.
Fick du tipset att gå med i Museosaurien av
en kompis? Uppge kompisens namn och
adress så skickar vi en värvningspresent till
honom eller henne, så snart du betalt ditt
medlemskap.

Vär va en medle
till Muse osauri m
en!

Och få en värv
ning
present med po ssten.

