
Leta upp älgkon 
med sin kalv.

3
Välkommen in! 2 Nu är det dags att  

kolla in träden i skogen.
4

ROVDJURSSPANING! Start & mål i entréhallen. Hitta svaren på tio frågor och ringa in rätt alternativ.  Du har chans att vinna ett fint rovdjurspris!  
Svaren hittar du i utställningen Natur i sverige (plan 5), samt i utställningen Gilla Naturen, (plan 1) Lämna dina svar i cylindern i entréhallen. 

Kika på de två stora svarta 
fåglarna. De brukar ha koll 
på vargen i skogen för att få 
några munsbitar av vargens 
föda. 

Vad heter dessa fåglar?

1 kråkor

x korpar

2  kajor

Älgen finns i nästan hela Sverige 
utom på Gotland. Har du sett 
älgbajs i skogen någon gång? 
Har du koll på hur det ser ut? 
Ledtråd: Kika i montern!

Älgbajs har vanligtvis formen av:

1 tallriksstora, helt platta kockor

x runda, som tennisbollar

2  avlånga korvar, ungefär som   

    lillfingrar

Här springer djur på 
väg in i utställningen 
Natur i Sverige. 
 
Ser du vargen? 
Visste du att alla 
våra hundraser är 
släkt med vargen?

Hur många tår har vargen?

1  sex

x  fem

2  fyra

1

Leta upp teckningarna av 
tall och gran. Båda barrträd, 
men ändå olika...

Vilket träd tål torka bäst?

1 gran

x de är lika tåliga

2  tall

Här ligger en björnmamma med 
sin unge och sover. När en hona 
går i ide äter och dricker hon inte 
på ett halvår. Men de nyfödda 
ungarna måste få mat och diar 
från sin sovande mamma.

Hur många ungar brukar en 
björnmamma vanligtvis föda?
Ledtråd: Kika på filmen här 
bredvid. 

1 2-3 ungar

x 1-2 ungar

2  3-4 ungar

HACK I HÄL!
Titta i montern  
här bredvid.

5 Kika in i björnens ide.
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6  Spana in i rävlyan

Sex lövträd på rad8Vargfamiljen samlad7 Järven9
Sista frågan! 
Gilla naturen!10

Här ser du en rävfamilj 
framför sin lya. Här är det full 
aktivitet och ungarna busar! 
Middagsmaten har kommit. 
Men en unge fattas.

Vad gör den? Ledtråd: leta 
bakom montern. 

1  den kissar

x den sover

2  den äter på en fågel

Sök upp träden - lika men ändå 
olika. Spana in bilderna på träden 
och småbilderna. Ett av träden 
har ett slags frukter som många 
brukar sätta fast på näsan.

Vilket träd?

1 björk

x lönn

2  rönn

Familjemedlemmarna hälsar, 
leker, gnyr och viftar på 
svansen. Att yla tillsammans 
har också en viktig social 
betydelse. De varierar tonhöjd 
och karaktär, men undviker 
att hålla samma höjd. 
Så uppstår en flerstämmig 
vacker körsång. Har du tur 
kanske du får höra det i 
skogen.

Ser du vargen som ligger 
uppe på klippan? Titta in i 
ögonen. De flesta vargar föds 
med blåa ögon. Vilken ögon-
färg har nästan alla vuxna 
vargar?

1  svarta ögon

x  gröna ögon

2  ljusbruna ögon

Ser du tassavtrycken i snön? 
Det är vinter och kallt. Järven 
har lyckats fånga ett byte och är 
nu på väg till sitt matförråd.

Kika upp i trädet! Kan du lista ut 
vad järven fångat?

1 en ren

x en älg

2  en räv

Gå tillbaka ner till entrén igen, 
men sväng till höger in i den nya 
utställningen Gilla naturen.  
Den handlar om skolbarns  
favoritplatser i naturen.  
Sök upp montern med djuren.

Vilket djur finns INTE i 
montern?

1 utter

x igelkott

2  rävNamn

Ålder

Telefon

E-post

Lämna dina svar i cylindern i entréhallen. 
Du har chans att vinna ett fint rovdjurspris!
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