
Cornys hjørne
TIPS OSS: 40 69 22 22

Været

Torsdag

19º

2 m/s 0 mm

Tirsdag

20º

2 m/s 0 mm

Fredag

20º

4 m/s 0 mm

Onsdag

20º

3 m/s 0 mm

Norge har fire nasjo-
nale hesteraser? Det 
er dølahest, fjordhest, 

nordlandshest 
lyngshest og norsk 
kaldblodstraver.

av de seks norske 
kurasene, er tele-
markfe den eldste? 

Telemarksfe ble 
offisielt utpekt som 
en egen rase i 1856.

Barnas side
Åshild Skadberg / NTB

Pratsomme typerVisste du at …

Verdens vanligste dyr

Det finnes over 300 arter av 
papegøyer. De minste er 9 centimeter 
fra hode til stjert. 

De største blir en hel meter lange. 
Det krokete nebbet (som det kan 
kommer ord ut av!) er et typisk 
papegøye-kjenne tegn. 

Nebbet brukes blant annet til å knuse 
nøtter med. 
Allerede for 2400 år siden var 
 menneskene fascinert av papegøyer. 
Det vet vi på grunn av indisk tekst 
fra den tiden. 

Forfatteren skrev at papegøyer kunne 

snakke indisk, og at de også kunne 
lære seg gresk.

I dag vet vi at papegøyer kan herme 
etter lyder på alle språk. 

Men skjønner papegøyene hva de selv 
sier? Antakelig ikke!

Hoppekreps er det dyret det finnealler 
flest av i verden. Det er til og mer flere 
hoppekreps-individer enn insekter!

Hoppekreps lever i hav, ferskvann, 
myrer og sumper. Noen trives også i 
fuktig skogbunn, og noen lever som 
parasitter på andre dyr. Totalt finnes 
det minst 8500 arter av hoppekreps 
i verden. 

Av dem lever rundt 600 i Norge.
Navnet sitt har disse dyrene fått på 
grunn av måten de svømmer på: De 
slår med antennene sine for å kunne 
bykse fram i hopp som er mye lengre 
enn dem selv.

Ingen hoppekreps er lengre enn 1 
centimeter. Hoppekrepsen på dette 
bildet er kraftig forstørret.

Alle bilder fra ntb.no

Quiz for barn
1. Omtrent hvor mye sover en 
pytonslange hvert døgn? A) 2 
timer B) 18 timer C) 23 timer
2. Kan hester sove stående?
3. Hvilken fugl sier ko-ko? A) 
Ørn B) Spurv C) Gjøk
4. Hva heter fuglen som legger 
eggene sine i andre fuglers 
reir? A) Linerle B) Stork C) 
Gjøk
5. Hva slags dyr har det 
vitenskapelige navnet 

copepoda? A) Kobraer B) 
Hoppekreps C) Bjørner
6. Hva betyr det at et dyr 
er utdødd? A) At det døde 
utendørs B) At det bare finnes 
innendørs C) At dyrearten 
ikke finnes lenger, fordi alle 
dyrene av denne rasen er døde
7. Hva betyr det at et dyr er 
utryddet? A) At dyret er veldig 
ryddig B) At ingen liker det 
C) At arten er helt borte på 

grunn av menneskers jakt, 
landbruk og bosetning
8. Jaktet steinaldermennesker 
på mammut? A) Ja B) Nei, 
mammutene var for store 
C) Nei, mammutene var for 
raske
9. Har det levd mammuter 
i Norge?
10. Finnes det fortsatt 
geirfugl?

1. B) 18 timer
2. Ja
3. C) Gjøk
4. C) Gjøk
5. B) Hoppekreps
6.C) At dyrearten ikke 

finnes lenger, fordi absolutt 
alle dyrene av denne rasen 
er døde
7. C) At arten er helt borte 
på grunn av menneskers 
jakt, landbruk og bosetning

8. A) Ja
9. Ja (for cirka 50.000 år 
siden)
10. Nei, geirfuglen er 
utryddet
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