Bli kjent med Stavanger – fasit
Spørsmål merket med tall:
1. Vi har tre arter i hjortefamilien i kommunen. Hvilke? Du finner dem i kartet merket med
tallet 1.
Svar: Elg, hjort, rådyr.
2. Kan du navnet på tre av kommunens store forfattere? Du finner dem på kartet merket med
tallet 2.
Svar: Alfred Hauge, Aleksander Kielland, Sigbjørn Obstfelder.
3. Nord i kommunen finner vi edelløvskog og opptil 1000 år gamle trær. Hvilke treslag har vi
merket av med tallet 3?
Svar: Ask, kristtorn, eik
4. Kjenner du til hvilke fiskesorter vi har i kommunen? Du finner noen av dem i kartet merket
med tallet 4.
Svar: Makrell, laks, rognkjeks, blåstål
5. I kommunen vår er det mange gamle kirker. Du finner seks av dem på dette kartet merket
med tallet 5. Kan du navnet på krikene?
Svar: Sjernarøy kirke, Hesby kirke, Sørbø kirke, Talgje kirke, Askje kirke, Stavanger domkirke.
6. I kommunen har vi mange forskjellige fuglearter som liker seg i eller ved vann. Du finner seks
arter på kartet merket med tallet 6.
Svar: Makrellterne, kvinand, siland, hegre, gråmåke, sothøne, storskarv.

Andre spørsmål:
Ombo:
Norges minste hval kan du treffe på i hele kommunen. Hva heter den?
Svar: Nise
Stavanger kommunes høyeste fjell er 513 meter høyt. Hva er navnet?
Svar: Bandåsen
På Ombo kan du treffe på vadefugl som bor i skogen. Den opptrer også i Tarjej Vesaas’ bok
«Fuglane». Hvilken fugl er det?
Svar: Rugde
Halsnøy:
Ekornjeger på Halsnøy. Hva heter det lille rovdyret?
Svar: Mår

Finnøy:
Denne gigantiske slektningen til delfinen svømmer av og til inn i Boknafjorden. Vet du navnet?
Svar: Spekkhogger
Verdensberømt matematiker som vokste opp på Finnøy på 1800-tallet. Hva het han?
Svar: Niels Henrik Abel
Finnøy er hjemmet til en av Norges mest sjeldne amfibier. Hvilken art er dette?
Svar: Damfrosk
Rennesøy:
Norges største rovfugl har blitt mer vanlig i kommunen. Vet du navnet?
Svar: Havørn
Verdens raskeste fugl er å se i kommunen vår året rundt. Hva heter den?
Svar: Vandrefalk
Kjent avholdsforkjemper som vokste opp på Rennesøy. Hva var navnet?
Svar: Asbjørn Kloster
Hva heter den høyeste toppen på Rennesøy?
Svar: Rennesøyhodnet
Mosterøy:
Norges best bevarte middelalderkloster. Hva heter det?
Svar: Utstein kloster.
Fjøløy:
Dette er Fjøløy fort. Hvem bygde det og i hvilken krig?
Svar: Tyskerne under 2. verdenskrig.
Åmøy:
Eksotisk husdyr på Åmøy, som gir varme klær. Hvilket dyr er det?
Svar: Alpakka
Stavanger:
Hva heter dette monumentet i Kvernevik og hvilken tragisk hendelse skal det minne oss om?
Svar: Monumentet heter Brutt lenke og skal minne oss om Aleksander Kiellandulykken
På Tasta ligger et av landets beste skateanlegg. Når ble det lov å skate i Norge?
Svar: 1989

Vanlig selart som finnes i hele kommunen. Hva heter den?
Svar: Steinkobbe
Hvilken historisk hendelse skal de tre sverdene symbolisere?
Svar: Slaget i Hafrsfjord
På Ullandhaug ligger en kopi av en gård fra folkevandringstiden (350 – 550 e. kr.). Vet du hva gården
heter?
Svar: Jernaldergården
Hvor mange ganger har Viking fotballklubb blitt seriemestre?
Svar: 8 ganger

Rebuser
A: Ombogubben.
B: Oppdrett av blåskjell.
C: Enig og tro til Dovre faller.
D: Isbjørnskjelett under vaskekjeller.

