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Djurgranen – vad gömmer sig bland barren?

Granen, som ofta hämtas från en till synes artfattig granplantering, 
får nytt liv som den främsta juldekorationen. Men tänker vi egentli-
gen på att det är ett helt litet ekosystem vi flyttar hem från skogen? 

Spindlar av många slag, små spindlar, stora spindlar, korsspindlar och 
krabbspindlar med neongröna ben döljer sig bland barren och märks 
oftast inte bland glaskulor, glitter och ljus.

Testa att samla in smådjur från granar i skogen genom att använda 
en stor plastpåse avsedd till förvaring av kläder (ca 70x160 cm). Trä 
plastpåsen över en grangren och skaka kraftigt. Häll innehållet i på-

sen i en stor plastbalja och sök rätt på de djur som kommit med. Jämför 
gärna djurlivet i granar som vuxit i olika slags skogar, t.ex. en granplan-
tering och en naturskog.

Hur gamla är granarna i skogen? Räkna årsringar på stubbar eller antalet 
grenvarv på mindre träd. Hur gammal en gren är ser man genom att 
räkna förgreningarna. Prickarna på bilden till höger markerar förgre-
ningar för fyra år.

Ibland ser man egendomliga bildningar 
som ser ut som en liten ananasfrukt 
vid spetsen på granskott. Det är 
s.k. ananasgaller, som bildas av 

trädet när granbarrlusen lägger 
sina ägg vid barrbaserna. 

Ur hålrummen 
kommer nya 

barrlöss ut.

Se nu tittar spindlar fram ur granen, fram ur granen.
Fyra benpar tassar tyst på tårna, tyst på tårna.
Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp.

Åtta ögon spejar efter småkryp, efter småkryp.
Söker, letar efter spindelgodis, spindelgodis.
Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, 
tipp, tipp, tapp.

Åldersbestämning av grangren

Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen. Alla so
va
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