Djuren i skogen

Vilka djur lever i skogen?
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När man är ute i skogen är det inte alltid så lätt
att få syn på djuren som lever där, men man kan
ofta se spår och märken efter dem. Att leta efter
sådana ledtrådar är spännande och ger en uppfattaning om vilka djur som finns i området.
Använd en karta som underlag vid undersökningen. Gör en egen karta eller skriv ut en karta
från Eniro, http://kartor.eniro.se (tillåtet för elevarbeten och för internt bruk i skolan). Kanske
finns det också någon orienteringsklubb i närheten
som kan bidra med en karta. På webbsidan www.
skogeniskolan.se finns förslag på hur man kan göra
en karta (sök på ”karta” under Övningar).
Dela in eleverna i grupper och tilldela grupperna varsin del av det område som ska undersökas. Låt eleverna leta efter spår och märken efter
djur och pricka in dem på kartan. Sammanställ
resultatet i en gemensam karta.

Leta efter:
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Levande djur
Gnag1 och andra märken
Spillning
Galler2
Spåravtryck3
Rester efter döda djur (t.ex. ben och tänder)

Bestämningslitteratur och webbsidor
1. Insektsgnag i bark och ved av Bengt Ehnström, 2002 (ISBN
9188506266). Över 450 rikt illustrerade faktablad över insekter
som gör gnagspår i bark och ved.
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2. Galler av Carl-Cedric Coulianos 1991 (ISBN 91-86448-29-3).
Boken har bestämningsnycklar till cirka 1100 galler, varav 250 är
avbildade i färg.
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Vilka djur och spår av djur syns på bilderna härintill? Vänd tidningen
upp och ned så får du svaren.

1. Granbarrlus, ananasgall 2. Hackspett ,hackmärken 3. Rådjur, fejningsplats 4. Älg, spillning 5. Röd skogsmyra 6. Granbarkborre, larvgångar
7. Engallmygga, kikbär 8. Jordlöpare 9. Vildsvin, spåravtryck 10. Bävergnag

Karta: Niklas Aldén

3. På Naturhistoriska Riksmuséets hemsida, www.nrm.se, finns
bilder av spår efter däggdjur, både sommartid och vintertid.
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Tisdag
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Onsdag
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Torsdag
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Lördag

30

Ragnar, Ragna

Söndag

1

2

Ludvig, Love
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Med en fallfälla kan man fånga smådjur
som lever på marken. Gör en enkel fallfälla genom att gjuta lite gips i botten på
en plast- eller glasburk.
Evald, Osvald
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Frans, Frank
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Bror
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Jenny, Jennifer
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Birgitta, Britta
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Nils
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Ingrid, Inger
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Internationella barndagen

Harry, Harriet
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Kanelbullens dag

Erling, Jarl

11

Valfrid, Manfred
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Berit, Birgit

13

Stellan
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Hedvig, Hillevi

15

Finn

16

Kemins dag
www.keminsdag.se

Världslivsmedelsdagen

Antonia, Toini

17

Lukas

18

Tore, Tor

19

Sibylla
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Ursula, Yrsa
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Marika, Marita

22

Severin, Sören

23

Evert, Eilert

24

Inga, Ingalill
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Amanda, Rasmus
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Sabina

27

Simon, Simone

28

Viola
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Elsa, Isabella

30
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FN-dagen

Edit, Edgar

31
Sommartid slutar

vinjettbild: Blad från lönn

Gräv ner burkarna på lämpliga ställen
i skogsmark. Fukta gipset för att djuren
som hamnar i burken inte ska torka ut.
Vittja burkarna varje dag.
Sortera djuren som trillar ner i burkarna
i grupper. Ta hjälp av till exempel häftet ”Liv i löv” som kan laddas ned från
www.gnm.se (se undervisningsmaterial). Släpp ut djuren efteråt.
Ofta hamnar djur från nedanstående
grupper i burkarna:

Sista ansökningsdag till
vårens kurser på
universitet och högskolor.
Kemins dag
www.keminsdag.se
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Fallfällor

• dubbelfotingar
• enkelfotingar
• skalbaggar, t.ex. jordlöpare och
kortvingar
• myror
• spindlar

Fallfälla
med en
röd skogsmyra och
en spindel.

