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Sverige växer fram 
 

16 000 år tillbaka i tiden 

I det som senare skall bli Sverige  

råder ett bistert, arktiskt klimat.  

Landet är täckt av en mäktig inlandsis,  

på sina ställen tre kilometer tjock. 

Långsamt blir klimatet varmare  

och isen smälter av norrut. 

 

Halva Skåne är framsmält och här  

utbreder sig en karg arktisk tundra  

med lavar och mossor samt fjällväxter  

som dvärgbjörk och fjällsippa,  

men också köldanpassade djur –   

den nu utdöda mammuten strövar  

över tundran och vid isiga kuster  

jagar isbjörnen säl. 

 

13 000 år tillbaka i tiden 

Isen har smält av upp till Billingen i 

Västergötland och buskrik tundra  

utbreder sig i södra Sverige.  

Björken vandrar in och bildar glesa 

bestånd. 

 

 
 

Några nya arter är också vildren,  

älg och skogshare och även  

jättehjort, som nu är utdöd.  

Djuren har kommit in söderifrån  

över en landbrygga via Danmark.  

Denna väg kommer också de första 

människorna – renjägare som trotsar den 

bistra miljön. 

 

11 000 år tillbaka i tiden 

Isen har dragit sig upp till södra Norrland 

och i södra Sverige utbreder sig nu glesa, 

ljusa skogar med tall och björk.  

Här betar visenten och den nu  

utdöda uroxen, men här stryker också 

vargen och andra rovdjur omkring. 

 

7 000 år tillbaka i tiden 

Hela inlandsisen har nu smält bort  

och i Sverige råder varmt klimat  

med milda vintrar.  

Det är till och med varmare än idag. 

Skogarna i södra och mellersta Sverige 

domineras av ädla lövträd, ek, ask, alm  

och lind, inblandade med hassel. 

 

Vanliga djur i södra och mellersta Sverige är 

bland annat kronhjort och vildsvin  

som lever i skogarna.  

I vattensamlingar trivs kärrsköldpaddan. 

Den är värmeälskande och har nu försvunnit 

från vårt land. 

 

1 500 år tillbaka i tiden 

En av de sista stora förändringarna i 

Sveriges natur är att granen snabbt  

sprider sig från norr mot söder.  

Under 1700-talet når granen norra Skåne, 

som är dess naturliga sydgräns.  

Större delen av landet bebos av  

människor, som runt omkring sig  

format odlingslandskapet. 

 

Föränderlig natur 

Naturen förändras ständigt.  

Sveriges natur har inte alltid varit  

vad den är idag och i framtiden  

kommer den att se annorlunda ut.  

Forskarna tror till exempel  

att om tiotusen år kommer  

norra Europa att åter täckas  

av en landis.  

 

Riksmuseet, Stockholm och andra städer 

ligger krossade under isen… 
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Sydsverige - 
13 000 år sedan 
 

Bistert klimat 

Klimatet vid denna tid var arktiskt, 

med en medeltemperatur i juli  

på endast 12 grader. 

Mellersta och norra Sverige 

täcktes av en mäktig landis. 

 

Tundra 

I Sydsverige utbredde sig 

en mångmila arktisk tundra, 

ett vidöppet landskap  

med sparsam växtlighet – 

starr, gräs, dvärgbjörk, viden, 

lavar och mossor dominerade. 

Fjällbjörkar bildade glesa bestånd. 

 

Märklig flora 

Små färgklickar bröt av  

den annars enfärgade växtligheten. 

Det var arktiska blommor, 

purpurbräcka och vit fjällsippa, 

och märkligt nog också några  

nu sydliga arter, blåklint  

och den gula ölandssolvändan. 

Denna flora med sin blandning  

av nu nordliga och sydliga arter 

var typisk vid denna tid, 

men förekommer knappast alls  

i dagens Sverige. 

 

Tidiga däggdjur 

Det som också gav karaktär åt miljön 

var några stora betande däggdjur,  

framförallt vildren, älg och vildhäst, 

alla tidiga invandrare i Sverige 

och med god anpassning  

till det krävande köldklimatet. 

 

Vildren 

Fynden av vildren från denna tid, 

mest fällhorn, är rikliga. 

Vildrenen var mycket talrik 

och höll samman i väldiga hjordar. 

Makligt betade den sig fram  

över tundran – gräs, ris och lavar 

var viktig, närande föda. 

Rovdjur 

Fynd av rovdjur och fåglar 

är ovanliga från denna tid, 

men säkert fanns de här – 

björn, varg och järv gjorde 

markerna osäkra för älg och ren 

och rymderna genomkorsades  

av ett flertal fåglar – snösparv, 

fjällripa, fjällvråk, arktiska vadare. 

 

Vad hände sedan? 

Klimatet blev långsamt mildare. 

Iskanten smälte av norrut 

och en mängd växter och djur  

vandrade in i landet från söder.  

 

En utställning, 

ett ögonblick 

Naturen i Sverige är inte idag 

vad den varit tidigare. 

Och i framtiden kommer den  

att se annorlunda ut än idag. 

Vetenskapen lär oss en viktig sak: 

naturen är ständigt föränderlig. 

Det vi ser i Sveriges natur idag, 

det du ser i denna utställning, 

är ett ögonblick i tiden. 

 

 
 

Vildren – artfakta 
 

Livsmiljö 

På tundran samt i barrskogar  

och bergsområden på norra halvklotet.  

Invandrade till Sverige efter istiden. 

 

Raser 

Vildrenen kan delas in i två raser, 

fjällrenen och skogsrenen.   

Varje grupp har undergrupper 
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med olika karaktärer och livsmönster.  

Tamrenen kommer från fjällrenen. 

 

Anpassningar  

Pälsen består av två täta hårlager 

som isolerar effektivt mot sträng kyla. 

Den täcker även den känsliga mulen  

och klövarnas undersida. 

 

Klövarna är breda och runda  

och ger därför stor bäryta – 

renen tar sig lättare fram i snö. 

Klövarna har också skarpa kanter  

som skär effektivt genom snön  

när renen gräver efter föda. 

 

Hornen 

Både tjurar och kor bär horn, 

vilket är unikt bland hjortdjuren. 

 

Vanor 

Vildrenen är ett vandrande flockdjur 

med dominanta djur som bestämmer.  

Vanan att bilda flockar stärks  

om rovdjur finns i trakterna – 

en flock upptäcker fienden lättare  

än en ensam strövande ren. 

Varierar mängden föda med årstiden 

utvecklar renarna vandringsmönster. 

I Nordamerika rör de sig över 100 mil 

mellan sommar- och vintervisten. 

 

Föda 

Sommartid betar vildrenarna 

gräs, örter och risväxter. 

Svamp uppskattas mycket.  

På vintern är lav en viktig föda. 

Den grävs fram under snön  

eller betas från träden. 

 

Fortplantning 

Tjurarna håller harem under brunsten 

och slåss med varandra om korna.  

Hornen demonstrerar status.  

Parningen sker under hösten  

och kalvarna föds i maj.  

Kon får en eller två kalvar 

som till en början följer henne.  

Under hösten har diandet upphört  

och kalvarna får klara sig själva. 

Bestånd 

I Sverige finns inga vildrenar kvar – 

de sista sköts på 1800-talet. 

Närmaste bestånd av fjällren finns  

i Dovre, Norge, med ca 40.000 djur 

och av skogsren i Karelen, Finland,  

med omkring 700 individer.  

De största bestånden av vildrenar  

lever i Nordamerika (karibon)  

och i Ryssland med flockar på  

flera hundratusen individer. 

Antalet tamrenar i Sverige varierar  

beroende på efterfrågan på produkter samt 

ekonomiska och politiska beslut. 

För närvarande är stammen 

cirka 220.000 djur. 

 

 

Sydsverige - 
7 500 år sedan 
 

Värmetid 

Vid denna tid var klimatet varmt, 

medeltemperaturen i juli 18 grader 

jämfört med dagens 16 grader. 

Vintrarna var behagligt milda, 

snö en sällsynthet. 

 

Värmeälskare 

De flesta av nutida växter och djur 

fanns vid denna tid i Sverige. 

Några värmeälskande arter 

var till och med vanliga, 

till exempel kärrsköldpaddan. 

Långsamt rinnande vatten, 

lugna sjövikar och pölar 

var miljöer den trivdes i. 

Gotlandsag, mistel och murgröna  

var vanliga värmeälskande växter. 

 

Ekskogar 

Eken var ett skogsbildande träd. 

Mörka ekskogar bredde ut sig, 

oftast med ask, alm och lind. 

Det varma klimatet tillät arterna  

att sprida sig upp i södra Norrland, 

längs kusten ännu längre. 

I skogarna betade vildsvin,  

uroxe och visent. 
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Värmen viker 

Värmetiden gick mot sitt slut, 

klimatet blev svalare 

och alltmer likt vårt nutida. 

Därmed missgynnades  

de värmeälskande arterna. 

Några dog ut och försvann helt, 

till exempel kärrsköldpaddan. 

Andra blev allt ovanligare 

och finns idag kvar endast 

i sydliga, milda områden. 

 

En utställning, 

ett ögonblick 

Naturen i Sverige är inte idag 

vad den varit tidigare. 

Och i framtiden kommer den  

att se annorlunda ut än idag. 

Vetenskapen lär oss en viktig sak: 

naturen är ständigt föränderlig. 

Det vi ser i Sveriges natur idag, 

det du ser i denna utställning, 

är ett ögonblick i tiden. 

 

 

Kärrsköldpadda  
– artfakta 
 

Livsmiljö 

Lever i långsamt rinnande vatten, 

lugna sjövikar eller pölar.  

Arten kräver långa varma somrar  

för att kunna fortplanta sig. 

 

Vanor  

Övervintrar i vinterdvala  

nedgrävd i sjöarnas bottenslam. 

 

Föda 

Fiskar, grodor och andra smådjur. 

 

Fortplantning 

Lägger ägg som kräver lång värmeperiod 

för att ungarna ska kunna kläckas ut. 

 

Bestånd 

Arten har sydlig utbredning 

med nordgränsen i mellersta Polen, 

Tyskland och in i Ryssland.  

Den finns även i norra Afrika 

och anslutande delar av Asien.  

Dog ut i Sverige för 4000 år sedan 

då klimatet blev kallare – 

somrarna blev för korta och svala.  

De nordligaste subfossila fynden  

är från Östergötland. 

 

 

Nya arter i Sverige 
 

Invandrare 

Växter och djur i svensk natur 

är så gott som alla invandrare. 

Efter istiden, för 10 000 år sedan, 

kom växter och djur spontant in  

i landet när klimatet blev mildare. 

 

Ny natur 

Ännu idag kommer nya arter in. 

Så till exempel sågs turkduvan  

första gången 1949 i Halland 

och sedan början av 1980-talet  

uppträder kartfjärilen i Skåne 

och angränsande landskap. 

 

 
 

Foto: Åke Sandhalls 

 

Milda vintrar 

Orsaken till att turkduvan kom in 

och spred sig genom landet är okänd. 

Kartfjärilen har troligen gynnats  

av milda vintrar sedan 1980-talet. 

 

Människans följe 
Många arter har kommit in 

som följeslagare till människan. 

De kan vara avsiktligt införda, 

till exempel kanadagås och jätteloka, 

eller oavsiktligt, ofta med transporter,  

såsom brun råtta och mördarsnigel. 
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Problem 
Många nya arter finner sig  

väl tillrätta och kan bli vanliga 

och några orsakar stora problem,  

till exempel mördarsnigeln. 

Men de flesta av de nya arterna 

klarar inte den främmande miljön 

och försvinner därför snabbt. 

 

 
 

Foto: Lars-Åke Janzon 

 

Framtidens natur 

Fler nya arter kanske dyker upp. 

Så till exempel har mårdhunden setts  

vid flera tillfällen i Sverige. 

Troligen är arten på väg in i landet 

från norra Finland och blir kanske  

med tiden vanlig i svensk natur. 

 

 

Kaniner 
 

Ny i landet 

Kaninen hör till de nya arterna i Sverige. 

Inplanterad 1903 som jaktvilt fick den 

först fäste i Skåne och på Gotland, 

senare även i Halland och södra Småland. 

Kaninen kommer från Sydvästeuropa. 

 

 

Hålor och gångar 

Lätta, torra jordar är omtyckta 

där kaninerna lätt gräver ut bohålor 

och de underjordiska gångar  

som förbinder hålorna i ett nätverk. 

Här lever kaninerna i kolonier  

som domineras av en äldre hane. 

 

Full fart 

En hona kan varje år föda 20 ungar 

fördelade på tre eller fyra kullar. 

Ungarna föds blinda och nakna 

men efter två, tre veckor kikar de ut  

ur bohålornas mörker. 

 

Äta eller ätas 

Födan består mest av gräs och örter 

men även av knoppar och bark på träd. 

Skador på odlingar kan förekomma. 

Kaninen jagas, förutom av människan, 

bland annat av räv, hermelin och örn. 
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Växtregioner i Sverige 
 

Alpina regionen 

Trädlösa områden – kalfjället. 

Rishedar och blomrika ängar 

är typiska i lågalpina områden. 

I högalpina lägen skapar 

tjäle och starka vittringskrafter 

en utpräglad blockterräng. 

Här saknas därför ett  

sammanhållet växttäcke. 

 

Fjällbjörksregionen 

Lågvuxna björkskogar dominerar. 

Träden är knotiga fjällbjörkar, 

en särskild ras av glasbjörken. 

Skogarna glesas ut till dungar 

uppåt den alpina regionen. 

 

Norra barrskogsregionen 

Tall och gran dominerar stort 

som skogsbildande träd. 

Ädla lövträd saknas nästan helt, 

men björken spelar en stor roll. 

Regionens övre gräns är diffus 

och bestäms av barrträdens  

upphörande självföryngring. 

 

Södra barrskogsregionen 

Skogarna utgörs av tall och gran. 

Ädla lövträd förekommer ställvis. 

Regionen utbreder sig norrut 

till ekens nordgräns vid Dalälven. 

 

Lövskogsregionen 

Saknar ursprunglig gran 

och nästan helt tall. 

Skogarna utgörs av lövträd, 

framförallt bok. 

De övriga ädla lövträden,  

ek, alm, ask, lönn, avenbok 

och lind, förekommer också. 

 

 

Barrskogar 
 

Hällmarkstallskog 

Finns på nakna, torra berghällar 

med tunt, magert jordtäcke. 

Här bildar tallen glesa skogar 

och vissa träd blir mycket gamla. 

Det gynnar långsamväxande arter 

t.ex. lavar, som här är artrika. 

Några vanliga växter: renlav,  

vinterlav, färglav, raggmossa  

och i fuktiga skrevor lingon,  

ljung, kråkbär och kruståtel. 

Vanligast i östra Sverige. 

 

Blåbärsgranskog 

Den vanligaste barrskogstypen. 

Mest gran, men också tall. 

Vanliga växter: blåbär, lingon,  

linnea, ängskovall, skogsstjärna,  

kruståtel, hus- och väggmossa. 

Finns på magra moränmarker 

över hela landet. 

 

Örtgranskog 

Vanliga växter: blåbär, lingon,  

ekorrbär, blåsippa, vitsippa,  

harsyra, skogsviol och ekbräken. 

Vissa skogar hyser höga örter, 

som midsommarblomster, hallon 

och norrut torta och stormhatt. 

Finns på näringsrika marker, 

bunden till kalkrika områden –  

Jämtland, Uppland och Gotland. 

 

 

Tall och gran 
 

På torr, 

näringsfattig mark 

Tallen har djupa rötter 

och når lättare vatten. 

Granen kräver näring. 

Skogarna domineras av tall. 

 

På brandhärjad mark 

Granen är grenrik och har tunn bark. 

Tallen har tjock skyddande bark. 

Skogarna domineras av tall. 

 

På fuktig, 

näringsrik mark 

Båda trivs bra, 

men granen tål svagt ljus 

och skuggar bort tallen. 

Skogarna domineras av gran. 



 8 

Gran - artfakta 
 

Fukt och näring 

Vårt vanligaste träd. 

Trivs på bördig, kalkrik mark 

med god tillgång på vatten. 

Då granen kan växa i svagt ljus 

konkurrerar den lätt ut andra träd. 

Därför präglas skogarna av gran. 

 

Gammal och reslig 

En fullväxt gran sträcker sig  

omkring 45 meter över marken. 

Den blir över 400 år gammal, 

men avverkas som regel 

redan efter 75 - 150 år. 

I Norrland lever ett barr i 20 år  

men bara 8 -10 år längre söderut. 

 

Eld och storm 

Både brand och storm 

härjar vilt i granskogen. 

Den tunnbarkiga granen 

dödas lätt av eldens hetta 

och trädets ytliga rotsystem 

ger så dåligt grepp i marken 

att det lätt faller i stormbyarna. 

 

Granen blommar 

Granen blommar i maj-juni. 

Honblommorna sitter långt ut  

på grenarna i kronans övre del 

och små hanblommor längre ned. 

Granen är alltså skildkönad 

men sambyggare. 

 

Kottar och frön 

När honblommorna befruktats  

sluts honkottarna samman 

och böjer sig nedåt. 

De är först violetta eller gröna 

och blir till sist bruna. 

Under soliga senvinterdagar 

öppnas kotten och fröna lossnar. 

Med 3-5 års mellanrum 

blommar granen särskilt rikligt. 

Det blir då också rikliga kottår. 

Tall - artfakta 
 

Djupa rötter 

Näst granen vårt vanligaste träd. 

Klarar ett liv på mager, torr mark 

liksom på fuktig, mager myrmark, 

där den är det vanligaste trädslaget. 

I torra områden hittar tallen vatten 

djupt i marken med de långa rötterna. 

 

Mäktig ålder 

Tallen blir över 35 meter hög 

och mer än 650 år gammal. 

Redan som 100–150-åring 

faller den dock oftast för sågen. 

Barren blir 9 år gamla i Norrland, 

men endast 3 år i södra Sverige. 

 

Eld och storm 

Tallen har tjock bark 

som räddar livet på den 

vid mången skogsbrand. 

Stormen biter knappast heller –  

en kraftig nedåtriktad pålrot 

och snedställda sidorötter 

ger tallen ett järngrepp i marken. 

 

Tallen blommar 

Blomningen sker i maj-juni. 

Blommorna sitter på årsskotten, 

små honblommor i spetsarna 

och längre ned hanblommor. 

Kotten är först grön, 

men efter mognaden grå. 

Under senvintern öppnas kotten 

och fröna släpps ut. 

 

Livet efter detta 

Tallens ved är mycket hård 

och bryts ned långsamt. 

En död tall blir stående länge, 

kanske upp till 300 år. 

Efter det att tallen fallit 

kan den bli liggande 

i kanske ytterligare 300 år. 

En död tall blir därför 

en viktig livsmiljö för  

många insekter och lavar. 
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Älgar i november 
 

Novembers bleka ljus 

I ett järngrått novemberdis 

strövar en älgko med sin kalv 

dröjande genom myrskogen. 

De söker bete. 

 

Ko och kalv 

Kon vakar oroligt över sin kalv. 

Genom finstilt uppmärksamhet 

håller de ständig kontakt – 

ett ögonkast, en svag doft 

buren av en vindil 

och registrerad av en nos  

hyperkänslig för just älgars dofter. 

Med ett lågt gnyende läte 

lockar kon på kalven. 

 

Bete och vila 

Älgkons hemområde är  

omkring 10 kvadratkilometer. 

Hon känner trakterna väl 

och vet var närande bete finns. 

Kalven är präglad på modern 

och följer henne ständigt hack i häl, 

när hon söker bete eller viloplatser. 

 

Bryskt farväl 

I maj-juni kalvar kon igen. 

Hon stöter då bort fjolårskalven, 

som dock i det längsta försöker  

hålla sig kvar hos modern. 

Om så behövs, blir kon hårdför 

för att bli av med fjolingen – 

sparkar och gör hotfulla utfall. 

Till sist ger sig kalven iväg, 

men stannar oftast inom  

eller nära moderns hemområde. 

 

Var är tjuren? 

Älgkon går ensam med kalvarna. 

Ko och tjur träffas bara tillfälligt  

under brunsten i september-oktober. 

Endast en dag är kon mottaglig – 

mötet blir kort och intensivt. 

Sedan lämnar de varandra. 

Tjuren deltar därför aldrig 

i vården av ungarna. 

Detta är vanligt hos däggdjuren 

och gäller även björn, vildsvin och igelkott 

som också visas i utställningen. 

Men hos några arter tar hanen del 

i vården av ungarna, till exempel 

räv och varg. 

 

 

Älg – artfakta 
 

Livsmiljö 

Hör egentligen till barrskogen,  

men uppträder i de flesta miljöer. 

Utnyttjar ofta öppna landskap, 

åker, äng och kalfjäll, 

för att finna föda. 

 

Föda 

Älgen betar oftast  

i gryning och skymning. 

Sommartid är födan  

(förutom bondens havreåker) 

ris, örter, gräs och löv 

och under vintern tallskott, 

men även kvistar och bark  

av sälg, viden, asp och rönn. 

 

Fortplantning 

Älgens brunst infaller  

i skiftet september-oktober. 

Kon föder oftast två kalvar  

(ibland en eller tre) i maj-juni. 

Kalvarna följer sedan kon 

under nästan ett år. 

Strax före nästa födsel 

stöts de bort av modern. 

 

Vanor 

Älgen är väl anpassad 

till ett kallt klimat –   

pälsen isolerar bra mot kyla. 

De långa benen klarar djup snö. 

I nordligaste Sverige  

söker sig vissa älgar sommartid 

till högt belägna betesmarker, 

men ligger snön djup vintertid 

drar de sig ned i skogslandet. 

 

Bestånd 

Älgen finns idag i hela landet, 

utom Gotland, men var ovanlig 

under början av 1800-talet 

på grund av hård jakt. 
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Efter reglering av jakten, skydd 

och minskat antal rovdjur 

ökade beståndet kraftigt. 

Bidragande faktorer var också 

jordbrukslandskapets framväxt 

och modernt skogsbruk –  

hyggenas gräs, örter och löv 

och skogsplanteringarnas ungträd 

ger älgarna bra bete. 

Beståndet är idag 300 000 djur, 

varav 100 000 skjuts varje år. 

 

 

 

Björn 
 

Vad göra? 

Vintern är grym – ingen mat! 

Bär, myror och växtrötter är gömda 

och i djup snö rör sig björnen illa. 

Björnen sover bort problemet. 

Norrländska björnar sover  

faktiskt halva livet! 

 

Gräva ide 

Här gräver en stor björnhane 

i en myrstack under senhösten. 

Han gör sig ett ombonat ide 

inför den annalkande vintern. 

Han tar i ordentligt (han är stark!) 

så att mossa och ris far omkring. 

Dock utan att det stör gärdsmygen 

som nyfiken tittar på! 

 

Ide och miljö 

Björniden varierar i utseende  

beroende på björnens livsmiljö. 

Gamla, stora myrstackar  

övervuxna med ris och ljung 

är populära i skogslandet. 

Idet kan även grävas i en rotvälta  

eller under en tät och yvig gran. 

I fjällen läggs idet oftast  

under några klippblock. 

 

Hemtrevligt 

Bädden inreds med ris, 

kvistar, grenar och mossa. 

Honan är noga med inredningen, 

åtminstone om hon är dräktig 

och kommer att föda under vintern. 

Ett ide används endast en gång, 

med undantag för klippiden 

som ofta återanvänds flera gånger. 
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Björnen sover 

 

Vad göra? 

Vintern är grym – ingen mat! 

Bär, myror och växtrötter är gömda 

och i djup snö rör sig björnen illa. 

Björnen sover bort problemet. 

Idet grävs under några stenblock, 

i en rotvälta eller gammal myrstack. 

Bädden inreds med ris och mossa. 

 

Energisnål 

I Norrland sover björnen i idet 

kanske mer än halva året 

från oktober till april. 

Kroppstemperaturen sänks 4 grader 

och vilopulsen sjunker från 40  

till endast 10 slag i minuten. 

Besparingen av energi blir 70 %. 

 

Slimmad vår 

Frampå våren har björnen tappat 

upp till 40 % av sin kroppsvikt. 

Upplagrat fett är förbrukat 

och också en del muskelprotein. 

En digivande björnhona  

behöver dubbel mängd energi. 

 

Liten unge 

Ungarna, oftast två eller tre, 

föds i januari eller februari 

och är då små, hårlösa och blinda. 

De är inte större än ekorrar  

och väger omkring ett halvkilo 

till skillnad från honans 150 kilo. 

Hon är fem eller sex år gammal 

när hon föder första gången. 

 

Ensamstående mor 

Honan vårdar ensam ungarna. 

De följer henne i ett eller två år 

och sover med henne i idet 

under de första vintrarna. 

Därefter söker de en partner 

och ett eget hemområde. 

Sönerna vandrar oftast långväga, 

flera hundra kilometer, 

medan döttrarna slår sig ner 

nära moderns hemområde. 

Vandringarna är farofyllda – 

många ungar kommer att dö 

innan de blir bofasta. 

 

Barnamord! 

Så länge honan går med ungar 

blir hon inte brunstig på nytt. 

Möter hon en brunstig hane 

är hon därför avvisande. 

Hanen kan då döda ungarna. 

Då kommer nämligen honan 

ganska snart åter i brunst 

och björnarna parar sig. 

 

Tungt moderskap 

Den vanligaste dödsorsaken 

under ungarnas fyra första år 

är att bli dödad av en hane. 

Att få alla ungarna dödade  

är kostsamt för björnhonan – 

hon har fött, diat och vårdat dem! 

Kan hon skydda ungarna? 

 

Slipad taktik 

En björnhane parar sig med  

flera honor och minns också 

vilka han parat sig med. 

En hona kan skydda ungarna 

genom att i sin tur  

para sig med flera hanar. 

När nu en brunstig hane 

träffar på en ungförande hona, 

som han vet att han parat sig med, 

kan det ju vara hans egna ungar! 

Därför dödar han dem inte. 

Ju fler hanar hon parat sig med 

desto fler hanar tvekar att döda  

hennes ungar. 

 

Promiskuös 

Björnen är promiskuös – 

en hane parar sig med flera honor 

och en hona med flera hanar. 

Ungarna i en och samma kull 

kan därför ha olika fäder. 
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Brunbjörn – artfakta 
 

Livsmiljö 

Björnen finns i många miljöer  

på norra halvklotet, men föredrar  

skogar av olika slag.  

 

Vanor 

Björnens sociala liv  

är inte särskilt väl känt. 

Den är en enstöring –  

hanar och honor lever åtskilda. 

Visst umgänge tycks förekomma  

mellan syskon av bägge könen.  

En honas hemområde är  

omkring 500 kvadratkilometer 

och hanens 1500 kvadratkilometer.  

Hanarna gör långa vandringar  

på kort tid, särskilt vid brunsten. 

Björnen övervintrar sovande  

under 5-7 månader i ett ide  

som bäddas med mossa, bärris,  

gran- och tallris.  

 

Föda 

Björnen är allätare och  

anpassar sin föda efter tillgång. 

Under våren äter den främst myror,  

älg, kadaver och slaktrester. 

Sommartid är älgkalv huvudfödan,  

följt av myror, gräs och rötter. 

Under hösten lagrar björnen fett  

för att klara vinterns brist på föda. 

Den äter då stora mängder bär,  

främst blåbär och kråkbär. 

 

Fortplantning 

Parningen sker på försommaren. 

Hanen vandrar vida omkring  

och letar efter brunstiga honor. 

Under vintersömnen i idet, 

i januari eller februari, 

föder honan en till fyra ungar. 

De är små, hårlösa och blinda. 

När honan lämnar idet i april 

väger ungarna upp till 4 kilo. 

Ungarna lever med honan i ett  

eller, i norra Sverige, två år.  

 

Bestånd 

Björnen finns på norra halvklotet.  

Svenska björnar har två ursprung: 

nordliga björnar är besläktade med  

djur i Östeuropa och Nordamerika, 

medan sydliga björnar är besläktade  

med björnar i Sydeuropa. 

Björnen förintades nästan helt 

under 1800-talet genom hård jakt. 

Efter återhämtning under 1900-talet,  

finns idag mer än  3000 individer. 
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Tjädern leker 
 

Tupparna slåss 
 

Tupp med revir 

Tjädern leker på en särskild plats, 

en lekplats eller arena, ofta belägen  

på en hällmark eller ett myrflak 

med omslutande gammal skog. 

Här har varje tupp ett revir, 

där han uppför sitt spel 

för att försöka locka till sig hönor. 

Reviret försvaras mot andra tuppar. 

 

Hårda duster 

Kampen vid revirgränserna 

kan ibland bli hård 

till exempel när en ny tupp 

försöker etablera sig på leken. 

En större och starkare tupp 

vinner nästan alltid striden. 

Men en yngre, mindre tupp 

kan ibland slåss envist  

med risk för att bli skadad 

eller, i undantagsfall, att bli dödad. 

 

Varför blir striden hård? 

Konkurrensen mellan tupparna 

om hönorna är mycket stor.  

Orsaken är att hönorna väljer en  

eller få tuppar att para sig med 

och att nästan alla hönor  

föredrar samma tuppar. 

De som väljs är framgångsrika 

och har erövrat centrala revir. 

De flesta av tupparna på leken 

blir därför utan parningar. 

 

Strid, styrka, arv 

Den hårda fysiska kampen leder till  

att större och starkare tuppar 

har större framgång i fortplantningen. 

Egenskapen ärvs av kycklingarna. 

Under många generationer har därför 

tupparna blivit allt större. 

Här ser vi nu en av förklaringarna 

till den stora skillnaden i storlek 

mellan tuppar och hönor – 

större än hos de flesta andra fåglar. 

 

Naturligt urval 

Vi har nu sett att, med tiden,  

tupparna blivit allt större 

genom en helt naturlig process, 

där honorna väljer starka tuppar. 

Inom den biologiska vetenskapen  

kallas ett sådant skeende därför 

”naturligt urval”. 

 

Sexuellt urval 

Det är alltså hönan som står för  

valet av fader till kycklingarna. 

Eftersom detta urval anknyter till 

det ena könets val av partner, 

kallas detta slag av naturligt urval  

för ”sexuellt urval”. 

 

 

Tuppen friar 
 

Tuppen friar… 

Tuppen visar intresse för hönan 

genom att uppföra sitt spel, 

som omfattar både ljud och rörelser. 

Han sträcker halsen, fäller upp  

och breder ut den stora stjärten, 

och lutar den mot henne. 

 

…men hönan tvekar 

Men här går hönan undan! 

Hon verkar inte intresserad. 

En parningsvillig höna 

lägger sig ner mot marken 

och visar vita skulderfläckar. 

 

 
 

Hönan väljer 

Antagligen tycker hönan att tuppen inte 

spelar riktigt bra. Han kanske är alltför 

hetlevrad och närmar sig henne för tidigt, 

innan hon visat signaler på 
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att hon är beredd att para sig. 

Unga tuppar är ofta för snabba, 

medan äldre är avvaktande 

och väntar in hönan. 

 

 

Hönorna väljer 
 

Gammal är bäst 

Äldre tuppar är mest attraktiva. 

Hönorna avgör åldern genom spelet –  

den gamle spelar lugnt, avvaktande. 

Han iakttar hönan nogsamt 

och väntar med att närma sig henne 

tills hon visar tydliga signaler 

att hon är villig att para sig. 

 

Het på gröten 

En ung tupp är ofta het på gröten 

och försöker snabbt para sig. 

Då håller sig hönan undan. 

Genom att hönorna väljer så, 

kommer endast en eller få tuppar  

att parar sig med nästan alla hönor. 

De flesta tuppar blir utan parning. 

 

Varför väljer hönan? 
Naturligtvis har en gammal tupp  

levt länge och klarat livets törnar. 

Han har därför bra gener 

som ger honom kraft och god hälsa. 

Genom att hönan väljer honom, 

ger hon sin avkomma bra gener 

och därmed bra egenskaper. 

 

Välja rätt, välja fel 

En höna som väljer rätt tupp 

ger också sina döttrar förmågan  

att välja en bra tupp som partner. 

Åtminstone om denna egenskap 

går i arv till hennes döttrar. 

Hönorna gör alltså ett bra val 

bland tupparna på leken.  

Hur blev det så? 

 

Arv, urval 

En egenskap som är ärftlig 

och ger bäraren god överlevnad  

och förökning kommer att överföras  

till många ungar i nästa generation. 

Efter flera generationer har  

de flesta individer fått egenskapen. 

Genom detta naturliga skeende 

kommer egenskaper att ”väljas ut”  

och med tiden bli allt vanligare. 

 

Evolution 

Det skeende som vi talat om här  

kallas inom vetenskapen för 

evolution genom naturligt urval. 

 

 

Tjäder – artfakta 
 

Livsmiljö 

I barrblandskog över hela landet.  

Kräver gammal skog, som ej är alltför  

uppbruten genom avverkning.  

Beroende av tall, särskilt vintertid.  

Tallbarr är då den viktigaste födan. 

 

Föda 

Små kycklingar äter insekter.  

Större kycklingar och vuxna äter bär,  

frön, späda skott och barr. 

 

Fortplantning 

Parningen äger rum i april.  

Tupparna samlas på en särskild plats, 

lekplats eller arena, för att uppföra sitt spel, 

oftast i gles tallskog till exempel hällmarks-

tallskog.  

Hönorna samlas också på arenan.  

 

Ägg och ungar 

Boet läggs på marken. Hönan värper  

mellan fem och tolv ägg i maj-juni  

och ruvar dem ensam under fyra veckor.  

Går ensam med ungarna under en månad. 

 

 

Hällmarkstallskog – 
tjäderskog 
 

Sten och lav 

Tjädern leker ofta i gles tallskog, 

inte sällan i hällmarkstallskog. 

Här finns stora stenhällar och block 

täckta av mattor av renlav,  

fönsterlav, islandslav och färglav 

liksom den grå raggmossan. 
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Några block är ofta dekorerade av 

vinterlavens ringlande mönster. 

Fuktiga skrevor har tjockare jordlager 

och här hittar vi gräs, ljung, lingon 

och tallvitmossa. 

 

Eld och tall 

Marken är torr och brinner ofta. 

Tallen tål elden och torkan bra 

och är därför det vanligaste trädslaget. 

Döda tallar, torrakor, står här och där 

och i veden trivs många insekter, 

till exempel gulröda blombocken. 

 

 

Råbockarnas  
styrkemätning 
 

Vem är starkast? 

Två jämnstora råbockar,  

båda sextaggare,  

möts vid revirgränsen. 

De gör sig stora, sträcker på sig 

och demonstrerar hornen. 

Dofter, dolda för oss människor, 

är också viktiga signaler. 

Bockarna granskar varandra, 

måttar storlek och styrka. 

 

Den ene viker 

Men den ene bocken 

känner sig underlägsen. 

Kroppen sjunker ihop, 

han sänker huvudet 

och så viker han undan. 

 

Vapenskrammel räcker 

Oftast räcker uppvisningar 

för att bockarna skall kunna 

avgöra varandras styrka. 

Sällan behövs fysisk kamp, 

dvs stångning. 

 

 
 

Sista utvägen – strid! 

Är bockarna mycket jämstarka 

räcker kanske inte uppvisningar. 

Bockarna hotar då varandra 

och hotet kan övergå i stångning. 

Nu kan styrkan avgöras. 

Strid undviks dock 

i det längsta av bockarna. 
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Varför undvika strid? 

Strid förekommer alltså endast 

mellan jämnstarka bockar. 

Båda bockarna riskerar därför 

att bli oturligt skadade. 

Kan rangen avgöras utan strid 

vinner båda bockarna på detta. 

 

Reviret markeras  

Under sommarhalvåret  

håller råbockarna revir, 

särskilt under brunsten i augusti. 

En bock markerar sitt revir. 

Med hornen flänger han av  

bark och kvistar från buskar  

och sparkar upp marken. 

(ett exempel ser du i montern) 

Här fastnar också doftsekret, 

som avges från körtlar 

i pannan och vid klövarna. 

Allt är signaler till andra bockar, 

men kan också locka getter  

till reviret. 

 

Getterna väljer 

Under brunsten besöker  

en get flera bockrevir. 

Hon väljer bland bockarna. 

Vissa bockar är attraktiva 

och kan få flera getter på reviret. 

Revirlösa bockar är oftast unga  

och ratas av getterna. 

 

 

Rådjur – artfakta 
 

Livsmiljö 

Trivs i de flesta miljöer, 

särskilt i skyddande skog 

med närliggande öppen mark. 

 

Föda 

Rådjuren betar oftast  

i gryning och skymning. 

De är kräsna finsmakare 

och föredrar späda örter. 

Även blad och kvistar förtärs, 

liksom ris av blåbär och lingon 

och i viss mån bär och svamp. 

 

Fortplantning 

Brunsten infaller i augusti. 

Rågeten föder oftast två kid  

(ibland ett eller tre) i maj-juni. 

Kiden trycker i vegetationen 

under de första veckorna, 

men följer sedan geten 

under nästan ett år. 

Ungefär hälften av kiden 

tas av räven. 

 

Vanor 

Vid ungefär ett års ålder 

lämnar oftast ungarna modern 

och utvandrar till nya områden. 

Det är dock vanligt att döttrar 

stannar kvar nära eller inom  

moderns hemområde. 

Inom en viss trakt kan därför  

flera generationer rågetter 

känna varandra mycket väl 

(som mor-dotter eller systrar). 

De lever nära varandra  

utan aggression. 

 

Bestånd 

Rådjuret har funnits i Sverige 

så länge landet varit isfritt. 

Tidvis var det vanligt. 

I början av 1800-talet 

fanns dock endast en liten  

tillbakaträngd stam i Skåne. 

Detta orsakades av en hård jakt, 

men efter reglering ökade stammen. 

I södra Sverige finns idag  

10-20 djur per kvadratkilometer 

och något glesare bestånd i Norrland. 

På Gotland finns ett mindre bestånd. 
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Nötskrikan och eken 
 

Vad finns här? 

Målmedvetet och utan tvekan 

hoppar nötskrikan fram på snön. 

Plötsligt börjar hon gräva 

på den öppna, rena snöytan. 

Finns verkligen något att hitta här? 

 

 
 

Fullträff ? 

Några ögonblick senare 

är nötskrikan djupt nere i snön, 

men strax är hon uppe igen 

och nu med ett ekollon i näbben! 

Visste hon att det låg just här? 

 

Javisst! 

Skrikan har själv gömt maten! 

Under september-oktober, 

kan en nötskrika gömma 

flera tusen ekollon i marken. 

Under vinter och vår,  

återfinner hon sedan maten  

med imponerande säkerhet – 

även i en halvmeter djup snö! 

 

Visuellt minne 

Nötskrikan minns gömstället 

genom att exakt komma ihåg 

landmärken runt omkring – 

träd, buskar och stenar. 

 

Minnesförmåga 

Ekollonen göms ett och ett. 

Nötskrikan måste därför minnas 

hundratals gömställen – 

och vilka hon tidigare tömt! 

Hon har stor minnesförmåga, 

liksom flera andra kråkfåglar 

 

Hård vinter 

Nordisk vinter är inte nådig –  

köld, matbrist och listiga rovdjur. 

Växter och djur har anpassats 

för att utstå prövningarna. 

Hamstring är ett vanligt sätt 

att klara vinterns brist på föda. 

Andra som hamstrar mat är 

järv, nötväcka, talltita och sparvuggla. 

 

Gömma, glömma 

Trots minnet glömmer nötskrikan  

många av sina gömda skatter. 

Med tiden gror de glömda ollonen 

och nya ekar växer upp. 

Hittar du en ensam ekplanta 

mitt ute i barrskogen, vet du nu  

vem som planterat den! 

 

Ekens spridning 

Eken har svårt att sprida sig – 

ekollonet faller ju rakt ner  

strax intill moderplantan. 

Men en nötskrika kan dra iväg  

flera kilometer, kanske en mil  

med ollonen för att gömma dem! 

 

Hur kom eken 

till Sverige? 

Strax efter istidens slut 

spred sig eken snabbt norrut 

från Skåne till Västmanland. 

Sträckan är omkring 50 mil  

och det tog ungefär 2000 år, 

i genomsnitt 250 meter per år. 

Men inte utan nötskrikans hjälp! 
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Räv 
 

Rävlyan 
 

Bråda tider 

Fyra hungriga ungar att mätta! 

Här kommer rävhanen 

med en orrhöna till matvraken. 

Andra vanliga bytesdjur 

som dras hem till valparna är 

hare, rådjurskid och tjäder. 

Räven lämnar ofta bytesrester 

utspridda framför lyan. 

Stökigt men trivsamt! 

 

 
 

Strävsam hane 

Hanen deltar i vården av ungarna. 

Det är ovanligt bland däggdjuren. 

Andra sådana exempel är 

varg och fjällräv. 

Hos nästan alla arter av däggdjur 

tar honan ensam hand om ungarna, 

till exempel älg och björn. 
 

Strävsamt par 

Rävarna lever i monogama par – 

en hane och hona lever ihop  

och parar sig endast med varandra. 

De håller sig inom sitt revir. 

Det är cirka 3 kilometer i diameter, 

markeras med urin och spillning, 

och försvaras mot främlingar. 

I reviret söker de sin föda 

och här ligger också lyan. 
 

Sork stapelföda 

Rävens viktigaste föda är sork 

men här har alltså rävhanen  

fångat ett mycket större byte, 

en orrhöna. Varför? 

 

Kostnad – vinst 

Leveranserna av mat blir många. 

Varje transport kostar energi. 

Att bära hem en sork är billigt, 

men ger litet utbyte  

eftersom sorken är liten. 

Att växla till större byten, 

orre, tjäder, hare, rådjurskid, 

blir därför mer lönsamt – 

kostnad avvägs mot vinst. 

 

Tänker räven? 

Kan räven räkna ut vad som  

är bäst att göra – knappast! 

Beteendet är troligen genetiskt styrt. 

Räven beter sig så automatiskt. 

 

Naturligt urval 

Beteendet är ändamålsenligt. 

Individer som betett sig så 

i tidigare generationer har överlevt 

och förökat sig bättre än andra. 

Egenskapen har ärvts av ungarna 

och efter flera generationer 

har allt fler rävar fått egenskapen. 

Därför beter sig rävar så idag. 

Ett sådant skeende kallar vi 

evolution genom naturligt urval. 

 

 

Ungarna leker 
 

Leka och lära 

Rävungar är bångstyrigt lekfulla 

liksom de flesta rovdjursungar. 

I leken tränas jaktbeteenden 

men hos grupplevande arter 

lika mycket sociala relationer. 

 

Social ordning 

Grupplevande djur, t.ex. räven, 

har ofta en social rangordning 

med dominerande individer  

i hög ställning och därunder 

alltmer underlägsna individer. 

Redan tidigt hos ungarna 

utmejslas en rangordning, 

oftast i lekens form. 

Här ska bråkas! 

Här gnabbas två ungar, 

en självsäker hoppande unge 
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med morsk, kavat uppsyn – 

öronen på skaft, svansen i vädret. 

Den andra ungen är försiktig, 

ligger ned med indragen svans, 

öronen bakåt och vidöppen mun. 

Samma beteende ser vi hos  

släktingen vargen. 

 

Arv och inlärning 

De enskilda beteendena är ärftliga, 

men i leken lär sig rävungarna  

att förstå och använda dem rätt 

i den sociala samvaron. 

 

 

Mor och dotter 
 

Hej då! 

När rävungarna är halvårsgamla 

lämnar de föräldrarna. 

De söker ett eget hemområde  

och en partner i okända trakter. 

Det är ett farofyllt äventyr – 

de flesta ungar kommer att dö! 

 

Stanna hemma 

Är det ont om lediga revir, 

stannar ibland en dotter hemmavid. 

När mammans nästa kull kommer 

hjälper dottern till att skaffa föda. 

Hon får dock inga egna ungar. 

 

Hej (smask!) mamma! 

Relationen mellan mor och dotter 

är mycket kärvänlig, 

men de skiljer dock i rang,  

modern dominerar över dottern. 

Här hälsar dottern på modern 

genom att slicka i mungipan. 

Kroppen hålls lågt, öronen bakåt. 

Modern visar sin dominans  

på ett finstilt sätt – högt huvud,  

kavat uppsyn och spelande öron. 

Samma beteenden ser vi hos  

släktingen vargen. 

 

Varför stanna hemma? 

Alla organismer i naturen har  

en stark drift att föröka sig. 

Som en följd sprids deras gener  

till kommande generationer. 

Men en rävdotter hemmavid  

fortplantar sig alltså inte! 

Vore det inte bättre att ge sig av, 

hitta en hane och få ungar? 

 

Hemma bäst 

Men dottern stannar hemma 

bara om det är ont om lediga revir,  

om vilka konkurrensen är hård. 

Föräldrarnas revir är tryggt 

och här inväntar hon bättre tider! 

Även om hon inte får egna ungar 

sprider hon dock sina gener. 

Den vuxna dottern hjälper ju till  

att föda upp småsyskonen. 

Hon har 50 % av sina gener 

gemensamma med ungarna. 

Alla ungar, oavsett ålder, 

har ju samma föräldrar. 

 

 
 

 

Räv – artfakta 
 

Livsmiljö 
Föredrar omväxlande miljö 

med fält, åkrar och skogspartier, 

ofta nära mänsklig bebyggelse. 

Här finns gott om föda. 

 

Vanor 
Aktiv i skymning och nattetid. 

Är tillgången på föda begränsad 

har räven ett stort hemområde. 

Här kan flera rävar leva  

tillsammans i familjegrupper. 

 

Föda 
Sork är den viktigaste födan 

men menyn är omfattande: 

harar, rådjurskid, insekter, 

ibland fåglar och fågelägg  
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och under hösten bär och frukt. 

As och avfall från hushållen 

är inte sällan viktigt.  

 

Fortplantning 
Februari till början av maj 

är tiden för parningen  

och omkring 50 dagar senare 

föder honan valparna, oftast 4-7,  

i en lya utgrävd i marken. 

Efter ungefär en månad  

är ungarna avvänjda och 

upptäcker nu världen utanför lyan. 

 

Bestånd 

Räven är anpassningsbar 

och därför vanlig i hela Norden. 

Under 1970- och 1980-talet 

skedde en tillfällig nedgång. 

Orsaken var rävskabben. 

Räven har nu återhämtat sig. 

 

 

En skabbig en 
 

Surt, sa räven 

Hårlös bakkropp och svans, 

ett uppsvullet ansikte 

och en nästan outhärdlig klåda – 

en räv angripen av skabben 

är ingen uppbygglig syn. 

De flesta angripna rävar  

dör en plågsam död, utmärglade. 

 

 
 

Osynligt kryp 

Skabb orsakas av ett kvalster, 

endast en halv millimeter stort 

och släkt med fästingar. 

Skabbkvalstret är en parasit 

som gräver gångar i rävens hud, 

där honorna lägger sina ägg. 

Ur äggen kläcks larver 

som också gräver i huden. 

 

Från räv till räv 

Skabben sprids från räv till räv 

när de träffar på varandra 

till exempel vid lyan  

eller i slagsmål vid revirstrider. 

 

Snabb spridning 

De första fallen upptäcktes år 1975 

i Västerbotten och Jämtland. 

Efter tio år var hela landet smittat 

utom Öland och Gotland. 

Antalet rävar i Sverige halverades, 

men sedan 1990 ökar de åter. 

 

Tålig eller dålig 

Skabben finns ännu i Sverige, 

men räven är nu mindre känslig. 

Orsaken är att de individer  

som var mest tåliga mot skabb 

är de som överlevt angreppen. 

De med dålig motståndskraft 

dog snabbt bort. 

 

Naturligt urval 

De tåliga rävarna har därför  

spritt sina anlag och sin tålighet  

till efterföljande generationer. 

Genom detta urval har räven 

anpassats till en ny miljöfaktor. 

Ett sådant skeende kallar vi 

evolution genom naturligt urval. 

  

Snabb, snabbare, sämst 

Samtidigt sker troligen ett urval 

även bland skabbdjuren. 

De mest aggressiva typerna 

tog snabbt död på sina offer – 

så snabbt att skabben inte först  

hann sprida sig till nya rävar. 

Denna typ dog därför ut. 

Mildare skabbtyper 

har större chans att sprida sig 

och därmed överleva, 

då de inte snabbt dödar offret. 
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Naturligt urval – igen! 

Åter ett exempel på naturligt urval. 

Skabben anpassas till sin miljö, 

där en viktig faktor är hur ofta  

rävarna träffar på varandra. 

Detta är en del av förklaring till 

att räven nu bättre klarar skabben 

och att därmed skabben finns kvar. 

 

 

Livet under snön 
 

Hemliga rum 

Snön faller och packar sig  

över ris och visset höstgräs. 

Riset hindrar snön från  

att lägga sig direkt på marken. 

Så skapas under gräs och ris 

ett snöfritt labyrintiskt hålrum, 

det subnivala rummet 

(subnival = under snön). 

 

Vardagsrum 

Hålrummet är vardagsrum för 

insekter, näbbmöss, sorkar, möss. 

Och det är gott om föda – frön,  

frukter, insekter och annat. 

Under gynnsamma år kan sorken  

till och med få ungar under snön. 

 

Trivsamt 

Hålrummet värms upp underifrån av 

jordvärmen och kan hålla omkring 0 

grader. 

Snön isolerar från luftens kyla. 

Snöfattiga vintrar är ett elände 

för de djur som lever under snön. 

De riskerar att frysa ihjäl. 

 

Skyddsrum 

Snön skyddar också mot rovdjur, 

framförallt räv, mård och ugglor. 

Snötäcket dämpar alla ljud, 

men är det mindre än 2-3 decimeter 

hör räven sorken genom snön, 

pejlar in den med känsliga öron 

och hoppar med stor precision. 

 

 
 

Oväntat besök 

Snön håller inte borta alla rovdjur! 

Hermelinen är tillräckligt liten 

för att kunna jaga sork under snön, 

liksom även vesslan. 

 

Öron i mörkret 

Nattetid tar sig sorken ibland  

upp på snön genom öppningar  

invid grästuvor – riskabelt!!  

Även då väntar hungriga rovdjur. 

I montern till höger 

blev skogssorken ett lätt byte 

för pärlugglan, som liksom räven 

säkert pejlar in bytet med hörseln 

även i nattens mörker. 

 

Insekter 

De flesta arter av insekter 

övervintrar som ägg eller larv, 

andra som puppa eller fullvuxen. 

Det sker på skyddade platser, 

som insekterna söker upp 

under sensommar eller höst. 

 

Vinteraktiv 

Några insekter är aktiva vintertid. 

De hålls i hålrummet under snön, 

där temperaturen är dräglig 

och där de undgår att frysa ihjäl. 

Vid blidväder kan de till och med 

promenera uppe på snöytan. 

Exempel är den håriga larven  

av fjärilen rostvinge (till höger). 

Dessa insekter dör oftast vid  

fem till tio minusgrader. 
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Vinterpassiv 

De flesta insekter övervintrar 

passiva i ett vilstadium, kölddvala. 

Oftast sitter de i skyddade lägen, 

inkrupna i en grästuva eller hålighet 

eller nedgrävda under markytan. 

Här är kölden mindre hård. 

Citronfjärilen (till vänster) 

och den gröna bärfisen (till höger) 

övervintrar som fullvuxna 

och gömmer sig i vegetationen. 

Fjärilen tallsvärmaren (till höger)  

vilar som puppa nedgrävd i marken. 

 

Dör de inte? 

Citronfjäril och bärfis kan utstå låg 

temperatur utan att dö. 

Insekternas kroppsvätska fryser 

normalt vid minus 1 grad, 

men vintertid förändras den –   

glycerol eller liknande ämnen  

blandas då med kroppsvätskan. Hos 

citronfjärilen och bärfisen  

fryser kroppsvätskan först  

vid tio till femton minusgrader. 

 

 

Sorkår 
 

Gäster i stugan? 

Vissa år är värre än andra – 

mössen tar sig in i horder 

och sorkarna trängs i trädgården! 

Andra år ser inte ens katten några. 

 

Små gnagarna 

Kraftiga svängningar i antal 

är typiskt för flera smågnagare. 

Framför allt hos skogssorken,  

som pärlugglan här just slår. 

Det gäller även åkersorken,  

som räv och hermelin tävlar om  

att knipa i dioramat till vänster. 

 

Upp och ned 

I Norrland är skogs- och åkersork  

mångtaliga ungefär vart fjärde år, 

men däremellan är de ovanliga. 

 

Sork?  Åh, läckert! 

Sork är smaskens för uggla och räv. 

Det är deras viktigaste föda. 

Är det gott om sork blir kullarna  

hos räv och pärluggla extra stora 

och dessa arter blir också talrika  

vart fjärde år som sorken. 

Hermelin och vessla,  

två andra hängivna sorkälskare, 

varierar på samma sätt. 

 

Varför upp och ned? 

Nedgången av sorktoppen 

styrs kanske av sorkspecialisterna 

(t.ex. vessla, hermelin, pärluggla) 

som efter sorktoppen är så vanliga  

att de tunnar ut sorkbestånden. 

Möjligen tär också sorkarna  

under ett toppår så hårt på sin mat  

(frön, knoppar, bark, rötter), 

att de äter sig själva ur huset. 

Forskarna saknar ännu säkert svar. 

 

Svängdans 

När sorkbestånden blivit glesa  

minskar också sorkätarna snabbt 

eftersom deras mat nu tryter – 

en sorkspecialist äter sork  

även när det är ont om sork, 

men då blir förökningen svag 

och deras bestånd glesas ut. 

Men nu kan sorken öka igen. 

Och så fortsätter svängdansen  

hos sork och sorkjägare! 
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Talltitans vinter 
 

Talltitan sover 
 

Den hårda vintern 

För många djur är nordisk vinter 

årets allra största problem –  

matbrist, listiga rovdjur  

och långa, grymt kalla nätter. 

 

Huvudet under armen 

Talltitan sover sig genom  

den långa vinternatten. 

Hon sätter sig i håligheter 

eller ett halvfärdigt hackspettbo. 

För att minska förlusten av värme 

stoppar hon huvudet under vingen 

och burrar upp fjädrarna 

till en isolerande päls. 

 

Temperaturen sänks 

Talltitan gör som villaägaren – 

sänker temperaturen under natten 

för att spara dyrbar energi. 

På dagen håller titan +41 grader, 

men tempen sänks till +36 nattetid 

om lufttemperaturen är vid noll 

och till +33 vid –20 grader. 

Mer sänks aldrig temperaturen – 

då vaknar hon inte nästa morgon. 

 

Frusen morgon 

På morgonen är talltitan rätt stel, 

men efter 10 till 15 minuter 

är temperaturen åter normal. 

Men om plötsligt en hungrig vessla  

börjar nafsa i stjärtfjädrarna 

vaknar talltitan betydligt snabbare. 

Tur det! 

 

Viktväktare 

På morgonen väger titan 11 gram. 

För att klara nattens energikrav 

äter hon lite extra under dagen, 

ett gram fett läggs till kroppsvikten. 

Det förbränns under natten 

och är precis vad som behövs 

för att hålla kroppstemperaturen. 

 

Låg matchvikt 

Varför bara lägga på  

ett gram fett under dagen? 

Varför inte mer som säkerhet? 

Förklaringen är rovdjuren – 

vesslor, hökar och sparvugglor. 

En nätt fågel flyr snabbare! 

Kraven på talltitan är många. 

Det krävs en finstilt balansgång! 

 

Hamstrare 

Talltitan styr lätt sin viktkurva, 

eftersom hon vet var maten finns. 

Hon har nämligen hamstrat föda 

tidigt under hösten (nästa monter) 

och vet var godsakerna ligger. 

Andra exempel på hamstrare är  

nötväcka, nötskrika, järv, sparvuggla. 

 

 

Talltitans vinterflock 
 

Flocken 

Vintertid lever talltitan i flock 

på mellan fyra och sex individer. 

Två av dem är ett etablerat par, 

en äldre hane och hona. 

Under sommaren ansluter 

några ungfåglar till paret, 

dock inte deras egna ungar. 

 

Reviret 

Flocken lever hela vintern  

inom ett bestämt område, reviret, 

som tillhör det äldre paret. 

Reviret är ungefär 25 hektar stort. 

 

Födan 

Födan är insekter och frön. 

Under hösten hamstras föda  

i reviret, mest frön från barrträd. 

En tita kan gömma 80 000 matbitar 

i skrymslen på stammar och grenar. 

Olika titor gömmer på olika platser 

och kommer ihåg gömställena. 

Nu är reviret preparerat för vintern! 

 



 24 

Social rangordning 

Typiskt för talltiteflocken är 

att titorna är socialt rangordnade. 

Hanar står högre än honor 

och äldre högre än yngre. 

 

Varför flock? 

Flocken ger skydd mot rovdjur –  

flera fåglar tillsammans 

kan ha ständig uppsikt efter faror, 

om man turas om med spaningen. 

Det finns då också tid att äta. 

Flockliv är vanligt bland djur: 

varg, ringduva och gulsparv är andra 

exempel. 

 

Flock, rang, rovdjur 

Alla individer tjänar alltså på 

att hålla ihop i flock. 

Dock! Ranghöga individer  

tjänar alltid mer än ranglåga. 

Ranghöga titor har företräde 

till skyddade lägen för födosök. 

Ranglåga hänvisas till utsatta lägen, 

där rovdjuren lättare slår till. 

Därför har också unga fåglar  

högre dödlighet vintertid (67 %) 

jämfört med gamla (32 %). 

 

Sparvugglan 

Sparvugglan är ett titornas gissel. 

Dess jakt är enkel och energisnål –  

sittande blickstilla på en gren 

några meter över marken 

inväntar ugglan den olyckliga tita, 

som ovetande hamnar i rätt läge. 

Efter någon sekund är det över. 

 

 

Sparvugglan hamstrar 
 

Den som spar, han har 

Vintertid samlar sparvugglan föda 

i håligheter, gamla hackspettbon 

eller till och med i starholkar – 

mesar, titor, sorkar och möss. 

Oftast ett par dussin i en gömma, 

men ibland ända upp till 200 byten. 

 

Blodtörst? 

Dödar ugglan i överskott? 

Är det en ohämmad blodtörst? 

Knappast! Vinterfödan är knaper 

och sparvugglan försöker endast  

skydda sig mot svältperioder. 

Det är en effektiv anpassning 

till en snål och krävande miljö. 

Att djur hamstrar föda är vanligt. 

Andra exempel är järv, nötväcka, 

nötskrika och talltita. 

 

 

Skogsharens  
vita vinterrock 
 

Vit som snö 

En vit hare på vitt underlag 

är inte det lättaste att upptäcka – 

och det är inte heller meningen. 

Skogshararna är skyddsfärgade. 

Varför? 

 

Rovdjurets öga 

Haren är ett vanligt bytesdjur 

för till exempel örn, räv, lodjur. 

Dessa rovdjur upptäcker sina byten 

främst med hjälp av synen. 

Är bytet skyddsfärgat, kamouflerat, 

undkommer det lättare upptäckt. 

 

Vitt blir brunt 

Sommartid är marken mörk. 

En vit hare skulle då  

lätt upptäckas av ett rovdjur. 

Men sommartid är inte haren vit – 

den har ändrat färg till brunt 

och är fortfarande skyddsfärgad! 
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Rovdjur och bytesdjur 

Harens färger och färgbyten  

gör det lättare att undkomma  

de ständigt närvarande rovdjuren. 

Exempel på skyddsfärgade djur är många: 

honorna hos tjäder och orre, 

och hos många änder till exempel gräsand, 

hos vessla och hermelin, etc. 

 

Tryckt och trygg 

Ett rovdjur upptäcker lättare bytet 

om de rör på sig, än om det är stilla. 

En hare, som spanat in ett rovdjur, 

lägger sig därför blickstilla,  

tätt tryckt mot marken. 

Nu är det nästan omöjligt  

att få syn på haren 

både för rovdjur och människa.  

 

Kurragömma 

Rovdjur upptäcker lättare  

individer som är dåligt skyddade. 

Kvar blir de väl skyddade. 

 

Arv 

Är det skyddande utseendet 

och beteendet ärftliga,  

går de i arv till nästa generation. 

Efter många generationer 

kommer då de flesta individer 

att ha fått egenskaperna. 

Vi tänker oss, att detta ägt rum  

även under tidigare generationer – 

därför ser vi idag harar 

väl anpassade till sin miljö. 

 

Rovdjurets urval 

Det är alltså rovdjurens egen jakt, 

som lett till och fortfarande leder till,  

att många arter av bytesdjur  

är så fint skyddade mot rovdjur. 

 

Evolution 

Detta är ett exempel på ett skeende,  

som inom vetenskapen kallas  

evolution genom naturligt urval. 

 

 

Lon jagar 
 

Vig som katten 

Lodjuret är det enda  

vilda kattdjuret i Sverige. 

Att det är en katt ser man lätt 

på det viga språnget efter orren. 

 

Snabb som blixten 

Här har lodjuret  

kommit vandrande över snön, 

där en orre grävt ner sig 

för att bättre hålla värmen. 

Skrämd tar orren till vingarna. 

Blixtsnabbt uppfattar lon läget. 

Skjuter som en pil genom luften 

för att fånga orren. 

 

Skicklig jägare 

Lodjuret är en skicklig jägare, 

men jaga lyftande fågel är inte lätt –  

tre gånger av fyra bommar lon. 

 

Öga och öra 

Synen och framförallt hörseln 

är lodjurets viktigaste sinnesorgan. 

På flera hundra meters håll 

kan lon höra en ren 

som gräver i snön efter föda. 

 

Smygjägare: 

tålamod – och så… 

Lon smyger sig oftast på sitt byte. 

Även i öppen terräng 

uttnyttjar den ojämnheter i marken 

och kan med stort tålamod 

komma nära inpå bytet. 

Så tre, fyra reptilsnabba språng 

och bytet är överrumplat. 
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Lo – artfakta 
 

Livsmiljö 

Lon är ett skogsdjur  

och föredrar bergig terräng. 

Bergiga branter är särskilt omtyckta 

liksom stora ostörda skogar. 

 

Vanor 

Hemområdet är upp till 35 kvadratmil. 

Lodjuret är aktivt på natten 

och tar ofta daglega 

i branter eller täta buskage. 

Vandrar långa sträckor varje dygn, 

ofta omkring två mil. 

 

Föda 

De vanligaste bytesdjuren är  

rådjur, ren, hare och hönsfågel. 

 

Fortplantning 

Parningstiden är mars-april. 

Ungarna, oftast två eller tre, 

föds under maj-juni. 

De följer honan under ett år 

och blir könsmogna vid två års ålder. 

 

Bestånd 

Vid 1800-talets början 

fanns lodjuret i hela Sverige,  

dock sparsamt i norra Norrland. 

Under 1800-talet 

minskade lodjuret i antal 

genom intensiv jakt. 

Lon fridlystes 1927. 

En liten stam, nära utrotning, 

fanns då kvar i norra Norrland. 

Idag finns 1350-1500 lodjur i Sverige 

spridda över nästan hela landet. 

Orrens vinter 
 

Den som gräver en grop 

Vintertid gräver orren ner sig i snön 

för att bättre hålla kroppsvärmen. 

Snön isolerar bra; den minskar  

utstrålningen av värme från fågeln. 

Orren ligger i sin snögrotta 

upp till 95 procent av vinterdygnet. 

 

Kritisk temperatur 

Är temperaturen under +5 grader, 

börjar orrens muskler darra. 

Då ökar ämnesomsättningen 

och mer värme frigörs. 

På så sätt kan orren behålla  

sin normala kroppstemperatur. 

Men detta kostar också – 

orren måste tillföra mer energi  

genom att äta mer föda. 

 

Snögrotta räddningen 

Ligger orren i sin snögrotta 

blir temperaturen runt fågeln så hög  

att ämnesomsättningen knappt ökar. 

Därför sparar orren mycket energi. 

 

Korta matpass 

Under den korta vinterdagen 

äter orren nästan hela tiden. 

Barr och björkknoppar är viktig mat. 

Under dagen fylls krävan med föda 

och nattetid smälts den i grottan, 

där orren också släpper sin spillning. 

 

Snö och föda 

För att klara en sträng vinter  

kräver orren lämplig snö. 

Ett tunt snöskikt eller hård skarsnö,  

båda lika omöjliga att gräva i, 

är lika dödliga hot mot orren 

som brist på föda. 
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Fågelbordet 
 

Trängsel! 

Här var ett myller av fåglar! 

En enda röra av näbbar och klor,  

yviga vingar och vippande stjärtar. 

Men den som tittar noga 

ser i myllret intressanta saker! 

 

Hot 

Den grötiga trängseln gör  

att konkurrensen om födan blir stor 

och den täta kroppskontakten  

leder till att hoten kan bli många. 

 

Olika arter – samma hot 

Olika arter hotar på samma sätt: 

kroppen hålls vågrätt, med huvud  

och näbb sträckta framåt. 

Oftast försöker också fågeln 

att göra sig större genom att 

burra upp fjädrarna 

eller breda ut vingar och stjärt. 

 

Gemensamt språk 

Det gemensamma hotbeteendet 

gör att de olika fågelarterna 

“talar” över artgränserna. 

Det är till stor fördel för alla arter. 

Ett hot är alltid allvarligt 

och måste uppfattas på rätt sätt, 

antingen det kommer från  

samma art eller en främmande. 

 

Kyla 

Den kalla nordiska vintern 

kräver avväpnande anpassningar. 

En av domherrarna burrar upp sig. 

Fjäderdräkten fylls på med luft 

och håller så värmen bättre. 

Ett annat uppburrat exempel  

är talltitan. 

 

Hamstra mat 

Nötväckan på stammen till höger 

gömmer solrosfrön i en barkspricka. 

Under dagen äter hon upp dem. 

Det ger henne litet extra energi 

och det är nödvändigt för att 

klara den långa kalla vinternatten. 

Andra exempel på hamstrare är 

talltita, nötskrika, sparvuggla och järv. 

 

Leva i flock 

Gulsparvarna på marken 

tyr sig till varandra. 

Flera fåglar tillsammans 

har lättare att upptäcka rovdjur 

om de turas om att spana. 

Flockar är därför vanligt  

hos många djur: talltita  

och ringduva är andra exempel. 

 

 

 
 

 

Hökar och duvor 
 

En duva på åkern 

En ringduva söker föda  

ute på en stubbåker. 

Duvan går ensam. 

Hon ser spillsäd på marken. 

Men vad hon inte ser 

är en skarpögd figur 

som noga spanat in henne 

från skogskanten. 

 

En skugga anfaller 

En skugga skjuter genom luften. 

Pilsnabb, tätt över marken, 

nästan osynlig. 

Sekunden senare 

sitter en duvhök på sitt offer. 

Duvan flämtar svagt en sista gång. 
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Enkel match 

Det såg enkelt ut – 

och det var det också. 

Varför lyckades duvhöken 

med sådan stor framgång? 

 

Ensam är svag… 

När duvan söker efter föda 

lyfter hon ibland huvudet  

för att spana efter rovdjur. 

Men det är svårt för duvan  

att äta och spana samtidigt. 

 

…men flocken stark! 

Går flera duvor tillsammans 

spanar alltid någon efter faror. 

Varje sekund kan höken upptäckas! 

Spanaren lyfter snabbt 

och alla följer genast efter. 

Alla individer i flocken 

tjänar alltså på att hålla ihop. 

 

Överlevnad 

Duvor som brukar gå i flock 

har alltså en högre överlevnad 

än de som går ensamma. 

I ett bestånd av ringduvor 

blir därför “flockduvor” 

allt vanligare med tiden 

och “ensamduvor” allt färre. 

 

Arv 

Om vanan att bilda flockar 

är en ärftlig egenskap, 

går den i arv till ungarna. 

Efter många generationer 

kommer då de flesta duvor 

att ha denna egenskap. 

Vi tänker oss att detta ägt rum  

även under tidigare generationer. 

Därför är det vanligt, 

att vi idag ser att ringduvan 

ofta söker föda i flock. 

 

Höken väljer 

Höken tar bort “ensamduvorna”. 

Den gör ett urval som leder till  

att ringduvan efter flera generationer 

blir allt bättre på att undfly höken. 

 

 
 

Evolution 

Ringduvan anpassas till sin miljö 

(som alltså omfattar även hökar). 

Detta skeende kallar vi evolution genom 

naturligt urval. 

 

Flockliv vanligt 

Exemplen på flockliv är många. 

Varg, talltita och gulsparv finner du också i 

utställningen. 

 

 

Järv 
 

Klättrare 

Järven är en skicklig klättrare 

och en lika skicklig jägare. 

Den är också en hamstrare. 

Inte sällan drar den upp bytet 

i ett träd för att ha det ifred. 

Lappmesarna låter sig inte störa. 
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Lättfotad jägare 

Under vintern är tamrenar 

ett viktigt byte för järven. 

Järvar har stora runda fötter, 

som ger bra bärkraft på lös snö. 

Renen sjunker djupare i snön 

och kan ha svårt att hinna undan. 

 

Asätare 

Järven är också asätare 

och tar andra rovdjurs bytesrester 

eller djur döda genom olyckor. 

Bytet styckas innan det göms. 

Oftast gräver järven ner bytet 

i snö, myrmark eller vid kallkällor  

som inte fryser vintertid. 

 

Blodtörstig? 

Är järven blodtörstig? 

Dödar den vilt i överskott, 

eftersom den inte äter upp allt? 

Ingalunda! Att hamstra byte 

är ett bra sätt att klara svält. 

Det är en effektiv anpassning 

till en miljö där födan är knapp. 

Andra exempel på hamstrare är 

nötskrika, talltita och sparvuggla. 

 

Ont om föda 

Järven har ofta ont om föda. 

I svenska undersökningar 

har man gett vilda järvhonor 

extra föda genom att lägga ut  

kadaver i deras hemområden. 

Dessa honor födde fler ungar 

än de som inte fick extra mat. 

Kanske sparar en hona föda 

för att ha under senhöst och vinter 

då ungarna utvecklas i livmodern. 

Det tycks åtminstone vara så 

att en hona har sina matgömmor 

nära lyan där hon valpar i februari. 

 

 

Järv – artfakta 
 

Livsmiljö 

Tundra, bergsområden och barrskogar på 

norra halvklotet. I Europa finns den enbart 

i Finland, Skandinavien och Ryssland. 

 

Vanor 

Järven lever enstöringsliv.  

En individs hemområde är 

omkring 300 kvadratkilometer. 

Den kan vandra långa vägar  

för att finna ett eget hemområde. 

Järven är en skicklig trädklättrare. 

Föda som inte genast äts upp  

hamstras – bytesrester grävs ned  

eller dras upp ett i träd. 

 

 
 

Föda 

Under vintern lever järven  

till stor del på tamrenar.  

Den jagar själv men äter även rester  

som andra rovdjur lämnat. 

Sommartid tas mindre däggdjur 

och fåglar samt även växter. 

 

Fortplantning 

Parning sker mellan juni och augusti.  

Hane och hona följer då varandra,  

men i övrigt lever de åtskilda.  

Under vårvinter föder honan i en lya, 

oftast en eller två, ibland tre ungar.  

När de är 9-10 veckor gamla 

börjar de följa honan på vandringar.  

Könsmogna efter knappt två år.  

 

Bestånd 

Järven har alltid följt renen – 

de invandrade samtidigt till Sverige.  

Beståndet i landet är ca 600 djur,  

mest bundet till fjällområden med ren. 

Stammen ökar långsamt och har på senare år 

även etablerat sig i skogslandet.  

Järven fridlystes år 1969. 
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Varg 
 

Dominans  
och undergivenhet 
 

Jag känner dig! 

Individerna i en vargflock 

är väl bekanta med varandra. 

De känner igen varandra  

på utseendet, särskilda dofter  

och personliga vanor och beteenden. 

 

Ordning i flocken 

Flocken har en rangordning. 

Vissa individer har en hög rang, 

andra har en lägre. 

 

Rangen demonstreras 

En varg med lägre ställning 

kan visa detta genom passiv  

eller aktiv undergivenhet. 

Den dominanta individen 

markerar sin höga rang  

genom en självsäker hållning 

och fast blick. 

 

Slicka och hälsa 

Att slicka i mungipan är vanligt  

när två vargar hälsar på varandra. 

De nosar, trycker sig mot varandra 

och vargen med lägre rang  

slickar den andre. 

 

Slicka och tigga 

Att slicka i mungipan ingår  

i den aktiva undergivenheten, 

men förekommer även när ungar 

tigger mat från en vuxen. 

Om en unge slickar i mungipan 

eller biter om den vuxnes nos 

kräks denne upp halvsmält föda, 

som ungen sedan äter. 

 

Vargen ylar 
 

Vacker körsång 

Vargens mest kända läte är ylandet. 

Ofta ylar vargarna tillsammans. 

De varierar tonhöjd och karaktär, 

men undviker att hålla samma höjd. 

Så uppstår en flerstämmig körsång. 

Det är ödsligt och vackert. 

Mycket vackert. 

 

Varför ylar vargen? 

Ylandet kan ha flera betydelser. 

Det är ett sätt att samla flocken 

inför nattens jakt eller efter jakten, 

då flocken ofta blir splittrad. 

 

Våra marker! 

Det kan också vara en markering 

av flockens revir: våra marker! 

Vargen har känslig hörsel 

och hör en annan varg yla 

på åtminstone en mils avstånd. 

 

Sociala band 

Att yla tillsammans 

har en viktig social betydelse. 

Flockens medlemmar samlas, 

hälsar, gnyr, trycker mot varandra 

och viftar ihärdigt med svansen. 

Upphetsningen är stor  

och ett vänligt sinnelag råder. 

Så ylar alla tillsammans. 

Det är kanske ett sätt att stärka  

samhörighet och sociala band. 

 

Söka en partner 

En ensam, strövande varg, 

som brutit sig loss från flocken, 

kan yla för att locka en partner. 

Det kan bli början till en ny flock. 

 

 

Aggression och rädsla 
 

En främmande varg 

När två obekanta vargar möts 

kan de uttrycka nyfikenhet,  

aggression eller rädsla. 

Om en främmande varg  

kommer in på en flocks revir, 
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bemöts den oftast aggressivt  

och attackeras av flocken. 

Känner sig intränglingen osäker 

visas undergivenhet eller rädsla. 

 

Bättre fly än illa dö 

Oftast flyr intränglingen, 

men det kan ibland gå så långt 

att den främmande vargen dödas. 

Att bli dödad av artfränder är,  

förutom svält, den vanligaste  

dödsorsaken bland vilda vargar. 

 

 
 

 

Ska vi leka? 
 

Lekfulla rovdjur 

Liksom många andra rovdjur 

är vargar mycket lekfulla. 

Leklust och inbjudan till lek 

visas med särskild kroppshållning. 

 

Lek som vapen 

En varg som utsätts för aggression 

från en dominerande individ 

kan visa undergivenhet eller fly. 

Men aggression kan även bemötas  

med en inbjudan till lek. 

Det är ett försök att mildra  

och avstyra aggressionen. 

 

Vargar lever i flock 
 

Vargflocken 

En vargflock består som regel  

av en familj med flera individer –  

ett reproducerande par och  

deras årsungar och fjolårsungar. 

Några äldre avkomlingar 

kan också finnas med i gruppen, 

liksom en släkting, ofta en bror  

eller syster, till någon i paret. 

Medlemmarna i flocken 

är alltså nära släkt med varandra. 

 

Ordning i flocken 

I flocken finns en social rangordning 

där föräldraparet har hög rang. 

Därefter är vargarna rangordnade 

ungefär efter sin ålder. 

När vargarna med tiden blir äldre  

kan rangordningen skiftas. 

 

Lämnar flocken 

Ungarna blir könsmogna  

vid ungefär två års ålder 

och lämnar då som regel flocken. 

De söker en partner och eget revir. 

 

Varför lever vargen i flock? 

Vargen tar oftast stora bytesdjur, 

till exempel älg, ren och hjortar. 

Att slå dessa byten är lättare 

om vargarna är flera tillsammans. 

Alla individer i flocken 

tjänar därför på flocklivet. 

 

Försvara reviret 

Att försvara det stora reviret 

är lättare om man är flera. 

I flocken lär sig de unga vargarna  

det sociala livet och att jaga. 

 

Gemensam vårdnad 

Av flockens medlemmar 

får bara det äldre paret ungar. 

De yngre vargarna i gruppen 

hjälper till att föda upp nya ungar. 

Det ökar deras överlevad 

och flockens möjligheter att bestå. 
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Arbetsfördelning 

Honan i paret har en viktig roll 

i skyddet av lyan och vården av ungar, 

medan hanen oftare leder jakter  

och förser hona och ungar med föda. 

 

 

Varg – artfakta 
 

Livsmiljö 

Trivs i de flesta miljöer, 

men förekommer i Sverige  

i fjäll- och skogsområden  

i Svealand och Norrland. 

 

Vanor 

Vargen är mycket social 

och lever i flock hela året. 

Hemområdet (reviret) varierar  

mellan 0,5 och 15 kvadratmil 

och vargarna kan här vandra 

bortåt 3 mil varje dygn. 

Reviret makeras 

med urin och spillning. 

 

Föda 

Viktigaste födan är rådjur,  

ren och älg, men även 

bäver och småvilt ingår. 

Luktsinnet är känsligt – 

vargen kan vädra en älg 

på ett par kilometers avstånd. 

 

Fortplantning 

Parningen sker under senvinter. 

Under vår eller försommar 

får honan fem eller sex ungar 

i en utgrävd lya i marken. 

Hanen deltar i vården av ungarna 

liksom andra medlemmar i flocken. 

De tar hem föda till honan och ungarna. 

 

Bestånd 

Vargen invandrade i Sverige  

för 10 000-12 000 år sedan – 

en av de första arterna i landet. 

I början på 1800-talet 

var vargen vanlig i hela Sverige. 

Därefter jagades den hårt. 

Under 1900-talet fanns den kvar 

i en liten stam i norra Sverige. 

Vargen var då nära utrotning 

och fridlystes därför 1965. 

Vintern 2010/2011 uppskattade man 

att omkring 250 vargar fanns i landet. 
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Bäver 
 

Var är han? 

Vattnet ligger som en spegel 

på den orörda skogstjärnen. 

Skogssnäppan putsar sin vinge. 

Men…där ser vi fällda träd. 

Och där en märklig fördämning  

som avslöjar att allt är konstgjort! 

Var är konstruktören? 

 

Skygg 

Skygg och med nattliga vanor 

vilar byggaren under dagen  

i sin hydda vid strandkanten, 

också den konstruerad 

med egen hand och tand. 

 

Dammen 

Bävern bygger sina dammar 

i mindre rinnande vatten. 

Fördämningen läggs ofta 

på en forsnacke eller vid stenar. 

Avgnagda grenar och kvistar 

läggs tvärs över vattendraget 

och på uppströmssidan  

tätas fördämningen med jord. 

Vattnet stiger ett par decimeter, 

ibland upp till en meter eller mer. 

 

Reflex 

Brister fördämningen och  

vattnet rinner över, lagas den. 

Ljudet av porlande vatten 

utlöser byggbeteende hos bävern. 

Spelar man upp ljudet av  

porlande vatten i en högtalare  

för bävrar i fångenskap 

börjar de bygga vid högtalaren. 

Beteendet är en medfödd reflex. 

 

Hyddan 

Hyddan ligger i strandkanten 

med ingångshål under vattnet. 

Inne i hyddan finns en  

matkammare strax ovan vattnet 

och något högre en sovkammare. 

Utanpå tätas hyddan med jord. 

 

Skogshuggare 

Bävern är också välkänd 

för sin förmåga att fälla träd. 

Ett 25 centimeter grovt träd 

kan fällas på ca 4 timmar 

med fyra kraftiga gnagtänder. 

Oftast fälls lövträd, 

vars bark och löv ger föda. 

 

Päls, fot och svans 

Pälsen bär ytterst stickelhår 

och under dessa en tät, fin ull. 

Pälsen är vattenavstötande 

och håller huden torr i vattnet. 

Fötterna har simhud mellan tårna 

och svansen är formad 

som åra och roder. 

 

 
 

Revir 

I varje damm lever flera bävrar 

som är släkt med varandra, 

oftast ett par med avkomlingar, 

årsungar och fjolårsungar. 

Dammen med omnejd försvaras 

som ett revir mot främlingar. 

Det markeras med doftsekret 

från särskilda körtlar vid anus. 

 

Vinterns fröjder 

Under vintern lever bävrarna 

ett tillbakadraget liv i hyddan 

och simmar i vattnet under isen. 

Strax utanför hyddan under isen 

har de ett matförråd för vintern. 

Årstidens sega dagar och veckor 

fylls med fröjder – parning. 
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Nytt liv 

Under vår eller försommar 

föds ungarna, oftast två stycken. 

De kan genast gå och simma, 

men stannar några veckor i hyddan. 

Båda föräldrarna deltar i vården 

liksom äldre syskon. 

Efter två år blir ungen könsmogen. 

Den lämnar då familjegruppen 

och söker längs vattendragen  

en partner och eget revir. 

 

 

Stackmyror 
 

Stacken 
 

Hem, ljuva stack… 

Stacken kan byggas hög och reslig, 

en och en halv meter, kanske två, 

och med femton meters omkrets. 

Byggs av barr och andra växtdelar. 

 

…med källare och stubbe 

Gångar och kammare grävs ut 

långt ner i jorden så att stacken blir 

lika stor under som över marken. 

Det är vanligt att stacken anläggs  

vid en gammal stubbe, 

som genomgnags av myrorna. 

 

 
 

Varför en stack? 
 

Sov du lilla myra 

Vintern tillbringas nertill i stacken, 

i dess underjordiska del. 

Där är det behagligt frostfritt, 

åtminstone om marken är snötäckt. 

Myrorna ligger i stora klumpar. 

De kryper långsamt omkring 

och söker sig långt in i klumpen  

för att bättre hålla värmen. 

 

Myllrande myror  

En stor stack hyser 1 miljon myror 

och en medelstor ungefär 200 000. 

Stacken kan bli flera årtionden, 

kanske hundra år gammal. 

Sommartid föds 2 miljoner myror 

eller 2 000 individer varje timme. 

 

Varför en stack? 

Stacksidans lutning gör 

att den väl fångar in solvärmen. 

Det påskyndar utvecklingen  

av myrornas ägg och larver. 

Stacken är i själva verket 

en effektiv äggkläckningsmaskin. 

 

Stack med drag 

Skillnader i temperatur mellan  

stackens kalla och varma sida gör  

att luften rör sig genom stacken. 

Detta är en viktig ventilation, 

som regleras genom att öppna  

och stänga stackens öppningar. 

Vid regn stänger också myrorna 

öppningarna för att hålla vattnet ute. 

 

 

Vad äter en myra? 
 

Vad äter en myra? 

Stackmyrans viktigaste föda 

är bladlusens exkrementer. 

Bladlössen suger saft från växter. 

När myrorna stryker dem  

med antennerna avges en droppe  

sockerrik vätska, som myran sväljer. 

 

Mat till larverna 

Andra myror från stacken 

tigger från myrorna vid bladlössen. 

Droppar med sockerrik vätska  

överförs till en mottagande myra. 

Hon kan svälja så mycket 

att hennes bakkropp sväller upp. 

 

Tillbaka i stacken överförs maten  

till arbetsmyror som beskyddar,  
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vårdar och matar myrornas larver. 

Under en sommar äter myrorna  

i en medelstor stack 10 kilo socker. 

 

Rovdjur och vegetarian 

Myrorna är också rovlevande 

och äter insekter och småkryp. 

Stora byten bits sönder och 

myrsyra sprutas in för bedövning. 

Också frön av växter utnyttjas, 

t.ex. viol, blåsippa och vårlök. 

Några frön tappas på väg till stacken. 

Så gynnas växternas spridning. 

 

 

Drottningen 
 

Drottning i underjorden 

Djupast i stacken, under marken,  

finns flera drottningkammare. 

Här finns många drottningar, 

kanske ett tusental i varje stack. 

De får mat och vård av arbetare, 

som också håller dem rena 

och tar emot ägg från deras bakända. 

En drottning kan bli 20 år gammal. 

 

Äggen flyttas 

En drottning kan lägga omkring 

25 000 ägg under hela sin levnad 

eller 10 per dag under sommaren. 

Arbetsmyror flyttar sedan äggen  

till särskilda äggkammare. 

De vaktas och rengörs av vaktmyror. 

 

Äggen kläcks 

Äggen kläcks efter 10 dagar 

och ut kommer larver utan ben. 

Larverna flyttas av arbetsmyror 

till särskilda larvkammare. 

Här vaktas och vårdas de ömt 

och blir också matade. 

 

Larverna flyttas 

Larvens utvecklingstid är  

under sommaren knappt tre veckor. 

Flera hudömsningar äger rum, 

eftersom larverna växer i storlek. 

Under dygnet flyttar arbetare dem  

så att de alltid befinner sig  

vid hög och gynnsam temperatur. 

Kokongen spinns 

Larvtiden avslutas med  

att larven upphör att äta. 

Spottkörtlarna avger då ett sekret 

som larven formar till en tråd. 

Den viras runt kroppen i flera varv. 

På så sätt innesluts larven till sist 

i ett fodral, en kokong. 

 

Från larv till puppa 

I kokongen blir larven till en puppa. 

Efter en tid spricker kokongen upp  

och den gamla larvhuden krängs av. 

Nu kommer en puppa fram. 

Den liknar den vuxna myran  

med ben, huvud, ögon, antenner. 

 

Pupporna kläcks 

Puppstadiet varar 14 dagar. 

Pupporna flyttas omkring i stacken, 

så att de alltid håller sig varma. 

I puppan förvandlas larven  

till en vuxen stackmyra, 

som till sist kommer fram. 

 

 

Hanar och honor 
 

Vilket kön? 

Små puppor… 

I myrstacken finns larver  

och puppor av två storlekar: 

De mindre ger arbetsmyror, 

om äggen blev befruktade 

när de lades av drottningen. 

Arbetsmyror är sterila honor,  

dvs de kan inte föröka sig. 

Obefruktade ägg ger hanar. 

De har vingar, är könsdugliga 

och deltar senare i fortplantningen. 

 

…och stora 

Stora puppor uppkommer 

alltid ur befruktade ägg 

och utvecklas till drottningar. 

Liksom hanarna har de vingar 

och fungerande könsorgan  

och deltar i fortplantningen. 

Storleken på larven och puppan 

bestäms bl.a. av den föda larven fått. 
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Den unga arbetsmyran 

Unga arbetsmyror har flera sysslor. 

De vaktar ägg, larver och puppor 

och sköter om drottningarna. 

Att bygga och reparera gångar 

ingår också och efter en tid  

reparerar de även stackens utsida. 

 

Vandringar 

Till sist gör hon långa vandringar 

för att samla föda och byggmaterial. 

Hon kan vara borta flera dagar  

men finner ändå vägen hem. 

Myrorna orienterar sig med hjälp  

av upptrampade stigar 

men uttnyttjar också solen. 

 

 

Svärmning 
 

Svärmning 

Drottningar och hanar  

kläcks fram under sommaren. 

Alla har vingar och flyger  

samtidigt ut från sin stack  

och från andra stackar i närheten. 

Hanarna letar upp en drottning 

för att para sig. Därefter dör de. 

 

Ny stack 

Den nyparade drottningen 

faller ner till marken, 

där arbetare eller hon själv  

biter av flygvingarna. 

Hon bildar sedan en ny stack, 

ensam eller med några arbetare. 

Men drottningen kan också föras  

tillbaka till den gamla stacken  

eller en närbelägen stack. 

 

Stack med slaveri 

Ibland tränger drottningen in 

i ett bo av den svarta slavmyran,  

där slavmyrans drottningar dödas. 

Inträngligen lägger sina ägg, 

som tas om hand av slavmyrorna. 

Med tiden dör slavmyrorna bort. 

I stacken finns nu bara stackmyror. 

 

 

Krig! 
 

Krig 

Våldsamma strider kan utkämpas  

med individer av andra myrarter, 

men också med andra stackmyror  

som hör till en främmande stack. 

Vän och fiende känns igen på lukten. 

Vapnen är käkar och myrsyra. 

Grymheterna är omfattande. 

 

 

Nötskrikan myrar sig 
 

En lustiger dans 

Nötskrikan landar i myrstacken. 

Burrar upp fjäderskruden 

och fäktar med vingar och stjärt. 

Snart springer uppretade myror  

över hela nötskrikan.  

 

Myrornas krig 

Myrorna sprutar ettrig myrsyra  

ur bakkroppen när de retas. 

Så försöker myrorna försvara sig 

mot fiender och andra fridstörare. 

Pröva själv – pilla litet i en stack 

och lukta sedan på fingret! 

Myrsyran är ett effektivt vapen. 

 

Varför myra sig? 

Andra fåglar, till exempel stare 

och grönfink, myrar sig också. 

Men vad vinner fåglarna på 

att bråka med ilskna myror? 

 

Parasiter 

Man tror att nötskrikans fjädrar 

blir impregnerade med myrsyra. 

Den dödar kvalster, loppor och löss 

som fåglarna alltid bär på sig. 

Fåglarnas gäster är ovälkomna 

eftersom de är parasiter. 

 

Allvarliga följder 

Några parasiter äter av fjädrarna. 

Fågeln får då sämre förmåga  

att flyga och hålla kroppsvärmen. 

Andra suger av fåglarnas blod, 
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vilket leder till sämre överlevnad 

och fortplantning. 

 

Fåglarnas krig 

Att fåglar ständigt putsar sig 

håller deras parasiter borta. 

Detta är mycket viktigt, 

eftersom parasiter är vanliga 

och långt ifrån ofarliga. 

Bland fågelungar orsakar de  

nästan lika stor dödlighet  

som rovdjur normalt gör! 

Ett liknande märkligt beteende  

har trädgårdens gråsparvar – 

men de badar i sand! 

 

 

Naturens väv 
 

Dödgrävare! 

Mården jagar ekorren, 

ekorren gnager på sin grankotte 

och på den döda ekorren 

promenerar vackra skalbaggar – 

det är dödgrävare! 

 

As? Läckert! 

På antennerna har dödgrävarna  

känsliga luktorgan och på långt håll  

känner de doften av döda djur. 

De gräver bort jord intill kadavret, 

drar sedan ned det i gropen  

och lägger sina ägg under det. 

Både larver och vuxna djur 

äter av den ruttnande kroppen. 

 

Vem äter vem? 

De flesta djur i naturen  

äter eller äts av andra djur, 

många äter växter eller svampar. 

Ett stort antal djur och svampar  

lever av döda organismer 

och kallas därför nedbrytare. 

Växter tar sin näring ur marken. 

Varje organism på jorden 

ingår alltså i ett stort sammanhang. 

 

Näringsväv 

Organismerna lever av varandra 

och knyts så ihop i en näringsväv.  

Väven har flera viktiga delar 

som du ser exempel på i dioramat: 

 växter – gran 

 växtätare – ekorre 

 rovdjur – mård 

 nedbrytare – dödgrävare. 

 

Mössen då? 

Men hur är det med mössen? 

En gnager på en grankotte, 

en annan knaprar på ett älghorn! 

Växtätare eller nedbrytare? 

 

Både och! 
Det är inte ovanligt  

att en art har så brett födoval 

att den har flera olika roller 

i den sammansatta näringsväven. 

Älghorn är väl knappast  

en viktig basföda för mössen,  

men innehåller begärliga närsalter. 

 

Nedbrytare 

Nedbrytare är svampar, bakterier,  

insekter och andra smådjur. 

Detta är en viktig del i väven. 

Om inte döda växter och djur 

tas om hand av nedbrytarna,  

skulle de ligga travade i naturen. 

 

Snabb process 

Nedbrytningen går oftast fort. 

Mjuka vävnader försvinner  

på några dagar eller veckor. 

Hårda vävnader, såsom älghorn, 

kan bli liggande i två eller tre år. 

Då har möss och svampar gjort sitt. 

 

Kretslopp 

Växter tar upp näring ur marken – 

kväve, fosfor, kalcium, osv. 

Näringsämnena förs vidare  

till växtätare när de äter växter, 

till rovdjur när de äter växtätare 

och till nedbrytare när de  

sönderdelar döda organismer. 

Därvid frigörs näringen 

och blir åter tillgänglig för växter. 

Detta flöde av näringsämnen 

utgör ett vittomfattande kretslopp. 
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Artrikedomar - 
barrskog 
 

Ett axplock 

Här ser du 125 vanliga insektsarter  

från den svenska barrskogen. 

De utgör tillsammans 0,5 %  

av alla insektsarter i landet, 

som uppskattas till 25 000 arter. 

 

Sett dem förut? 

Några insekter i montern  

är mycket små, knappt synliga. 

De flesta insekter i naturen  

är faktiskt mycket små. 

Du har säkert aldrig sett dem 

på dina skogsvandringar 

och kommer aldrig att se dem, 

om du inte rotar i mossan  

och andra skrymslen och vrår 

och tittar flitigt i förstoringsglaset. 

 

Skogens insekter 

Det är osäkert hur många insekter 

som finns i den svenska skogen. 

Uppskattningsvis 13 000 arter, 

varav kanske 6 000 i barrskogen. 

 

Insekterna dominerar 

Antalet kända djurarter i Sverige  

uppskattas till omkring 34 000  

och totala antalet kända organismer 

till 55 000 arter (bakterier, svampar,  

växter, djur och andra grupper). 

Insekterna, med sina 25 000 arter, 

är alltså en dominerande grupp. 

 

Osäkra siffror 

Små organismer, till exempel  

många insekter, alger och svampar, 

är dåligt kända i vår fauna och flora. 

Det beror på att de är många 

(det tar lång tid att utforska dem) 

men också att de är just små  

och därför lever ett undangömt liv – 

artrikedomen är mycket större  

under markytan än över. 

 

Skonummer 44 

Under en sula, skonummer 44, 

döljer sig mer än 120 000 småkryp. 

Genom förstoringsglaset ser vi: 

100 000 ringmaskar 

19 000 kvalster 

1 500 hoppstjärtar 

100 insekter. 

(Kvalster och hoppstjärtar är  

små, insektslika djur). 

 

Forskning 

Jordens stora biologiska mångfald 

omfattar 1 675 000 kända arter. 

Många av dessa är idag hotade 

och därför bedrivs världen över 

en intensiv vetenskaplig forskning  

för att beskriva och kartlägga  

arternas utseende och utbredning. 

Naturhistoriska riksmuseet är en av 

många vetenskapliga institutioner 

med sådan viktig forskning. 

 

Arter i Sverige och världen 

Insekter i Sverige  25 000 arter 

 

Insekter i skog  13 000 arter? 

 

Insekter i barrskog     6 000 arter? 

 

Kända djurarter 

i Sverige  34 000 arter 

 

Kända arter 

i Sverige  55 000 arter 

 

Kända arter 

i världen                1 675 000 arter 
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Levande död ved 
 

Ovanlig miljö 

Döda och döende träd är vanliga 

i naturskogen – den skog som i stort  

är opåverkad av människan. 

Upp till 40 % av veden är död. 

I den brukade skogen fälls träden  

innan de blir gamla och dör. 

Endast 1 % av veden är död. 

 

Artrik miljö 

En stående levande gran 

hyser 15 arter av skalbaggar 

och 5 arter av svampar. 

Men på en liggande död gran 

finns 350 arter av skalbaggar 

och 200 arter av svampar, 

som är beroende av död ved. 

 

Viktig men hotad 

Död ved är alltså en viktig miljö 

för många organismer, 

framförallt svampar och insekter. 

Det är samtidigt en hotad miljö.  

I Sverige finns 1500 skogsarter 

som är rödlistade (missgynnade,  

sårbara, starkt hotade, akut hotade). 

Av dem är 600 beroende av död ved. 

 

I en levande skog 

måste det finnas död ved! 

 

 

En gran dör 
 

Under första året 

Den döda, brutna granen  

angrips snabbt av insekter. 

Honorna av barrträdslöparen  

och den lilla granbarkborren 

lägger sina ägg under barken. 

Larverna äter sig sedan genom  

den näringsrika innerbarken. 

 

Jägare och byte 

Barkborrens larvgångar  

ger upphov till vackra mönster. 

Men här finns också rovdjur – 

myrbaggen är ständigt på jakt 

efter barkborren i dess gångar. 

 

Efter 2 – 7 år 

Barken börjar lossna 

men veden är ännu hård. 

Nu attackeras det döda trädet  

av en mängd svampar. 

Svampens hyfer tränger in i veden, 

sönderdelar den och utnyttjar  

dess näring och energi. 

Svamparna är därigenom  

viktiga nedbrytare i skogen. 

Med tiden växer svamparnas 

fruktkroppar fram på stocken. 

Knölticka och violticka är typiska. 

 

Nya insekter 

Många nya insekter dyker upp, 

till exempel barkskinnbaggen. 

Den håller till under den lösa barken 

där den lever på svamparnas hyfer 

liksom många andra insekter.  

 

Efter 7 – 20 år 

Barken har fallit av 

och veden har börjat mjukna – 

ett resultat av svamparnas arbete. 

Veden kan nu ätas av insekter, 

men svamparnas hyfer  

är fortfarande viktig föda. 

Knäpparen, en skalbagge, frossar. 

Nu kan vi också hitta hästmyror. 

De gnager gångar i veden  

och bygger här sina bon. 

Insekterna är liksom svamparna 

viktiga nedbrytare i naturen. 

 

Efter 20 – 50 år 

Veden är nästan helt nedbruten 

och markflorans mossor trevar sig 

upp över stocken – husmossa, 

väggmossa och kvastmossa. 

Ännu finns några vedätare kvar, 

till exempel skulderbocken, 

och givetvis rovdjur – 

stenkryparen jagar smådjuren. 

 

Spåren försvinner 

Efter 50 år är granen försvunnen, 

upplöst och varsamt begraven. 
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Inte sällan spirar nya granplantor 

i den gamla stockens mosstäcke. 

Under sitt långa liv som död 

har granlågan varit ett universum  

för ett mycket stort, men okänt 

antal arter av organismer – 

de flesta knappt synliga för oss jättelika 

människor. 

 

 

Kvalstret i barret 
 

Granen barrar 

Vissna barr som faller till marken 

angrips snabbt av en mängd 

svampar, bakterier och små djur.   

De bryter ned barret och äter av det 

tills endast mindre rester återstår. 

Detta är ett bra exempel på  

hur nedbrytning går till i naturen.  

 

 
 

Svampar 

Tunna svamptrådar (hyfer) 

tränger in i barrets inre, 

börjar bryta ned det inifrån 

och tar upp näring och energi. 

Barret luckras upp och blir ihåligt. 

 

Kvalster 

Nu är barret tillgängligt för kvalster, 

en vanlig och artrik djurgrupp 

som omfattar millimeterstora djur. 

Hos en typ av kvalster (lådkvalster) 

lägger honan ägg i sprickor i barret. 

 

Skyddad barndom 

Efter en tid kläcks ungarna. 

Barret blir deras barnkammare. 

Här finns skydd och gott om föda. 

Kvalsterungens hela utveckling  

till vuxen kan ta upp till två år 

och sker helt inne i barret.  

 

Nedbrytare 

Många arter av kvalster  

lever i och av döda växtdelar. 

Därmed är de viktiga nedbrytare.  

De lever också av svamptrådar.  

Kvalstren utnyttjar den näring  

som finns i växtrester och svampar. 

Andra djur äter sedan kvalstren 

och deras spillning blir till  

viktig gödning för nya växter.  

 

Kretslopp 

Det vi här sett ett exempel på  

är ett kretslopp av näringsämnen. 

Detta är ett viktigt skeende 

och kan förenklat skrivas: 

Rovdjur lever av växtätare, 

växtätare lever av växter, 

växter tar upp markens näring. 

 

Du och jag 

Varifrån kommer näringen? 

Det mesta av de näringsämnen 

som växterna tar upp ur marken 

kommer från döda växter och djur, 

som sönderdelats av nedbrytare – 

bakterier, svampar, kvalster…. 

I detta stora, sammansatta kretslopp 

deltar också du och jag. 
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Flisorna ryker!  
Primära hålbyggare  
 

Hugger med spettet 

Den stora, svarta spillkråkan 

hackar ihärdigt med näbben. 

Hugger, sprätter så flisorna ryker.  

Den hackar ut sina bohål 

i döda eller döende träd. 

Aspar är särskilt omtyckta. 

 

Mejslar med pincetten 

Även tofsmesen mejslar eget hål, 

alltid i döda träd med mjuk ved 

eftersom näbben är liten och svag. 

Det mjuka träet är lätt att bearbeta. 

I veden lever också många insekter, 

som är begärlig föda för fåglarna. 

 

Primära hålbyggare 

En hålbyggare som gör eget bo 

kallas primär hålbyggare.  

Spillkråka, tretåig hackspett, 

större och mindre hackspett 

och gröngöling är bra exempel. 

Hit hör likaså några arter av mesar: 

tofsmes, talltita och lappmes. 

 

Nyckelart – viktig för andra 

Med tiden överger spillkråkan hålet, 

men andra fåglar flyttar in i stället, 

t.ex. pärluggla, kaja, skogsduva, 

och även några mindre däggdjur, 

ekorre, mård och fladdermöss. 

Ingen av dessa arter gör egna hål. 

De gynnas därför av förekomsten 

av träd med gamla spillkråkehål – 

spillkråkan är en nyckelart. 

 

Bostadsbrist 

Spillkråkan föredrar aspar, 

45 cm i diameter eller större. 

Sådana träd är mycket gamla, 

kanske mer än 100 år, 

och ovanliga i skogarna idag. 

Innan träden uppnått denna ålder 

har skogen ofta redan avverkats. 

 

 

Söker begagnad 1:a – 
sekundära hålbyggare 
 

Återbruk 

Många hålbyggande arter 

kan inte själva tillverka sin bostad. 

De är beroende av andras bohål 

och kallas sekundära hålbyggare. 

Ett gammalt spillkråkehål 

är attraktivt för knipa och pärluggla. 

 

Varför inte en holk? 

Många sekundära hålbyggare 

tycker att holkar går lika bra  

som naturliga håligheter. 

Knipan i montaget är ett exempel, 

andra har du hemma i trädgården: 

svartvit flugsnappare, stare,  

talgoxe och blåmes. 

 

Don efter person 

Bohålen efter spillkråkan  

utnyttjas av kaja, skogsduva,  

höguggla, knipa, ekorre, mård  

och flera arter av fladdermöss. 

Hålen efter större hackspett 

används av sparvuggla, 

talgoxe, stare och tornseglare. 

Små hål efter tofsmes och talltita 

passar bra för blåmes, svartmes 

och entita. 

 

Nyckelart 

Som du ser av exemplen ovan, 

används gamla hål av spillkråkor 

särskilt ofta av andra arter. 

Som ”hålgörare” är spillkråkan 

viktig för alla dessa arter – 

spillkråkan är en nyckelart. 

 

Ugglor i holken 

Även ugglor kan man få i holkar, 

till exempel pärluggla, kattuggla,  

sparvuggla och slaguggla. 

Och också några simfåglar, 

framförallt knipa och storskrake. 
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Slagugglans bostad – 
1:a med utsikt 
 

Platsen för brottet 

Gamla försvagade träd  

bryts ibland av kraftiga vindar. 

Brottet sker oftast på ett svagt ställe, 

ofta vid ett gammalt spillkråkebo. 

 

Stubbe med utsikt 

Resultatet blir en högstubbe. 

I sin överända urholkas stubben  

av tärande rötsvampar. 

Nu kan nästa hyresgäst flytta in. 

Slagugglans favoritplats för boet 

är just dessa stubbar med utsikt. 

 

Slagkraftigt humör 

Slagugglan är vanlig i norra  

och mellersta Sveriges barrskogar. 

Hon är ilsken till sin läggning 

och inkräktare i häckningsreviret 

attackeras med egensinnig bryskhet. 

 

Se upp! 

Uppvisningen börjar med ett hot: 

framåtlutad kropp och stirrande ögon. 

Så en flygattack med stor kraft. 

Sikte mot offrets huvud. 

Hög precision. 

Se upp för de åtta klorna – 

sylvassa som skärande skalpeller! 

 

Skogen brinner! 
 

Naturlig händelse 

Att skogen brinner är naturligt. 

Flera växter och djur gynnas av eld. 

Skogen i Sverige har brunnit  

en gång vart hundrade år, 

dvs. en procent av skogytan 

har härjats av eld varje år. 

Det motsvarar Gotlands yta. 

 

Blixt från mulen himmel 

En gammal skog innehåller 

en mängd torrakor och död ved. 

Under kraftiga oväder med åska 

kan blixten antända de döda träden. 

Ris, torra lavar och torr mossa  

ger också bra bränsle. 

 

 

Brandfältet 
 

Lockar insekter 

Värmen och brandröken 

lockar många insekter  

till de branddödade träden. 

De lever av den döda veden 

och de svampar som växer där. 

I veden lägger de sina ägg. 

 

Efter elden blommor! 

Efter elden blommar brandfältet. 

Mycket näring har frigjorts 

från den sönderbrända döda veden. 

Många frön ligger dolda i marken. 

Denna fröbank gror nu snabbt. 

Gökärt och kråkvicker är sådana arter. 

 

Livgivande hetta 

Några av växtarterna hittar du  

nästan enbart på färska brandfält. 

För att gro, måste deras frön först  

hettas upp av brand eller stark sol. 

I kanske mer än hundra år, 

ända sedan senaste branden, 

kan deras frön ha vilat i marken. 

Brandnäva och svedjenäva 

är sådana märkliga arter. 
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Svamp och mossa 

Några svampar är typiska  

för brandfältet – stybbskålsvamp,  

toppmurkla och kolflamskivling.  

Också mossor – brännmossa 

och spåmossa är några exempel. 

 

Lövbränna 

Några år efter branden 

ser vi också vindspridda växter, 

till exempel mjölkört, sälg och tall. 

Från djupt liggande rötter 

har örnbräken, vårtbjörk och asp  

skjutit livskraftiga skott. 

 

Floran är nu rik och frodig 

och lockar till sig sork och insekter, 

också småfåglar och räv,  

ugglor och rovfåglar. 

Hackspettar rotar i de döda träden. 

 

Granens mörka skugga 

Efter ungefär hundra långa år 

försvagas de tidiga lövträden. 

De skuggas bort av breda granar, 

dör och bryts ned av svampar  

och borrande, gnagande insekter. 

Skuggtåliga arter är vanliga. 

Skogen har återhämtat sig. 

 

Skogen brinner igen 

Med tiden ansamlas ris, kvistar 

och döda träd i skogen –  

nytt bränsle för hungriga blixtar! 

 

 

Branden formar skogen 
 

Eld, tall och gran 

Stora tallar är tåliga mot eld. 

Barken är tjock, brinner dåligt 

och skyddar veden mot hetta. 

Stammen saknar eldfängda kvistar. 

Granen däremot har tunn bark 

och grenar långt ned på stammen. 

Den brinner lätt och dödas av elden. 

 

Branden formar skogen 

I torra områden brinner skogen ofta. 

Här bildas talldominerade skogar. 

 

I fuktiga områden är brand ovanligt 

och den eldkänsliga granen trivs bra. 

Den är dessutom skuggtålig. 

I täta bestånd skuggar den bort tallen 

och granskogar blir här vanliga. 

 

Tallar och örnar 

I naturskogar, orörda av människan, 

var bränder tidigare vanliga. 

De skapade tallrika skogar. 

Många furor blev flera hundra år, 

mycket kraftiga och stora nog  

att bära örnarnas bon, 

som ofta väger omkring 500 kilo 

eller till och med uppåt 1 ton. 

 

Släckt och städat 

I nutida skogar är döda träd ovanliga 

och man släcker bränder snabbt. 

Därför har granen blivit vanligare 

och stora tallar sällsynta. 

 

Ett av hoten mot örnarna idag 

är bristen på bäriga botallar. 

Vid avverkning av gammal skog 

fälls ofta också de stora träden. 

 

Gammelgranskogen 

Den orörda naturskogen utvecklas  

till granskog på fuktig mark. 

Århundraden går mellan bränderna 

och de äldsta träden är nästan 400 år. 

 

Skuggornas rike 

Gammelgranskogen är tät, skuggig 

och har hög, jämn luftfuktighet. 

Långa tider står den oföränderlig. 

Träden draperas av skägglavar. 

De är känsliga för uttorkning 

och sprider sig mycket långsamt. 

Den fuktiga och stabila miljön 

är en förutsättning för deras liv. 
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Svampar 
 

Vad är en svamp? 

Svamp är sådant du plockar i skogen, 

men det du ser är inte hela svampen. 

Det mesta  är gömt i jorden. 

 

Hyf och mycel 

Själva svampen består av fina trådar. 

Varje sådan tråd kallas hyf 

och flera hyfer är sammanvuxna  

till ett tätt, ihopfiltat nätverk, mycel.  

Överallt är barrskogens mark 

genomdragen av svampmycel. 

 

Pilla lite! 

Om du försiktigt petar bort 

döda kvistar och barr på marken 

ser du svampens täta filt av hyfer. 

Det är faktiskt ingen tillfällighet  

att mycelet ligger just här – 

svampen lever av rester 

av döda växter och djur. 

 

 

Vad gör en svamp? 
 

Nedbrytare 

Från hyfernas yta avges enzym, 

som bryter ned de döda växterna. 

Svamparna sönderdelar alltså  

sin föda utanför hyfernas väggar. 

Näring av olika slag frigörs 

och tas sedan upp av hyferna. 

 

Växter gynnas 

Mycket av den näring som frigörs 

tas också upp av växternas rötter. 

Det mesta av de näringsämnen,  

som växterna tar upp från marken, 

har frigjorts från döda organismer 

genom att bakterier och svampar  

sönderdelat dem med sina enzymer. 

Förutom bakterier, är svampar  

de viktigaste nedbrytarna i naturen. 

 

Fruktkroppar 

De svampar vi plockar på hösten 

är egentligen svampens fruktkroppar. 

De växer upp från mycelet. 

I fruktkropparna bildas  

en mängd ytterst små sporer. 

De lossnar från fruktkroppen, 

bärs iväg med vinden 

och gror ut till nya mycel 

om de landar på lämpligt ställe. 

Så sprider sig svamparna. 

 

 

Svamprot – vad är det? 
 

Svamprot 

Svamparnas hyfer och trädens rötter 

växer ibland ihop med varandra.. 

Hyferna bildar ett hölje runt rötterna 

och kan t.o.m. tränga in i roten. 

Det ser ut som om rötterna 

har förtjockats här och där. 

Bildningen kallas svamprot  

eller mykorrhiza. 

 

Samspel 

Rötter som växt ihop med hyfer  

kan snabbt ta upp den näring  

som frigörs när svamparna  

bryter ned döda organismer. 

I gengäld tar svampen upp 

energirika ämnen från rötterna 

som ursprungligen bildats i växten. 

 

Varför svamprot? 

Svamprot uppstår på marker 

där näringhalterna är låga, 

till exempel i barrskogens jordar. 

Detta är ingen tillfällighet. 

Genom svamproten förbättar trädet 

sitt upptag av näringsämnen. 

 

Tall och gran 

Smörsopp bildar svamprot med tall. 

Ofta finner man den därför i tallskog. 

På samma sätt är blodriskan  

bunden till granen. 

 

Mutualism 

Både träd och svamp tjänar alltså  

på att de bildar svamprot. 

När två organismer lever tätt ihop 

och båda drar nytta av varandra, 

till exempel träd och svamp,  

kallas detta mutualism. 
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Myrmarker 
 

Trött? 

Är du trött efter din långa  

vandring över myren? 

Skönt att luta sig mot  

den gamla stören där borta, 

där grönbenan letar föda  

bland ängsull och skvattram? 

Men var försiktig – 

stören kan lätt gå av! 

 

Svag punkt 

Stören har en svag punkt. 

Titta noga – strax ovan marken  

är stören kraftigt förmultnad. 

Varför? 

 

 

Stören i mossen 
 

Mossens ekologi 

Störens utseende berättar  

om mossens ekologi. 

Alla döda växter och djur 

bryts med tiden ned  

av markens bakterier. 

Det gäller naturligtvis också  

en gammal gärdsgårdsstör – 

den är ju från början en växt. 

 

Vatten och syre 

För att nedbrytande bakterier 

skall trivas krävs två ting: 

tillgång på vatten och syre. 

 

Mikromiljöer 

Ett stycke ovan markytan 

finns båda, syre i luften 

och mossevatten som sugs upp  

i stören från mossan. 

Högt upp är stören torr 

och den del som står i mossen 

befinner sig i syrefri miljö. 

Varför syrefritt? 

 

Syrefritt 

Mossevattnet kommer sällan  

i kontakt med luftens syre 

och blir därför dåligt syrsatt. 

I mossen finns samtidigt  

stora mängder döda växter. 

De bryts ned av bakterier  

som tar sitt syre från vattnet. 

Men innan allt brutits ned 

har syret tagit slut. 

 

Växlande fart 

Förmultningen går långsamt 

i den torra miljön uppe på stören 

och i den syrefria i marken. 

Snabbast går den i markytan. 

Detta ser du på stören. 

 

Mossen växer 

Oftast är nedbrytningen  

så långsam att alla döda växter  

inte bryts ned fullständigt. 

I stället ansamlas de då i lager, 

ibland flera meter djupa. 

 

Högmosse 

Växtlagren kan bli så tjocka 

att mossen växer på höjden, 

blir välvd och högre än  

den omgivande terrängen. 

Den bildar då en ”högmosse”. 

 

 

Från sjö till mosse 
 

Naturen förändras 

Naturen förändras långsamt, 

många gånger så långsamt  

att vi knappt förmår uppfatta det. 

Hur en mosse uppstår ur en sjö  

är ett bra exempel. 

 

Tidiga sjöar 

Sjöarna i vårt land 

har bildats efter istiden 

under de senaste 17 000 åren. 

I svackor i den nakna mark 

som isen lämnade efter sig 

ansamlas regnvatten. 

Regn som faller runt om 

rinner så småningom ut i sjön 

och för med sig finkornig jord. 

Den sjunker till botten 

och bildar ett lager lera. 
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Liv 

Snart lever växter och djur 

i sjön – plankton, alger, fiskar,  

maskar, kräftdjur och andra. 

Rester av döda organismer 

sjunker med tiden till bottnen 

och bildar allt tjockare sediment. 

 

Sedimentet växer 

I en sjö med näringsrikt vatten 

och med mycket växter och djur 

växer sedimentet snabbt – 

uppåt en millimeter varje år. 

Sjön blir allt grundare. 

 

Kärr 

Med tiden kan sjön bli så grund 

att strandens växter sprider sig 

ut i det grunda vattnet. 

Sjön har nu blivit ett ”kärr”. 

Typiskt för ett kärr är 

att marken är vattendränkt 

och översvämmas ofta. 

Det mesta av kärrets vatten 

rinner in från omgivningarna 

och för med sig näring. 

 

Torv 

Syrebrist är vanligt i kärrvattnet 

och bakteriernas nedbrytning  

av döda växter och djur 

är långsam och ofullständig. 

Därför kommer rester av växter 

att bli vanliga i marken. 

En sådan jordmån kallas torv. 

 

Torven växer 

Mängden torv kan bli stor. 

Markytan kan då höjas så  

att vatten från omgivningen  

inte längre rinner ut i kärret. 

Enda tillskottet av vatten 

blir regn eller snö som faller  

direkt på markens yta. 

 

Mosse 

En sådan miljö kallas ”mosse” 

och kan alltså uppstå ur ett kärr. 

Regnvattnet som faller är surt  

och fattigt på näring. 

Växtligheten blir sparsam 

och består mest av vitmossor. 

Högmosse 

Mossen kan växa så mycket 

att mittpartiet av mossen 

blir högre än kantzonerna. 

Vi har nu fått en ”högmosse”. 

Komosse i södra Sverige 

är ett bra och välkänt exempel. 

 

Lagg 

I högmossens lägre kanter 

rinner fortfarande markvatten till 

från mossens omgivningar. 

Här är miljön blöt och näringsrik 

och är fortfarande ett kärr. 

Detta kantparti kallas ”lagg”. 

 

 

Mossen som arkiv 
 

Mossen berättar 

Mossen berättar en historia. 

Många mossar i landet 

har från början varit sjöar. 

De har med tiden blivit  

allt grundare, växt igen  

och blivit till ett kärr. 

Igenväxningen kan fortsätta 

så att kärret blir en mosse. 

 

Gräv 

Gräver du nedåt i mossen 

finner du rester och avlagringar 

från de olika stadierna. 

Detta ser du i montaget. 

Ju längre ned desto längre  

tillbaka i tiden färdas du. 

Det är detta du ser i montagets tvärsnitt. 

 

Tur och ordning 

Sjöbottnar, kärr och mossar 

har ett gemensamt – syrebrist. 

Rester av döda växter och djur 

bryts därför ned ofullständigt. 

Växtrester lagras på varandra 

efterhand i tur och ordning – 

de äldsta längst ned 

och de yngsta längst upp. 
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Lera 

Längst ned ligger lera 

från den tid då inlandsisen 

just smält bort från marken 

och lämnat den naken. 

Den finkorniga leran har förts 

med avrinnande vatten ut i sjön 

och sjunkit till bottnen. 

 

Gyttja 
Därnäst hittar vi gyttja 

som är sediment från  

den gamla sjöbottnen. 

Den innehåller finkorniga rester av  

växter och djur och skal  

från snäckor och musslor. 

Vi känner också igen lämningar 

av vassens strån och blad. 

 

Kärrtorv 
Över gyttjan kommer kärrtorv 

med rester från kärrstadiet – 

starr, fräken, vass och vitmossa. 

Större växtrester finns kvar. 

 

Torv 

Det översta lagret utgörs av torv 

och kommer från mossen. 

Lagret är tjockt och domineras 

av föga nedbruten vitmossa. 

Längst ned i torvenär vitmossan  

mest nedbruten. 

 

Hur gammal? 

Hur långt tillbaka i tiden  

kommer vi i djupdykningen? 

Det äldsta stadiet, sjön, 

bildades direkt efter istiden. 

I sydvästra Skåne är vi då 

cirka 17 000 år tillbaka i tiden 

och i Norrland cirka 9 000 år. 

Fjällmarker 
 

Få arter 

Fjällmarker är fattiga på arter, 

men många av dem  

är biologiskt intressanta. 

Och många är färggranna 

och vackra att titta på! 

 

Några exempel 

I dioramat några exempel: 

Den vackra blåbröstade blåhaken 

finner du i fjällbjörkskogen 

eller uppe i kalfjällets videregion. 

Också fjällräven trivs på kalfjället 

liksom den fina lappsparven. 

Lämmeln hör hemma både bland 

fjällbjörkar och på fjällheden. 

 

 

Fjällämmel 
 

Fräs! 

Ett ilsket fräsande litet djur 

med en vacker färgsättning 

i orange, gult, svart och vitt 

kan bara vara en sak – 

en fjällämmel. 

 

Upp och ner 

Lämlar är kända för att 

deras antal varierar starkt. 

Vissa år tycks de vara borta, 

andra år prasslar det i var tuva. 

Samma variation uppvisar  

andra smågnagare i Norrland – 

främst skogssork, åkersork  

och gråsiding. 

 

Spillning och gnag 

År med mycket lämmel 

ser man dem överallt på fjället 

eller spåren efter dem – 

mängder med spillning, 

ibland i stora ansamlingar, 

upptrampade stigar och bohål, 

liksom gnagspår på växterna. 
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Topp efter topp 

Gnagarnas toppar infaller 

ungefär en gång vart fjärde år 

och ofta sammanfaller  

de olika arternas toppar. 

Under en topp kan gnagarna 

vara många gånger vanligare 

än under ett bottenår. 

 

Varför upp och ned? 

Sedan långt tillbaka i tiden 

har människor funderat över 

varför gnagarna varierar. 

Vi har ännu inget bra svar. 

Tillgången på föda kanske  

har en regelbunden variation. 

Eller styrs mängden gnagare 

av antalet av de rovdjur 

som jagar sork och lämmel? 

 

Nya frågor 

Under de senaste 15 åren 

har sorkar och fjällämlar  

blivit allt färre till antalet 

och topparna mindre tydliga. 

 

Svaren? 

Svenska forskare misstänker 

att milda vintrar kan spela in. 

Snötäcket kan då vara så tunt 

att gnagarna får dåligt skydd  

mot rovdjur – rävar, ugglor,  

rovfåglar och vesslor. 

 

 

Fjällräv 
 

Räv på jakt 

Fjällräven tassar fram  

över fjällheden i jakt på byte –  

kanske en fjällämmel. 

Där är en! 

Men den var rätt ilsken 

och intar genast hotställning – 

vänder upp huvudet, gapar, 

visar tänderna och fräser. 

 

Två typer 

Fjällräven uppträder i två typer, 

den vanliga med gulbrun färg 

och en ovanlig blågrå typ. 

Den mörka, blåräven, ser du här. 

En av tio fjällrävar är mörk. 

 

Rovdjur och byte 

Många rovdjur har smågnagare,  

fjällämmel och sork av flera arter,  

som den viktigaste födan. 

I Norrland är fjällräv, fjällvråk 

och fjällabb bra exempel. 

 

Sorkår 

Smågnagare i norra Sverige 

växlar i antal från år till år. 

År med kryllande mängder 

omväxlar med bottenår, 

då smågnagare är rariteter. 

 

Topp… 

År då det är gott om föda 

är antalet rävar med ungar 

också mycket stort. 

I Norrland hade smågnagare  

höga toppar till exempel 

åren 1974, 1978 och 1982. 

Dessa år fanns i Sverige 

cirka 180 fjällrävar med ungar. 

 

…och botten 

Under gnagarnas bottenår, 

exempelvis 1976, 1979 och 1983, 

hade knappt någon räv ungar. 

Sådana år äter fjällräven  

mest kadaver och ripor. 

Rävarna dör i stort antal. 
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Sork och räv minskar 

Sedan början av 1980-talet 

har antalet smågnagare 

minskat starkt i norra Sverige. 

Också fjällräven har minskat. 

Omkring år 2000 fanns endast 

cirka 10 rävar med ungar.  

 

Men till exempel år 2009 

fanns cirka 130 vuxna fjällrävar. 

Antalet varierar mycket  

beroende på tillgången på lämmel. 

 

Hotad art 

Före 1900 var fjällräven 

en vanlig art i Sverige. 

Under i stort hela 1900-talet 

har den dock varit en hotad art 

på stark tillbakagång. 

Den fridlystes redan år 1928. 

 

Maten tryter 

Flera tänkbara faktorer  

kan ha orsakat minskningen. 

Brist på föda, smågnagare, 

är en mycket trolig orsak. 

Fjällräven är också asätare, 

som lever på bytesrester  

efter de stora rovdjuren – 

varg, järv, lo och björn. 

Men dessa är idag ovanliga. 

 

Ny räv med skabb 

Rödräven har ökat i fjällen  

under de senaste decennierna. 

Den tar fjällrävens lyor 

och kan döda dess ungar. 

Forskare har också sett att 

fjällrävar smittats med skabb. 

De kan dö av följdsjukdomar. 

 

Undersökningar 

Undersökningar genomförs nu  

för att analysera orsakerna 

till fjällrävens minskning 

och lägga en grund för skydd. 

Även stödutfodring förekommer  

för att väga upp bristen på föda. 

Den har lett till att rävarnas  

överlevnad blivit bättre. 

Dalripans år 
 

Förundran 

Ofta förundras vi över 

hur fint växter och djur 

är anpassade till sin miljö. 

Exemplen är många. 

Här är ett ovanligt bra – 

fjällvärldens dalripa. 

 

Vinterns utmaning 

Vintertid är födan mager 

och marken täcks av djup snö, 

som döljer många matkällor. 

Köld och strykande rovdjur 

gör ständigt tillvaron osäker. 

 

Trotsar vintern 

De flesta fåglar i Sverige 

flyttar söderut på hösten 

för att komma undan vintern. 

Men dalriporna övervintrar 

trots sin nordliga utbredning. 

Hur klarar de vintern? 

 

 

Snö och kyla 
 

Snöskor 

Ett problem är djup, lös snö 

som riporna lätt sjunker ned i. 

Men foten är klädd med fjädrar 

så att dess trampyta blir  

fyra gånger större än annars. 

Ripan går nu lättare på snön.  

 

Vinterrock 

För att bättre hålla värmen 

har dalripan under vintern  

en tjockare fjäderdräkt 

än under sommaren. 

Riporna har extra dun 

som sitter fästade på skaftet 

på kroppens fjädrar. 

Extradunet är särskilt kraftigt  

under vintern. 

Titta på fjädrarna på snön! 
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Ligga i lega 

Ett annat sätt att isolera sig 

är att gräva ner sig i snön. 

En halvmeter lång gång grävs  

som avslutas med en kammare 

där ripan ligger och vilar. 

Gången skottas igen med snö. 

 

 
 

Snön isolerar 

Riporna ligger i sina legor 

hela natten och mitt på dagen. 

De är endast uppe och betar 

två timmar i gryningen 

och fyra timmar före mörkret. 

Riporna burrar upp fjädrarna 

för att än mer öka isoleringen. 

 

Energisnål 

Legan värms upp av ripan 

och kan hålla minus fem grader 

även om den yttre temperaturen  

är omkring minus trettio grader. 

På så sätt kan dalripan 

nästan halvera behovet av energi 

för att hålla kroppsvärmen. 

 

 

Mager föda 
 

Tjugo meter björk 

Under vintern äter dalripan 

mest fina kvistar av fjällbjörk. 

Inför natten är krävan fylld 

med en mängd små kvistbitar 

av en total längd på 20 meter. 

Födan räcker hela natten 

och på morgonen ligger  

en hög med spillning i legan. 

 

Speciell mage 

Dalripans tarmsystem 

har en speciell uppbyggnad  

för att kunna utnyttja  

den svårsmälta födan. 

Barken på kvistarna 

bryts ned i tunntarmen 

och tas sedan upp av kroppen. 

 

Svårsmält 
Den grövre veden i kvistarna 

kan dock inte brytas ned. 

I ändtarmen avskiljs den därför  

och går direkt ut i spillningen. 

 

Lång blindtarm 

Kvarvarande finare material  

förs från tunntarmen  

ut i två långa blindtarmar. 

Där finns en mängd bakterier  

som bryter ned födan ännu mer 

och gör den lättare att ta upp. 

Vintertid växer blindtarmarna 

och blir särskilt långa, 

tillsammans över en meter. 

 

Gift mot betare 

Björkkvistar innehåller ett gift 

som är ett skydd mot betare, 

men ripan har ett kemiskt försvar 

som bryter ned giftet. 

Trots det undviker de att äta 

av björkens näringsrika knoppar, 

som lämnas liggande på snön. 

Orsaken är att gifthalten 

är särskilt hög i knopparna. 

 

 

Rovdjur 
 

Rovdjurets öga 

Liksom många andra djur 

följs dalriporna ofta  

av rovdjurens spanande öga – 

lodjur, örn, jaktfalk och andra. 

Ett sätt att skydda sig 

är att leva i flock. 

 

Flockliv 

Vintertid bildar ripan flockar. 

Genom att de är många, 
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spanar alltid någon i flocken 

efter smygande rovdjur. 

En ensam ripa klarar inte detta, 

då en stor del av tiden 

måste ägnas åt att söka föda. 

 

Skyddsfärg 

Precis som skogsharen 

är dalripan väl kamouflerad  

med markens färger. 

Och när marken byter färg 

byter också ripan! 

 

 
 

Kan du se mig? 

Vintertid är ripan vit som snö 

och om sommaren brunspräcklig 

som lavar, mossa och ris. 

En ruvande höna trycker hårt, 

andäktigt stilla över äggen  

och är svår att upptäcka på håll. 

Även under snösmältningen 

lurar riporna jägarens öga – 

delvis vit, delvis mörk 

som den fläckiga marken. 

 

 
 

Rovdjurens urval 

Hur har allt detta uppkommit? 

Jo, ripans fina anpassningar 

för att undkomma rovdjur 

orsakas av rovdjurens egen jakt! 

Dåligt skyddsfärgade ripor 

upptäcks och blir rovdjurens byte. 

De väl skyddade överlever 

och kan fortplanta sig. 

 

Arv 
Om skyddsfärgen är ärftlig 

överförs den till avkomman. 

Efter många generationer 

har de flesta individer  

därför fått ett bra kamouflage. 

 

Naturligt urval 
Rovdjurens jakt leder till  

ett urval av individer –  

vissa tas bort, andra överlever. 

Inom vetenskapen kallas detta 

ett naturligt urval. 

 

Evolution 
Ett skeende av detta slag 

som genom ärftlighet 

och naturligt urval leder fram 

till en god anpassning  

kallas av vetenskapen evolution. 
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Nattens jägare 
 

Fladdermöss – nattens 
jägare 
 

En som hör maten 

De gåtfulla fladdermössen  

hör till nattens jägare. 

Bytena är flygande insekter –  

nattflyn, nattsländor och myggor. 

Fladdermöss har dålig syn 

som inte ger detaljerade bilder. 

I stället upptäcker de maten 

med hjälp av hörseln. 

 

Två arter 

De flesta arter av fladdermöss 

lever i odlingslandskapet, 

nära samhällen och gårdar. 

 

Här är två vanliga arter: 

nordisk fladdermus överst 

och långörad fladdermus. 

Båda jagar ett vanligt nattfly, 

allmänt bandfly, som flyger  

under sommar och tidig höst. 

Hur fångar de maten? 

 

 

Nordisk fladdermus 

 

Musen som pep 
Den nordiska fladdermusen 

fångar sin föda på ett sätt  

som är typiskt för fladdermöss. 

Med öppen mun utstöter den  

en serie korta, skarpa pip, 

ungefär fem varje sekund. 

Föremål kastar tillbaka ekon  

som fladdermusen kan höra. 

 

Ekolod 
Med hjälp av ekona från träd, 

buskar, husväggar och annat 

kan fladdermusen orientera sig 

och undvika störande hinder. 

Den använder alltså ekolod. 

 

 

Flygande mat 

Flygande insekter – maten – 

kastar också tillbaka ekon, 

som fladdermusen dock skickligt 

skiljer ut från andra ekon. 

Den avgör avståndet till insekten  

och dess flygbana genom luften. 

 

Munsbit 
För att fånga insekten 

flyger fladdermusen an mot den 

och tar den oftast direkt i munnen. 

Ibland fångas den med vingen 

eller flyghuden runt svansen 

och förs sedan in mot munnen. 

 

Hör inget! 
Pipen har så hög tonhöjd 

att människan inte kan höra dem. 

Ett ungt mänskligt öra hör upp till 

20 000 svängningar per sekund, 

men fladdermössens höga ljud  

ligger på ca 50 000 svängningar. 

 

Ton efter byte 
Ljud på denna tonhöjd 

ger särskilt bra ekon från föremål 

som är 5-10 millimeter stora – 

en storlek som många insekter har. 

 

Chanslös? 
Har insekten en chans  

mot den anstormande musen? 

Ja, insekter har också öron! 

På nattflynas mellankropp,  

strax bakom vingarna, 

sitter ett litet hörselorgan,  

extra känsligt för den tonhöjd 

som fladdermusens pip har. 

 

Förvillande flykt 
När nattflyet hör fladdermusen 

börjar den flyga ryckigt 

för att förvilla fladdermusen. 

Den kan också sluta flyga 

och falla singlande mot marken. 

Detta ser du i montaget – 

nattflyna närmast fladdermusen 

har hört den och faller huvudstupa. 

Nattflyet längst till höger 

är ännu ovetande om faran. 
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Akrobat 

Nattflynas försvar är effektivt. 

Har de hört pipen och reagerat  

med ryckig flykt eller att falla, 

är de nästan omöjlig att fånga, 

trots att fladdermössen  

är stora akrobater i luften. 

 

 

Långörad fladdermus 
 

Som namnet anger 

Typiskt är de stora öronen, 

som gör denna fladdermus  

extremt känslig för svaga ljud. 

Detta har att göra med dess  

speciella sätt att fånga byten. 

 

Lyssnar passivt 

Den långörade flyger längs buskar 

och lyssnar efter svaga ljud  

från insekter som sitter på bladen – 

ljud som uppkommer när de  

rör vingarna eller går på bladytan. 

Ibland står fladdermusen stilla 

i luften med fladdrande vingslag – 

den lyssnar och plockar insekter. 

 

Tyst jägare 

I denna jakt används ej ekolod. 

Bytet har då svårare att upptäcka 

den jagande fladdermusen. 

Men en nackdel för jägaren är  

att den nu inte kan upptäcka  

ett nattfly som sitter helt stilla. 

 

Lättfångad 

Väl upptäckt, har nattflyet 

små möjligheter att fly undan – 

den hindras av vegetationen 

när den försöker flyga iväg  

eller störtdyka mot marken  

med hopslagna vingar. 

 

Ekolod 

Den långörade fladdermusen 

fångar byten även med ekolod 

som andra fladdermöss. 

Ungefär hälften av bytena 

fångas på detta sätt. 

 

Fåglar och insekter 
 

Insekter – synliga och 
osynliga 
 

Hungrig jägare 

Den hungriga talgoxen  

hoppar omkring bland grenarna 

på jakt efter något ätbart. 

Ah, där – vilken munsbit! 

En brunfärgad liten fjäril. 

Smack – så var den borta! 

 

Listig, listigare… 
Detta är en daglig scen i naturen. 

Rovdjur är överallt vanliga  

och bytesdjuren måste se upp. 

Hur kommer man undan? 

Jägaren är listig och bytesdjuret 

måste därför vara än listigare. 

 

Lura döden 
Den som inte kommer undan 

betalar ett högt pris – döden. 

Därför ser vi runtom i naturen 

en mängd exempel på olika sätt 

att lura den gäckande skuggan. 

Kamouflage är ett vanligt sätt. 

 

Hur många ser du? 
Hur många fjärilar ser du 

sittande på trädstammen? 

Bara en? Den bruna fjärilen? 

Den som också talgoxen såg? 

 

Titta noga! 
Tittar du noga ser du ytterligare 

sex fjärilar på stammen! 

De har samma färg som barken 

och är därför svåra att se –  

men det är också meningen! 

Både du och talgoxen  

blev kanske lurade! 

 

Hur gick det till? 
Hur har fjärilarna blivit 

så fint kamouflerade? 

Orsaken ser du i montern. 

Rovdjuret tar de byten  

som är lättast att upptäcka. 
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Kvar blir de som är bra på  

att lura rovdjuret. 

 

Arv 

Deras egenskaper går i arv  

till avkomman i nästa generation. 

Därför ser vi idag bytesdjur 

som är bra på att komma undan. 

 

Naturligt urval 
Rovdjurens jakt innebär alltså 

att vissa individer av bytet  

väljs ut och därmed försvinner, 

andra överlever och förökar sig. 

Som du ser sker urvalet spontant. 

Detta kallas ”naturligt urval”. 

 

Anpassning 
Efter flera generationer  

har urvalet lett till att fjärilarna  

blivit väl anpassade till sin miljö, 

i detta fall närvaron av rovdjur 

och underlaget de vilar på. 

 

Evolution 
Hela detta skeende – naturligt urval  

av vissa ärftliga egenskaper 

som leder till en god anpassning – 

kallas ”evolution”. 

 

 

Insekter – farliga och 
ofarliga 
 

Syns jag? 

Många insekter är kamouflerade. 

De smälter väl in mot underlaget 

och är svåra att upptäcka  

för fåglar på jakt efter föda. 

 

 

Jag syns! 
Men starkt färgade insekter  

i rött, blått, gult och andra färger  

är också vanliga i naturen. 

De är lätta att se och borde därför  

riskera att bli tagna och uppätna. 

 

Se upp! 
Lustigt nog undviker fåglar  

att ta många starkt färgade insekter. 

Den gula getingen är ett bra exempel. 

Skälet till detta är för fågeln detsamma  

som för oss människor – gadden! 

 

Jag är farlig! 
Av bitter erfarenhet vet fågeln 

att getingen sticks och har på så sätt  

lärt sig att undvika getingar. 

Och getingar är ju lätta att känna igen 

på sitt tydliga färgmönster! 

Med sin färg signalerar getingen: 

Jag är farlig. Håll dig undan! 

 

Varningsfärg 

Så fungerar det för fåglar – 

men du kanske känner igen dig? 

Precis så fungerar det ju också 

för oss människor! 

Gulrandiga insekter – se upp!! 

En stark färg hos många insekter 

fungerar ofta som en varning. 

 

Blomflugor 
Hur är det då med blomflugan  

till höger om getingen? 

Gulrandig – ja!  

Farlig? Gadd? Inte alls!  

Blomflugan är helt ofarlig. 

Likväl kan vi bli lite rädda 

och fåglarna undviker den också. 

 

Också ett sätt 
Genom att likna en farlig insekt 

undviker blomflugan att bli uppäten. 

Också ett sätt att lura döden! 

 

Skyddande likhet 
Det finns många exempel på 

likhet som skyddar mot rovdjur. 

Den vetenskapliga beteckningen  

är just ”skyddande likhet”. 
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Kräsna honor 
 

Vem får vem? 

För att fortplanta sig  

bildar hanar och honor par. 

Vad avgör valet av partner?  

Kärlek? Tillfälligheter? 

Eller är det ett aktivt val? 

 

Kräsna honor 

Hos många arter av fåglar  

är det ofta just ett aktivt val – 

honorna väljer bland hanarna. 

 

En bra kille? 

Frågan gäller alltså: 

Hur ser en riktigt bra hane ut? 

Vad bedöms han efter? 

I montrarna ser du tre exempel 

bland trädgårdens fåglar. 

 

 

Hane med haklapp 
 

Tjatter 

Några gråsparvar tjattrar 

på trädgårdens grusgång. 

Hanarna sträcker på huvudet, 

visar sina svarta haklappar 

och spelar med vingar och stjärt. 

En hona tittar på. 

På vad? 

 

 
 

Svart lapp 

Som du ser har hanarna 

olika stora, svarta haklappar. 

En av dem har en särskilt stor 

och den hanen verkar honan  

vara mycket intresserad av. 

Den killen ska jag ha! 

 

Honan väljer 

Hos gråsparven väljer honan 

noga bland hanarna – 

helst vill hona bilda par 

med en hane med stor haklapp. 

Varför? 

 

Stor lapp – bra hane 

En hane med stor haklapp 

är en stark och dominant hane. 

Hans revir har flera bra bohål, 

som han försvarar energiskt 

mot konkurrenter och inkräktare. 

Han är också i bra kondition 

och har få parasiter på sig. 

 

Smart val 

En hona som föredrar 

en hane med stor haklapp  

gör alltså ett mycket bra val.  

I hans revir lever hon 

och ungarna ett säkrare liv. 

 

Sandbad 

Gråsparvar sandbadar ofta 

i jord eller finkornig sand. 

Man tror att det dödar parasiter 

som lever i fåglarnas fjäderdräkt. 

Parasiterna äter på fjädrarna 

eller suger i sig av fågelns blod.  

Ett liknande märkligt beteende  

har barrskogens nötskrikor – 

men de badar i myror! 

 

Putsa och klia 

Att fåglar ständigt putsar sig 

håller deras parasiter borta 

(titta på gråsparvarna 

i det bakre montaget). 

Detta är mycket viktigt, 

eftersom parasiter är vanliga 

och långt ifrån ofarliga. 

Bland fågelungar orsakar de  

nästan lika stor dödlighet  

som rovdjur normalt gör! 
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Längsta stjärten vinner 
 

På ladugårdsbacken 

Bland jamande bondkatter  

och doftande komockor 

pågår ett knivigt spel 

bland traktens ladusvalor. 

Det gäller att hitta en partner! 

 

Hane, hona, stjärt 

Svalorna flyger om varandra. 

Hanar och honor skiljs åt 

på längden av stjärtpennorna. 

Hanar har längre stjärt än honor. 

 

Kolla min stjärt! 

Hanarna breder ut sina stjärtar 

och honorna granskar dem noga. 

Mest attraktiv är en hane  

med särskilt långa stjärtspröt. 

Honan följer efter honom i flykten. 

 

Varför väljer honan? 

Fåglar har alltid parasiter på sig. 

En hane med lång stjärt 

har dock ovanligt lite parasiter. 

Väljer honan en sådan hane 

är risken liten att hon själv, 

boet eller ungarna blir smittade. 

 

Arv 

En hane med långa stjärtspröt 

har kanske också arvsanlag,  

som ger bra motståndskraft  

mot de tärande parasiterna. 

Anlagen och motståndskraften 

går i arv till parets ungar. 

 

Smart val 

Långstjärtade hanar får även 

fler ungar än andra hanar. 

Honor som väljer sådana hanar 

får som följd många ungar 

och ungarna är av god hälsa 

och har stor chans att överleva. 

 

Välja rätt, välja fel 

En hona som väljer en bra hane 

ger också sina döttrar förmågan 

att välja en bra hane som partner. 

Åtminstone om denna egenskap 

går i arv till döttrarna. 

Honorna gör alltså ett bra val 

bland hanarna på ladugårdsbacken. 

Hur blev det så? 

 

Arv, urval… 

En egenskap som är ärftlig 

och ger bäraren god överlevnad 

och god förökning kommer att 

återfinnas hos många ungar  

i kommande generationer. 

 

…och tid 

Vi tänker oss att detta ägt rum  

tidigare under flera generationer. 

Till sist kommer egenskapen  

att finnas hos de flesta individer. 

Därför strävar idag honorna efter 

att välja hanar av god kvalité. 

Och kvalitén avgörs 

genom att kolla in stjärten. 

 

Evolution 

Det skeende vi talat om här 

kallas inom vetenskapen 

evolution genom naturligt urval. 

 

Sexuellt urval 

Eftersom det naturliga urvalet 

i detta exempel görs av honorna 

i samband med fortplantningen 

kallas det också sexuellt urval. 
 

 

Blå keps bäst 
 

Herr och fru blåmes 

Två blåmesar, hane och hona, 

har bildat par och hittat en bostad –  

en fin holk i en trädgård. 
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Reviret försvaras 

Honan sitter i holköppningen. 

I förgrunden ser vi hennes hane 

i färd med att försvara reviret 

mot en inkräktande hane – 

han hotar med utbredda vingar. 

Inkräktaren vill ha reviret. 

Säkert också honan i holken! 

 

Snygg keps? 

Som du ser har revirhanen  

en mycket stark blå färg. 

Honor föredrar sådana hanar. 

När honan väljer bland hanarna 

tittar hon mest på hanens hjässa – 

ju starkare blå keps han har 

desto mer attraktiv är han! 

 

Honans val 

Vetenskaplig forskning har visat 

att hanar med starkt blå hjässa 

lever längre än andra hanar 

och klarar kalla vintrar bättre. 

Dessa egenskaper går i arv. 

Väljer honan en sådan hane 

ger hon egenskaperna vidare 

till parets gemensamma ungar. 

Honan gör alltså ett bra val. 

 

Blåmes eller UV-mes? 

Den blå färgen hos blåmesen 

reflekterar mycket ultraviolett ljus. 

Vi människor kan inte se detta ljus, 

men det kan däremot blåmesen.  

Sedd genom blåmesens eget öga 

ser andra blåmesar extra blå ut, 

särskilt då en starkt blå hanne. 

 

Tänd lampan 

Tänd den blå lampan  

så får du en uppfattning om  

hur blåmesar kan se ut  

i blåmesars ögon! 

 

Utom äktenskapet 

En starkt blå hane utgör alltid 

en förförisk lockelse på en hona. 

Hon faller kanske lätt  

även om hon redan har en hane, 

särskilt om han är svagt blå. 

Den starkt blå hanen tvekar inte  

även om också han har en hona! 

En tredjedel av alla kullar 

har minst en unge med en fader 

som inte hör till ”äktenskapet”. 

 

Vad vinner han? 

Vad vinner en hane på en  

tillfällig parning med en ny hona? 

Jo, han får några extra ungar 

bland den nya honans ungar. 

Totala antalet ungar han får  

i kommande generation 

blir därför något större. 

På så sätt sprider hanen  

sina arvsanlag effektivare 

 

Vad vinner hon? 

Honan får några söner  

med starkt blåa hjässor. 

De kommer att bli attraktiva  

för honorna i nästa generation. 

Så sprider också honan sina gener 

effektivare till nästa generation. 

 

Vem förlorar? 

Den som förlorar är hanen 

som honan håller ihop med,  

han med svagt blå hjässa. 

Han blir bedragen av sin hona – 

utan att ha en aning om det  

tvingas han föda upp ungar 

som inte är hans egna! 
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Flugsnappare 
 

Trohet varar längst? 
 

Fågelsång 

Fågelhanar sjunger om våren 

för att påkalla uppmärksamhet  

bland traktens honor. 

Här har en svartvit flugsnappare 

ett revir och hittat en fin holk 

och lockat till sig en hona 

(hon sitter på holktaket). 

 

 
 

Vad händer? 

Men hanen och hans holk 

verkar vara mycket populära – 

ännu en hona dyker upp 

på jakt efter en partner. 

Vad händer nu? 

 

 

Hane med extra hona 
 

Grrrr… 

Hanen verkar obekymrad. 

En extra hona gillar han,  

särskilt om det finns  

en ledig holk på reviret. 

Men revirhonan ilsknar till – 

hotar och kör bort inkräktaren. 

Hon vill ha revir, hane och holk  

för sig själv. 

 

Könskonflikt 

Här finns tydligen en konflikt  

mellan hanen och hans hona.  

De har olika uppfattning  

om den andra honan. 

Men hanen kan skaffa sig  

en extra hona på annat sätt. 

Så här gör han: 

 

Vips borta! 

När hans hona börjat lägga ägg 

är hon bunden till holken. 

Då händer det att han försvinner. 

Han letar upp ännu en holk, 

utom synhåll för sin hona, 

där han sätter sig och sjunger 

och lockar till sig en ny hona. 

Hon parar sig med honom 

och börjar efter en tid lägga ägg. 

 

 
 

Vips tillbaka! 

Men nu försvinner han igen, 

tillbaka till sin första hona 

som om ingenting hänt. 

Här stannar han nu mesta tiden 

och hjälper till att mata ungarna. 

 

Varför, varför? 

Genom att hanen smiter iväg 

och i hemlighet etablerar  

ett nytt revir och en ny hona 

lyckas han bli far till två kullar. 

Varför detta listiga spel? 

 

Vem vinner? 

Hanen får fler ungar än annars 

och sprider så sina arvsanlag  

snabbare i nästa generation. 

Han är den store vinnaren 
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och får ungefär 8 ungar per år 

i stället för annars 5 ungar. 

 

Vem förlorar? 

Hanens första hona måste dela 

hans matning av avkomman 

med den andra honan. 

Desto mer måste hon själv 

ägna sig åt tröttande matning. 

 

Vem förlorar mest? 

Men den stora förloraren  

är hanens andra hona. 

Nästan hälften av dessa honor 

får aldrig hjälp med matningen. 

Hon får endast 3 flygga ungar 

och ofta är de undernärda. 

Själv är hon uttröttad. 

 

 

Blev hon bedragen? 
 

Bedragen? 

Visste extra honan 

att hanen redan hade en hona? 

Eller – blev hon bedragen? 

Vissa forskare tror det, 

men det är inte helt klarlagt. 

 

Ett hårt liv 

Kanske hon visste om det, 

men samtidigt haft otur  

och inte hittat en oparad hane. 

Bäst ändå att para sig innan  

det blir för sent på säsongen. 

Det är inte heller säkert  

att hon lever nästa vår. 

Risken för en småfågel  

att dö under vintern är stor.  

Nu får hon trots allt några ungar. 

 

Hur vanligt? 

Ungefär sex hanar av tio 

etablerar ett andra revir, 

men endast en av dessa sex 

lyckas med att locka en hona 

och få en andra kull. 

Stickmyggor 
 

Aj! 

Myggorna som sticker dig 

och suger av ditt blod 

under sommaren är alla honor. 

Hos många arter av stickmyggor 

måste honan suga blod, 

annars kan hennes ägg 

inte utvecklas normalt. 

 

Sugsnabel 

Myggans långa sugsnabel 

har i änden vassa stickborst,  

som borras in i offrets hud. 

Myggan sprutar in saliv 

som hindrar blodet att levra sig. 

Sedan sugs blodet upp 

och överförs till bakkroppen, 

som sväller upp och blir röd. 

 

Hane och hona 

Könen skiljs åt på antennerna,  

som hos hanarna är plymlika  

och hos honorna trådsmala. 

Var inte rädd för hanarna – 

de sticks inte och suger inte blod. 

Deras viktigaste föda  

är näringsrika safter från växter. 

 

Ägg och larv 

Honorna lägger sina ägg  

i små vattensamlingar. 

Efter en tid kläcks de 

och små larver kommer ut, 

som simmar omkring i vattnet. 

 

Filtrerare 

Larverna är filtrerare – 

med särskilda filter vid munnen 

samlar de in mikroskopiska  

organismer från vattnet. 

Ibland simmar de upp till ytan 

för att andas syre från luften. 

 

Puppa 

Med tiden växer larven till 

och förvandlas till en puppa. 

Den simmar också i vattnet, 

andas luftens syre vid ytan, 

men äter ingen föda. 
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Så småningom kläcks puppan 

och myggan flyger ut. 

 

Aj, aj! 

Under vår och tidig sommar  

kan myggorna bli många,  

särskilt i fuktiga skogar  

och på myrmarker. 

Här finns gott om vatten 

för honorna att lägga ägg i. 

 
Artrikedomar – lövskog 
 

Ett axplock 

Här ser du 100 arter av insekter 

från lövskog och slättlandskap. 

De utgör tillsammans 0,4 %  

av alla insektsarter i landet, 

som uppskattas till 25 000 arter. 

 

Skogens insekter 

Det är osäkert hur många insekter 

som finns i den svenska skogen. 

Uppskattningsvis 13 000 arter, 

varav kanske 7 000 i lövskogen. 

Omkring 12 000 arter finns 

i öppna landskap, i första hand 

kuster och slätter med sjöar  

och vattendrag. 

 

Insekterna dominerar 

Antalet kända djurarter i Sverige  

uppskattas till omkring 34 000  

och totala antalet kända organismer 

till 55 000 arter (bakterier, svampar,  

växter, djur och andra grupper). 

 

Osäkra siffror 

Små organismer, till exempel  

många insekter, alger och svampar, 

är dåligt kända i vår fauna och flora. 

Det beror på att de är många 

(det tar lång tid att utforska dem) 

men också att de är just små  

och därför lever ett undangömt liv – 

artrikedomen är mycket större  

under markytan än över. 

Skonummer 44 

Under en skosula, nummer 44, 

döljer sig mer än 160 000 småkryp 

i en svensk lövskog. 

Genom förstoringsglaset ser vi: 

150 000 rundmaskar 

5 000 kvalster 

1 700 hoppstjärtar 

60 insekter 

40 småringmaskar 

5 daggmaskar 

(Kvalster och hoppstjärtar är  

små, insektslika djur.) 

 

Forskning 

Jordens stora biologiska mångfald 

omfattar 1 675 000 kända arter. 

Många av dessa är idag hotade 

och därför bedrivs världen över 

en intensiv vetenskaplig forskning  

för att beskriva och kartlägga  

arternas utseende och utbredning. 

Naturhistoriska riksmuseet är en av 

många vetenskapliga institutioner 

med sådan viktig forskning. 

 

Arter i Sverige och världen 

Insekter i Sverige 25 000 arter 

 

Insekter i skog 13 000 arter? 

 

Insekter i lövskog  7 000 arter? 

 

Insekter i  

öppna landskap 12 000 arter? 

 

Kända djurarter 

i Sverige 34 000 arter 

 

Kända arter 

i Sverige 55 000 arter 

 

Kända arter 

i världen              1 675 000 arter 
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Kronhjortar i 
september 
 

Orolig tid 

September är en hektiskt tid 

när kronhjorten är i brunst. 

Hjortarna brölar hest och ihärdigt. 

De hörs långt, kanske en halvmil. 

Hindarna lockas av uppträdet. 

 

 
 

Steglitsor 

Obekymrade om tillställningen 

på andra sidan busken 

plockar några steglitsor frön 

i kardborrens fruktställningar. 

 

 
 

Parning och socialt liv 
 

Man och horn 

Under brunsten i september 

bär hanarna (hjortarna) 

en kraftig hårman över halsen, 

svart eller mörkbrun. 

De är störst i åldern 10-14 år 

och bär då kraftiga horn 

med minst fyra eller fem taggar  

på varje stång. 

Familjegrupp 

Honorna (hindarna)  

lever i mindre familjegrupper, 

som består av 3 – 6 djur. 

Inom varje grupp är hindarna 

nära släkt med varandra 

och i gruppen ingår också 

deras kalvar och fjolårskalvar. 

Utanför brunsten lever  

också hjortarna i små grupper  

eller ensamma. 

 

Brunstplats 

Hjortarna söker sig  

till särskilda brunstplatser,  

som oftast ligger i de områden  

där hindarna gärna vistas. 

Hjorten markerar sin närvaro  

med sitt kraftfulla brölande. 

Brunstplatserna domineras 

av de största hjortarna. 

 

Demonstration 

En stor platshjorts brölande 

är en uppvisning av styrka 

för att hålla andra hjortar borta. 

Samtidigt försöker han hålla ihop  

de hindar som finns på platsen. 

Yngre hjortar jagas lätt iväg, 

men är hjortarna likstora 

kan osäkerhet om rang uppstå. 

 

Styrka och strid 

Likstora hjortar måttar varandra. 

De lyssnar på varandras bröl, 

bedömer kroppsstorleken 

och känner av dofter. 

Kan inte rangen avgöras 

på detta sätt följer stridigheter, 

där stångning avgör styrkan. 

Den svagare tvingas ge vika och den 

starkare får ensam tillträde till hindarna. 

 

Hinden lockas 

Platshjortarnas bröl  

gör att hindarna snabbare  

kommer i brunst. 

Hindarna söker sig aktivt 

till dessa hjortar och väljer  

att para sig med dem. 

Så får de livskraftig avkomma. 
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En attraktiv hjort kan i bästa fall  

locka till sig 20-25 hindar. 

 

Få fäder 

Detta sätt att para sig gör 

att endast få hjortar, de största, 

ger upphov till avkomma. 

Alla hindar får parningar, 

men många hjortar blir utan. 

 

Arv 

Kroppsstorleken går i arv. 

Efter många generationer 

blir därför hjortarna allt större. 

Detta har lett fram till 

en stor skillnad i storlek 

mellan hjortar och hindar – 

en hjort kan väga uppåt 250 kg 

men en hind endast 130 kg. 

 

Stämmer det? 

Som du ser i dioramat 

är det verkligen en stor skillnad 

i storlek mellan hjort och hind. 

Ett liknande förhållande 

kan du se hos en annan art, 

nämligen tjädern i barrskogen. 

 

Ensam mor 

Hjort och hind möts endast 

i samband med parningen. 

I maj-juni föder hinden,  

oftast endast en kalv. 

Modern tar ensam  

hand om avkomman. 

Detta är vanligt hos däggdjur. 

Björn, igelkott och vildsvin  

är andra exempel som du  

också hittar i utställningen. 

 

 

Miljö och föda 
 

Fält och dungar 

Kronhjorten föredrar terräng 

där öppna ytor omväxlar 

med träddungar och skog, 

gärna med fuktiga ställen  

och dypölar där de kan bada. 

Djuren betar på fälten nattetid 

och söker skydd bland träden 

under den ljusa dagen. 

 

Födan 

Viktig föda är bärris, ljung, gräs 

och löv, skott och knoppar, 

helst av ask, rönn och vide. 

Kronhjortarna kan orsaka skada 

genom att beta barken på granar 

eller odlade växter på åkermark. 

 

Hård jakt 

Kronhjorten invandrade i Sverige 

efter istiden för 10 000 år sedan. 

Den spred sig upp till Mälardalen. 

Hård jakt under 1800-talet gjorde 

att endast omkring 50 individer 

återstod i början av 1900-talet. 

Spillran fanns i Skåne. 

 

Flera raser 

Kronhjorten har flera raser  

med olika utbredning i Europa. 

Vår ursprungliga svenska ras  

har legat till grund för den  

första beskrivningen av arten 

gjord av Linné på 1700-talet. 

 

Hotad 

Införande av främmande raser 

i landet utgör ett hot genom att  

uppblandningar förekommer. 

Idag finns omkring 500 djur 

av den ursprungliga rasen 

i Sverige, de flesta i Skåne. 

Genom inventeringar 

och andra undersökningar 

försöker man klarlägga raserna 

och skydda vår ursprungliga ras. 
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Vildsvin 
 

Känsligt tryne 

En vildsvinssugga söker föda  

under hasselbuskarna i ekbacken 

tillsammans med sina kultingar. 

Med trynena bökar de i marken, 

ivrigt och gemytligt grymtande. 

Som man kan ana är lukten  

vildsvinets viktigaste sinne. 

 

Ensam mor… 

Galt och sugga träffas endast  

kort vid parningen någon gång 

mellan augusti och december. 

Resten av året lever galtarna  

oftast som enstöringar.  

Suggan är ensam om att vårda  

och skydda kultingarna. 

 

 
 

…är vanligt 

Detta är vanligt bland däggdjur. 

Andra exempel i utställningen  

är björn, älg och igelkott. 

Hos räv och varg gäller dock 

att också hanen hjälper till. 

 

Vaksam 

Dagen tillbringar svinen 

i skyddande terräng i skogen. 

Daglega tas i täta snår. 

Endast nattetid vågar de sig ut  

på öppna fält, skygga som de är. 

 

Växtätare 

Svinen trivs i näringsrik lövskog 

och söker föda på fuktiga ställen. 

Ollon av ek och bok, rötter 

och hasselnötter är viktig föda. 

Maskar, insektslarver, snäckor, 

sniglar och smågnagare äts också 

men är knappast viktig föda. 

 

Skada … 

Vildsvinens tramp och bök  

kan förstöra åker och odlad gröda. 

Havre, vete, rotfrukter och 

potatis äts dessutom begärligt. 

Lokalt kan åverkan bli stor. 

 

… och nytta 

Men svinen gör också nytta 

genom att äta larver av insekter  

som annars gör skada på skogen. 

Att svinen rör om i marken 

ger snabbare tillväxt hos träden 

och antalet arter av kärlväxter  

ökar med omkring 30 procent – 

svinen är goda fröspridare. 

Och så ger de kött i frysen! 

 

Utrotad … 

Vildsvinet vandrade spontant  

in i Sverige efter istiden. 

Det jagades dock av människan, 

för köttets skull men också  

för att svinen skadade odlingar. 

Det utrotades på 1600-talet. 

 

… men åter införd 

Idag finns vildsvinet i stora delar 

av södra och mellersta Sverige. 

Stammen har uppstått  

genom rymningar från vilthägn. 

Spridningen har gått snabbt 

eftersom suggorna får stora kullar 

med ungefär sex kultingar. 

Djuren kommer ursprungligen  

från Tyskland och Polen 

och är delvis uppblandade 

med arvsanlag från tamsvin. 
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Hos igelkotten 
 

Under golvet 

Efter nattens födosök 

är igelkotthonan på väg hem 

för att ge sina ungar di 

i boet under ladugårdsgolvet. 

Husmusen bor granne. 

 

 
 

Kort möte 

Hane och hona träffas endast  

vid parningen under våren  

sedan djuren lämnat vinterdvalan. 

Honan föder ungarna i boet, 

gömt i en hög av löv och gräs. 

Under den tidiga sommaren  

kommer de blinda till världen. 

 

Ensam mor 

Honan tar hand om ungarna  

utan hjälp från hanen 

och ger dem vård och di  

i boet under tre veckor. 

Sedan leder hon dem på strövtåg 

under ytterligare några veckor. 

Därefter klarar de sig själva 

och hona och ungar skiljs åt. 

 

Vanligt mönster 

Att honan ensam vårdar ungarna 

är vanligt bland däggdjuren. 

Andra exempel i utställningen  

är björn, älg och vildsvin. 

Hos räv och varg gäller dock 

att också hanen hjälper till. 

 

Kärv vinter 

Viktig föda är mask och insekter, 

men också grodor och ödlor äts 

när igelkotten kommer åt, 

liksom ungar av möss och sorkar. 

(Husmusen får se upp!) 

Bär och svamp ingår också. 

Vintertid är alltså födan knapp, 

men igelkotten har löst problemet. 

 

Dvala 

Under den bistra vintern 

ligger igelkottarna i dvala. 

De gömmer sig i en lövhög  

eller annat skyddat ställe, 

som isolerar mot snö och kyla. 

 

Lågvarv 

Igelkottens kroppstemperatur  

sjunker till omgivningens 

men aldrig under +6 grader. 

Också andningen avtar, 

knappt tio andetag i minuten, 

och hjärtat slår endast 20 slag  

mot 190 slag per minut sommartid. 

 

Få fiender… 

Igelkotten har få fiender 

men t.ex. räv och grävling  

kan någon gång ta igelkottar. 

Biltrafiken är en annan fara. 

Igelkotten lever oftast i trädgårdar  

och liknande mänskliga miljöer, 

helst lite ostädade med löv och ris. 

Här finns plats för vinterboet. 

Alltför välvårdade miljöer 

kan missgynna igelkotten. 

 

...tack vare taggar 

Taggarna skyddar mot fiender 

särskilt när djuren rullar ihop sig 

och skyddar den nakna buken. 

Vid födseln har ungen ungefär  

100 taggar liggande i rygghuden. 

Så småningom växer de ut,  

men nya kommer också till. 

Som vuxen har en igelkott  

ungefär 6000 taggar. 
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Livet under marken 
 

Dra mask 
 

Ytläge 

Vid regn och fuktig väderlek, 

kryper maskar upp mot markytan. 

De backar upp med baken först 

för att tömma ut spillning 

eller kryper omkring för att äta. 

 

Dukat bord 

Björktrastarna passar på 

och ger sig ut på jakt  

efter grävande maskar i ytläge. 

De lägger huvudet på sned 

för att bättre se och höra. 

 

Hugg 

När maskens läge är inpejlat 

fångar trasten kvickt masken  

med ett rappt, välriktat hugg. 

Masken tar desperat spjärn 

och försöker fly ner i hålet, 

men trasten vinner oftast  

den sega dragkampen. 

 

Ät mask – andra gör det! 

Förutom insekter av olika slag 

är mask viktig mat för trastar. 

Daggmask är näringsrik föda. 

Ingen tillfällighet alltså 

att den äts av många djur –  

förutom trastar, också mullvad,  

grävling, ormvråk, näbbmöss,  

räv, kattuggla och flera andra. 

 

 

Mullvadar 
 

Grävaren 

Med sina spadlika framfötter 

gräver mullvaden gångar, 

flera hundra meter långa 

och i flera våningar. 

Som djupast når de 

1,5 meter under marken. 

 

 
 

Lång trång gång 

Bortgrävd jord skjuts upp  

på markytan i typiska högar. 

Varje dag rör sig mullvaden 

bortåt 500 meter i gångarna 

i jakt på föda eller för att 

gräva och reparera gångar. 

 

En mörk värld 

Ett synsinne är överflödigt 

i underjordens mörker 

och mullvadens ögon  

är också dåligt utvecklade. 

 

Lukt och känsel 

Lukt och känsel är viktigare. 

Känselhåren runt nosen  

och på svansen är extremt  

känsliga för vibrationer. 

Svansen hålls mot tunneltaket 

för att känna av omgivningen. 

 

Kammare 

Särskilda kamrar grävs ut 

och fodras med gräs. 

Här vilar och sover mullvaden. 

Bor en hona i gångarna 

föder hon sina ungar här. 

 

Skafferi 

I vissa kamrar förvaras mat, 

mest favoritfödan – daggmask. 

Maskarnas huvuden bits av 

så att de inte kryper iväg. 
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Stora skafferier kan innehålla 

1,5 kilo mat. 

 

Jaga mask 

Mullvaden älskar mask 

men äter också insektslarver,  

mest av skalbaggar och fjärilar, 

som gräver i jorden. 

Den plockar byten som råkat 

gräva sig in i dess gångar 

men sonderar även väggarna 

med den hyperkänsliga nosen. 

Luktsinne och känselhår avslöjar  

snabbt bytets doft och rörelse. 

 

Magra djur 

Mullvadar har endast en liten 

mängd fett upplagrad i kroppen. 

Den räcker i 36 timmar. 

Fyllda skafferier är alltså viktiga 

för att hålla igång livhanken. 

På 1,5 kilo daggmaskar  

lever mullvaden i 4 veckor. 

 

Enstöringar 

Mullvadar lever ensamma i revir  

som de markerar med urin 

och sekret från särskilda körtlar. 

Ett revir utgörs av ett gångsystem. 

Tunnlarna kan gå om varandra 

men är nästan alltid åtskilda. 

Ibland kan dock en kortare gång 

delas av två individer. 

 

Vår… 

Hanarna hos mullvaden 

är mest aktiva under våren 

då de är på jakt efter honor. 

Varje dag kan de nu ränna 

mer än en kilometer i gångarna. 

De gräver också nya tunnlar 

för att ta sig in i en honas revir 

och para sig med henne. 

 

…och sommar 

Sommar är en bråd tid för honor. 

Deras behov av föda är stort, 

eftersom de nu har ungar att dia. 

Grävling 
 

Hungrig 

En fuktig, daggig sommarnatt 

lufsar den svartvite fram 

genom kossornas beteshage. 

Nosen tätt mot marken – 

luktande, letande, trevande. 

Ah, där! 

 

 
 

Allätare 

När marken blir genomvåt 

kryper masken upp på ytan 

och blir lättfångat byte. 

Grävlingen är allätare –  

insekter, sniglar och snäckor äts 

liksom grodor, paddor, ormar 

och ödlor när tillfälle bjuds. 

Bär, frukt och bondens havre 

äter den likaså begärligt. 

Men den viktigaste födan 

är ändå daggmask. 
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Mask och kultur 

Grävlingens utbredning styrs 

mycket av tillgången på mask. 

Lövskog, odlade och betade ytor 

och annan kulturmark 

är särskilt omtyckta tillhåll – 

både av daggmask och grävling! 

Forskare har beräknat 

att betesmark kan hysa omkring 

ett ton daggmask per hektar. 

 

Sociala djur 

Grävlingar lever oftast i par, 

men flera individer,  

som känner varandra väl 

och som oftast är besläktade, 

kan ibland leva ihop i en klan. 

Oftast består klanen av ett par 

och deras avkomlingar, 

årsungar och fjolårsungar. 

 

Gryt och revir 

Klanen delar samma gryt 

och försvarar runt detta ett revir, 

markerat med högar av spillning 

och med doftande sekret  

från körtlar i analregionen. 

Klaner av grävlingar återfinns 

mest i jordbruksbygder 

i södra och mellersta Sverige. 

 

Varför social? 

Här en trolig förklaring: 

Tillgången på föda (mask)  

kan variera avsevärt. 

Ju större revir desto större chans 

att det alltid finns föda 

åtminstone någonstans i reviret. 

Men stora revir kostar att försvara. 

Fler individer tillsammans 

klarar detta bättre än få. 

 

Vintersömn 

Grävlingens val av föda gör 

att maten blir knapp vintertid. 

Den går därför i ide i grytet  

och sover bort problemet. 

Kroppens temperatur sjunker 4 – 9 grader. 

Grävlingen lever på upplagrat fett 

och frampå våren har den tappat  

en tredjedel av kroppsvikten. 

 

Jägare och byte 
 

Lura döden 
 

Bytets dilemma 

Att undvika lurande rovdjur 

är viktigt för alla bytesdjur – 

ett ständigt dilemma orsakat 

av ständigt närvarande rovdjur. 

Den som misslyckas 

betalar ett högt pris – döden. 

 

Anpassningar 

Just därför har bytesdjur ofta  

utvecklat listiga anpassningar 

för att komma undan. 

Sätten att lyckas med detta 

är imponerande många. 

 

Tre exempel 

Här ser du tre exempel: 

Paddan jagas av snoken 

Snoken jagas av ormvråken 

Skogsödlan jagas av skatan 

 

 
 

Paddan gör sig stor 
 

Välja byte 

Rovdjur väljer bland bytena. 

Är de till exempel mycket stora  

kan de vara svåra att hantera 

eller att stycka och svälja. 
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Ett rovdjur väljer det byte 

som är smidigt att hantera. 

 

Stor i truten 

En orm kan inte tugga sönder  

sin föda till mindre bitar. 

Den måste svälja bytet helt 

men har istället tänjbara käkar 

och kan vidga gapet mycket. 

Men även ormar har sina gränser. 

 

Ännu större? 

Den snabba snoken  

hinner lätt upp paddan. 

Den sega paddan kan inte fly 

men i stället gör den sig stor. 

Den blåser upp kroppen 

genom att fylla luft i lungorna  

och reser sig på raka ben. 

Snoken tvekar. 

Lyckas tricket, ger snoken upp. 

 

 

Snoken förvillar 
 

Rovfågel 

Ormvråken är en rovfågel 

som mest lever av smågnagare, 

som den upptäcker från luften 

eller sittande på en stolpe. 

Vråken går även på marken 

och söker insekter och mask. 

Som namnet antyder  

äter ormvråken också ormar,  

både huggorm och snok.  

 

Snabb snok 
Vråken har stött på en snok. 

En snok kan slingra fram 

förvånande snabbt över marken. 

Men en flygande fågel  

är ännu snabbare! 

 

 

Sista chansen 
Just som vråken skall gripa  

ormen gör den en hastig rörelse 

och lägger sig på rygg. 

Vråken kan bli förvillad  

så att den tvekar ett ögonblick. 

Det kanske räcker för att  

ormen snabbt skall hinna in  

i skyddande vegetation. 

 

 

Skogsödlan tappar stjärten 
 

Snabb, snabbare… 

Den här ödlan hann inte undan, 

trots att ödlor är snabba djur. 

Men den har ändå en sista chans 

att komma undan ett grymt öde. 

 

Smart, smartare… 

För skatan är det är lättast  

att hugga tag i ödlans stjärt  

då den rymmer iväg mot friheten. 

Men här gör skatan sitt misstag! 

 

Tji fick du! 

Just som skatan huggit tag  

i stjärten går den plötsligt av! 

Den lösa stjärten sitter kvar 

i skatans näbb sprattlande för fullt. 

Skatan blir något förvånad. 

Medan den försöker samla sig  

hinner ödlan smita iväg. 

 

Kapa loss 

Skogsödlan kan kapa sin stjärt 

genom vilken kota som helst. 

Varje stjärtkota har en svag zon  

som saknar benvävnad 

och som brister när vissa  

muskler i stjärten spänns. 

 

Ny stjärt 
En ny stjärt växer ut från brottet. 

Den saknar kotor men har en  

brosksträng som stödjer stjärten. 

 

Nytt liv 

Livet går vidare. 

En ny dag – en ny skata!  

Ännu en amputation kan inträffa 
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på den äldre delen av stjärten 

ovanför det gamla brottet. 

Men en dag kommer  

då stjärten tar slut… 

 

 

Jungfrusländor 
 

Förtrollande 
 

Trollsländor hör till  

våra vackraste insekter, 

inte minst denna art – 

blåbandad jungfruslända. 

 

Soliga dagar 

Under soliga sommardagar 

flyger den med fjärilslik flykt 

vid långsamt rinnande vattendrag. 

Hanarna är metalliskt blågröna 

med mörkblå fläckar på vingarna 

och honorna grönskimrande 

med svagt gulgröna vingar. 

 

 

Reviret 
 

Hanens revir 

Jungfrusländornas parning 

äger rum i strandkanten. 

Hanarna är först på plats. 

De letar upp bra platser  

för honorna att lägga ägg på. 

Här upprättar de revir  

som försvaras mot andra hanar. 

 

På vakt 

Hanarna sitter spanande  

på strategiska platser 

med uppsikt över omgivningen 

på vakt mot främmande hanar – 

och uppmärksam på honor! 

 

Strider 

Strider om reviren utkämpas  

mellan hanarna i luften. 

Kampen kan pågå i timmar. 

Striderna kräver energi  

och den hane som har mest energi 

i form av upplagrat fett vinner. 

Parningen 
 

Ett fast grepp 
Landar en hona i reviret 

flyger hanen runt henne 

med snabba fladdrande vingslag 

för att locka henne till parning. 

Är honan också intresserad 

landar hanen på hennes rygg 

och griper tag i hennes nacke 

med en tång som sitter 

längst bak på hans bakkropp. 

Nu bildar de ett tandempar. 

 

Parningshjulet 
Honan böjer sin bakkropp 

in under främre delen  

av hanens bakkropp. 

Där förvarar han  

sin sperma i en ficka. 

Hane och hona bildar nu 

tillsammans ett parningshjul. 

Honan tar emot sperma 

och blir så befruktad. 

 

Hanens dilemma 
Hanen har dock ett problem. 

Honan kan redan vara parad 

och bär då i sitt könsorgan  

sperma från en annan hane! 

 

Men hanen har en lösning. 

Han för in ett borstlikt utskott 

i honans könsorgan 

och rör det fram och tillbaka. 

Så rensar han honans könsorgan 

från andra hanars sperma! 

Till sist överför han sin egen. 

 

 

Äggen läggs 
 

Läggs i vattnet 
Parningen tar två minuter. 

Därefter börjar äggen läggas. 

Honan sätter sig på en vattenväxt 

och sticker ned bakkroppen  

under vattnets yta. 

Äggen trycks ut ur bakkroppen 

och pressas in i stjälken. 
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Vaksam hane 
Under hela äggläggningen 

vaktar hanen honan noga. 

Han sitter strax intill, 

uppmärksam på andra hanar 

som försöker para sig med henne. 

Ägget utvecklas under två veckor. 

Därefter kläcks en larv, 

som lever sitt liv i vattnet. 

 

 

Skrattmåsar 
 

Skrän 
Kräää, kräää, kräääää… 

Ett vimmel av vita fåglar 

kors och tvärs genom luften. 

Ett ständigt larmande 

genom vidöppna illröda näbbar. 

 

Ordning 

Sådan är skrattmåskolonin – 

stökigt, kan det tyckas. 

Men den som sätter sig ner 

och betraktar fåglarna 

ser plötsligt ordning och reda 

och meningsfullt beteende.  

 

Nyanser 

Typiskt för många måsfåglar är 

att de har nyanserade beteenden, 

som används i olika situationer. 

 

Sociala fåglar 

Det varierande beteendet  

har att göra med att måsfåglar 

ofta lever tätt inpå varandra, 

inte sällan i stora kolonier. 

Kommunikation är nödvändigt! 

 

 

Hot vid reviret 
 

Revir 

Häckningen börjar med 

att en hane skaffar sig ett revir 

som försvaras mot andra hanar. 

Längst till vänster i montern  

ser du hur en inkräktare  

hotar revirägaren genom att 

huka sig framåt, sänka vingarna 

och närma sig revirgränsen. 

 

Stick! 

Revirägaren ilsknar till 

och svarar också han med hot. 

Han sträcker upp halsen, 

böjer huvudet nedåt  

och riktar det mörka ansiktet  

mot den inkräktande måsen. 

Näbben pekar nedåt – 

färdig till hugg! 

 

Säker på sin sak 

En väl etablerad revirägare 

är säker på sig själv 

när han är hemma på reviret. 

Hans uppresta hotställning 

uttrycker starkt hot utan inslag 

av tvekan eller osäkerhet. 

Revirägaren vinner oftast  

dessa strider vid revirgränsen. 

 

Hot och tvekan 

Den inträngande måsen 

visar ett mildare hotbeteende – 

han är ju på främmande mark! 

 

 

Hane och hona 
 

Hanen lockar 

En oparad revirhane ropar  

efter förbiflygande honor. 

Han försöker locka dem till sig. 

 

Osäker 

Landar en hona på reviret 

intar hon ofta en aggressiv, 

men samtidigt avvaktande  

och något orolig hållning – 

hans revir är främmande mark  

och hon känner sig osäker. 

 

Lock och pock 

Hannen fortsätter att locka 

och intar en särskild hållning –  

framkroppen hålls lågt 

men halsen böjs kraftigt  

så att näbben pekar uppåt. 
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Han vänder sidan mot honan. 

Fattar hon tycke för honom 

intar hon samma hållning 

sida vid sida med hanen. 

Så här börjar parbildningen. 

 

Banden stärks 
Kvarstår tycket för varandra 

börjar nästa fas i parbildningen. 

En av måsarna sträcker 

framkropp, hals och huvud uppåt 

med näbben pekande nedåt. 

 

Vit nacke 

Hållningen används egentligen 

vid hot (se måsarna till vänster) 

men med en viktig skillnad – 

måsen vänder nu bort ansiktet. 

Den visar istället den vita nacken  

mot den andra fågeln, 

som intar samma hållning. 

 

Flaggning 

Fåglarna rör på huvudena 

lite fram och tillbaka, 

de ”flaggar” med huvudena, 

och granskar samtidigt  

varandra i ögonvrån. 

 

Fredlig signal 

Måsens vita nacke 

anses vara en fredlig signal, 

motsatt det mörka ansiktet 

som är en aggressiv signal. 

Måsarna bildar nu ett par 

och ceremonin upprepas 

då och då för att stärka banden. 

 

 

Försvar mot rovdjur 
 

Äggtjuv 

Skrattmåsen jagas av rovdjur 

liksom många andra djur. 

Kråkor på jakt efter ägg och ungar 

är kanske måsarnas största problem. 

 

Koloni 

Skrattmåsar häckar i koloni. 

Det är ett skydd mot rovdjur. 

Flera fåglar tillsammans 

upptäcker lättare ett rovdjur 

och jagar effektivare iväg det. 

 

Mobbning 

En kråka som vågat sig för nära 

blir grundligt utskälld. 

Måsarna kommer på vingarna 

och förföljer den i flykten – 

skränar, dyker mot den, 

attackerar med näbbar och ben 

och släpper spillning på den. 

Ibland intar också måsarna 

en särskild hotställning i flykten 

med hängande huvud och ben 

och höga stela vingar. 

 

Städning 

Efter att en unge kläckts 

lyfter föräldrarna bort 

de tomma skalhalvorna. 

De slängs långt från boet. 

Insidan av skalen är vita 

och syns tydligt på långt håll. 

De kan dra till sig rovdjur 

och tas därför bort. 

Äggens utsida och ungarna  

är däremot skyddsfärgade. 

 

Gäster 

Att måsar lätt jagar bort rovdjur 

har flera andra fåglar upptäckt 

och slår sig därför gärna ned 

i närheten av måskolonier. 

Gästerna är inte till problem 

och tolereras av måsarna.  

 

Farligt ställe? 

Här har en svarthakedopping  

byggt sitt bo mitt i skrattmåsarnas  

stojiga koloni. 

Över sig har den ruvande doppingen 

ett ständigt skyddande tak 

av ilsket skränande måsar. 

Ingen fara på taket! 
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Rördrommen 
 

Sällan sedd 

Rördrommen förekommer  

i grunda, vassrika slättsjöar 

framförallt i mellansverige. 

Den lever ett undangömt liv 

i de täta vassdjunglerna. 

Här finner den sin föda, 

fisk, grodor och insekter, 

bygger bo och föder upp ungar. 

 

Tåkern 

Den är ingen talrik fågel. 

Störst antal räknas i Tåkern, 

cirka 45 revirhävdande hanar, 

och knappt 800 par i hela landet. 

 

Ofta hörd 

Sällan sedd – men ofta hörd! 

Rördrommens läte är speciellt 

och påminner om när man 

blåser i en tombutelj – 

en dov stöt djupt i basen. 

I stilla väder kan ljudet höras 

upp till fem kilometer. 

 

Revirläte 

Detta är hanens revirläte, 

som ger slätternas fågelsjöar  

en trolsk stämning under 

försommarens fuktiga nätter. 

 

Oroad 

Oroad av fridstörare intar  

drommen en märklig ställning. 

Blickstilla står den med  

hals och huvud sträckta  

och näbben pekande mot skyn. 

Förunderligt väl smälter den in 

i det omgivande vasshavet, 

mycket också tack vare 

sin strimmiga, gulbruna dräkt. 

 

Slättsjön 
 

Fågelsjön 

Hjälstaviken, Hornborgasjön, 

Tåkern och Vombsjön är några 

kända sjöar i slättområdena 

i mellersta och södra Sverige. 

De är alla berömda fågelsjöar  

med många arter av simfåglar, 

måsfåglar, vadare, småfåglar 

och rovfåglar. 

 

Jordbruk 

Slätternas jordar är rika på näring. 

Ingen tillfällighet alltså att vi 

här har en rik fauna och flora, 

liksom ett omfattande jordbruk. 

 

Näringsrikt 

Näringen i jorden följer med  

avrinnande vatten ut i sjöarna 

och gör även dem rika på näring. 

Slättsjöarna hyser därför ofta  

en rikedom på växter och djur, 

inte minst av fåglar –  

och fågelskådare! 

 

Täta vassar 

Det som lockar fåglarna 

är en god tillgång på föda – 

växter, insekter och fisk, 

sorkar och möss. 

I det grunda vattnet,  

når sim- och dykfåglar  

lätt sin föda på sjöns botten  

och stora vassar ger skydd  

för många fåglar att häcka i. 
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Gräsanden spelar 
 

Spel 

Under september-oktober  

samlas gräsänderna till spel. 

Hanarna ligger på vattnet 

i mindre grupper och 

runtom dem flera honor. 

Hanarna är upphetsade 

och plötsligt far de alla ut 

i märkliga poser och beteenden 

åtföljda av visslingar. 

 

Parbildning 

Så här går det till vid 

gräsändernas parbildning. 

Hanarna visar upp sig  

och honorna granskar dem 

för att sedan välja en partner. 

 

 

Hanens spel 
 

Kroppsspråk 

Under spelet intar hanarna 

flera olika spelställningar. 

Tre är särskilt vanliga. 

De har fått speciella namn 

alltefter utförandet. 

 

Snabbt spel 

Spelet går snabbt – 

varje kroppsställning intas 

endast under någon sekund. 

Spelet upprepas dock 

flera gånger under en dag. 

 

Grymt-vissling 

Hanen reser upp framkroppen, 

böjer hals och huvud nedåt, 

doppar näbbspetsen i vattnet 

och suger in vatten i näbben. 

I en snabb rörelse vrider han 

huvudet åt sidan, plaskar 

och sprutar ut vattnet i en stråle. 

Samtidigt låter han – 

visslar och grymtar svagt. 

 

 
 

Kort-hög 

Hanen höjer vingar och stjärt 

och sträcker på hals och huvud. 

Är han intresserad av en hona 

vänder han sidan mot henne 

och vrider sedan huvudet  

så att näbben pekar mot henne. 

 

Ned-upp 

Hanen reser upp bakkroppen 

med bröstet djupt i vattnet, 

doppar snabbt näbben i vattnet 

och lyfter sedan upp den. 

Samtidigt visslar han. 

 

 

Honans val 
 

Honan spanar 

Honorna ligger runt  

de spelande hanarna 

och letar efter en partner. 

De tar inte vem som helst 

utan bedömer hanarna  

efter deras spel och utseende. 
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En bra hane 

Honorna är särskilt tilltalade 

av hanar som spelar intensivt. 

Honorna föredrar också 

hanar med mörkt grönt huvud 

och en bred vit halsring 

samt långa krullade fjädrar 

på stjärtens ovansida. 

 

Rätt val? 

Forskning har visat att hanar 

som ätit begränsat med föda 

får en svagare grön färg. 

Honans val är alltså bra – 

hon väljer en välnärd hane  

i bästa kondition. 

 

Han duger! 

Är honan intresserad  

av en hane visar hon det 

genom att simma iväg  

med huvudet och halsen 

utsträckta över vattnet – 

honan nicksimmar. 

Så försöker hon locka  

honom med sig. 

 

Troget par 

Honans beteende är egentligen  

en inbjudan till parning. 

Den sker dock först under våren. 

Ett etablerat par håller ihop 

under höst och vinter  

fram till vårens häckning. 

 

Duger han? 

Under vinterhalvåret 

förekommer dock parningar, 

men utan att befruktning sker. 

Man tror att honan testar  

hanens förmåga att para sig. 

Håller han inte måttet 

kan paret upplösas. 

 

 

Vakta honan 
 

Parbildning 

Hane och hona som bildar  

ett etablerat par håller ihop  

under vintern fram till våren 

då parning och häckning sker. 

 

Honan först  

När paret förflyttar sig 

är nästan alltid honan i täten 

och hanen följer tätt efter. 

Ingen tillfällighet!  

 

Hanens problem 

Hanen har ett problem. 

Runt omkring honom 

finns oftast andra hanar – 

och de kan vara omåttligt  

intresserade av hans hona 

och vilja para sig med henne. 

Även hanar i etablerade par 

kan para sig med andra honor. 

 

Partnervakt 

Alltså: vakta din hona! 

En hane i ett par är hotfull 

mot alla främmande hanar 

som kommer för nära. 

Hanen följer alltid sin hona 

för att hålla ett öga på henne 

och den osäkra omgivningen. 

 

Honan hetsar 

Honan i ett etablerat par  

hetsar maken mot andra hanar 

för att freda sig mot dem. 

Hon hetsar genom att kasta 

med huvudet över skuldran. 

Hetsningen mot främlingar 

stärker även banden inom paret. 

 

Fler ägg 

När hanen vaktar honan 

spanar han även efter rovdjur. 

Eftersom honan slipper vakta 

får hon mer tid att äta  

och får bättre hull på kroppen. 

Hon lägger därför fler ägg 

med mer näring för fostren – 

både hanens och honans  

fortplantning förbättras. 

 

Hanen svälter 

Hanen äter desto mindre 

under tiden för fortplantningen. 

Man tror att det är därför 
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honan föredrar att bilda par 

med en välnärd hane – 

han är bättre på att vakta och 

spana efter rovdjur. 

 

 

Oreda bland hanarna 
 

Grovt våld 

I ett obevakat ögonblick kan  

en eller flera främmande hanar 

betäcka en etablerad parhona. 

Hon protesterar aggressivt, 

men om hanarna tillgriper våld 

kan uppsåtet lyckas. 

 

Spermakrig 

Parhanen kommer störtande 

för att köra bort förövarna. 

Efter en händelse brukar han 

snabbt para sig med sin hona 

för att försöka konkurrera ut  

den främmande sperman. 

Det är inte alltid han lyckas – 

en unge av tio har en annan far 

än den etablerade parhanen. 

 

 

Vad gör göken? 
 

En snabb affär 
 

Spaning 

Vaksam, ytterst vaksam 

spanar hon ut över vassen. 

Hon döljer sig bland  

strandens träd och buskar – 

tyst, sparsamma rörelser. 

Där! Där har de boet! 

Gökhonan har hittat sitt offer, 

ett rörsångarpar och deras bo. 

 

Parasit 

Göken är en boparasit. 

Den bygger inget eget bo 

och ruvar inte heller sina ägg. 

De läggs i andra fåglars bon, 

till exempel rödstjärt, gärdsmyg,  

sädesärla, rörsångare och andra. 

Likt och olikt 

Gökens ägg är till förväxling 

lika värdens ägg, 

oftast är de något större. 

Värdarternas ägg skiljer sig åt, 

rödstjärten har till exempel  

enfärgat ljusblå ägg. 

Olika gökhonor har olika ägg. 

En gökhona parasiterar en art  

som har samma färg på äggen  

som hon själv har. 

 

Tio sekunder 

Rörsångare har oftast fyra ägg 

och lägger ett ägg varannan dag. 

När ett eller två ägg är lagda 

uppsöker gökhonan boet. 

Hon plockar upp ett av äggen, 

sätter sig grensle över boet 

och lägger ett eget ägg. 

Sedan snabbt därifrån 

med rörsångarens ägg i näbben. 

Allt tar mindre än tio sekunder. 

 

 
 

Slående lik 

Gökens ägg är så lika värdens 

att det är svårt att se skillnaden. 

Åtta rörsångarpar av tio  

upptäcker aldrig gökägget. 

Endast två av tio kastar ut det 

eller överger helt sitt bo. 

 

Mobbad 

Upptäcker rörsångarna göken 

blir den skändligen mobbad. 
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Därför är gökhonan snabb 

när hon lägger sitt ägg. 

Om rörsångarna ser göken, 

blir de mer uppmärksamma 

och upptäcker lättare  

det främmande ägget i boet. 

 

Fortsättning följer 

Rörsångaren lägger färdigt  

sin kull och börjar ruva…. 

 

 

Vem är du? 
 

Tidig kläckning 

Gökens ägg kläcks tidigt, 

en eller två dagar före de andra. 

Tio timmar efter kläckningen 

inträffar något märkligt. 

Fortfarande naken och blind, 

baxar nu gökungen upp ett  

av de andra äggen på sin rygg, 

backar upp längs boets vägg 

och skjuter ägget över kanten. 

Manövern upprepas hängivet 

tills bokorgen är rensad. 

 

Rivstart 

Gökägget kläcks tidigt 

därför att gökfostret växer 

redan när ägget ligger  

i honans äggledare. 

När gökhonan lägger ägget  

är det delvis redan ruvat! 

Gökungen blir därför större  

än syskonen och har då lättare  

att kasta ut ägg eller ungar. 

 

Vittne till mord 

Rörsångaren blir ibland vittne  

till den obehagliga manövern. 

Märkligt nog ingriper den inte. 

Även om rörsångaren ser 

utslängda ägg eller ungar, 

lägger den inte tillbaka dessa  

i boet. Varför? 

 

Vem är du? 

Antagligen tror rörsångaren  

att ”det som ligger i mitt bo  

måste vara min unge”. 

Där slutar dess förmåga  

att känna igen enskilda individer. 

Den kan inte se skillnad på 

gökungen och sin egen unge. 

 

Vargen vet 

Jämför detta med vargen 

som du även ser i utställningen. 

I vargflocken känner alla  

varandra väl som individer. 

Det är bland annat ett villkor  

för att flockens rangordning  

skall kunna upprättas. 

 

 

Mer mat! 
 

Tiggande gap 

Rörsångare har oftast fyra ungar. 

Föräldrarnas matning utlöses  

av ungarnas gapande näbbar – 

ju fler tiggande, vidöppna gap 

desto fler turer med mat. 

 

Gökungens problem 

En gökunge är mycket större  

än rörsångarens ungar 

och kräver mer mat än en sådan. 

Men gökungen har naturligtvis 

bara en näbb att gapa med 

och riskerar så att få för lite mat. 

Men göken har ett knep! 

 

 

 
 

Tiggande läte 

Rörsångarens ungar tigger  

också genom ett särskilt tiggläte, 

ett kort raspigt päät…päät 

upprepat en gång i sekunden. 

Gökungen har ett liknande läte, 
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men det upprepas i snabb följd 

och den låter därför som  

en hel kull av rörsångarungar. 

Och föräldrarna matar därefter! 

 

Mer mat! 

Gökungen växer sig större 

och kräver allt mer mat. 

Ibland kan den nu låta  

som åtta rörsångarungar. 

Och föräldrarna matar 

på gränsen till utmattning! 

 

Anpassning 

Vad vi här sett i detalj 

är anpassningar hos göken 

för att utnyttja rörsångaren 

som fosterförälder för sin unge. 

Men också anpassningar  

hos rörsångaren för att upptäcka  

och undvika intränglingen. 

Helt har rörsångaren inte lyckats 

och göken kan därför fortsätta 

att parasitera rörsångaren. 

 

Balans 

Balansen mellan en parasit  

och dess värd är känslig. 

Det är viktigt för göken att inte 

utnyttja rörsångarna för mycket. 

Skulle de till exempel dö  

av utmattning under matningen,  

skulle även gökungen svälta ihjäl. 

Parasiten måste vara måttlig 

för att själv kunna överleva.

Tranor 
 

Tranans parbeteende 
 

Hane och hona 

En hane och hona som bildar 

ett etablerat häckande par  

tycks leva ihop hela livet. 

Ett sådant par utför ofta 

ett gemensamt parbeteende, 

typiskt för det etablerade paret. 

 

 
 

Fluffiga plymer 

Hanen lyfter vingarna 

och visar de stora plymer 

som sitter längst in på vingen. 

De långa svarta handpennorna 

breds samtidigt ut längs benet. 

Huvud och hals kastas bakåt 

så att näbben pekar upp i skyn. 

 

Mäktigt rop 

Hanen ropar djupt och ekande. 

Under ropet spänns musklerna  

vid luftstrupen så hårt  

att fjädrar på bröstet reser sig. 

Honan ropar med samma kraft. 

Hon sträcker huvud och hals 

och tar i så att bröstfjädrarna  

reser sig också på henne. 
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Naken nacke 

Under parbeteendet är både 

hane och hona starkt upphetsade. 

Det syns på en viktig detalj –  

baktill på hjässan har tranan 

ett rött fält som saknar fjädrar, 

några kvadratcentimeter stort. 

I upphetsade situationer 

fylls området med blod 

och djupnar i sin röda färg. 

 

Röd signal 

Områdets yta kan förstoras 

genom att en kraftig muskel 

bakom fältet dras ihop. 

Fältets hud är elastisk 

och sträcks nu ut. 

Fältet lyser starkt blodrött. 

 

 
 

Muskel i nacken 

Den sammandragna muskeln 

syns som en bula i nacken 

alldeles bakom det röda fältet. 

Denna speciella detalj finns  

hos både hane och hona. 

 

Signalens funktion? 

Den exakta betydelsen av 

det röda fältet är inte känd, 

men säkert är det en signal  

mellan hane och hona. 

Även i den välkända dansen  

visas de röda fläckarna, 

liksom vid parningen. 

Och beteendets? 

Parbeteendets exakta roll  

är inte heller känd. 

Möjligen kan det bidra till 

att stärka banden inom paret. 

 

 

Tranorna dansar 
 

Välkänd dans 

Tranornas ”dans” är ett ofta 

omtalat beteende hos tranan. 

Det utförs oftast av grupper  

av ungfåglar på rastplatser  

under flyttningen på våren. 

Hane och hona som håller ihop  

som ett par kan också dansa. 

Äldre, väl etablerade häckpar  

dansar dock sällan. 

 

Spring i benen 

Dansen börjar med  

snabba bugande rörelser  

med huvud och framkropp. 

De stora vingarna breds ut. 

Tranorna snurrar runt, 

springer kortare sträckor, 

hoppar upp i luftsprång, 

tar pinnar eller stenar i näbben  

och slänger upp dem i luften. 

 

Röd signal 

I nacken har tranan  

ett naket hudparti utan fjädrar. 

I upphetsade situationer, 

till exempel vid dansen, 

färgas partiet kraftigt rött 

genom att blod strömmar till. 

Fläckens funktion är okänd, 

men är troligen en signal  

fåglarna emellan. 

 

Varför dansa? 

Även dansens funktion är okänd. 

Den hör inte till parningen 

och är inget förspel till denna. 

Dans är vanligast hos ungfåglar  

som ännu ej bildat häckande par. 

Möjligen har därför dansen 

med parbildningen att göra. 
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När ett häckpar dansar kanske det  

stärker banden mellan fåglarna. 

 

 

Tranornas flyttning 
 

Mot söder 

Under sensommaren 

lämnar tranorna häckplatsen 

för att flytta mot söder. 

De lämnar sydligaste Sverige 

under oktober och november. 

 

Två rutter… 

Tranan har två viktiga flyttstråk 

genom södra delen av Sverige. 

Det viktigaste stråket går  

mellan Vänern och Vättern 

och den främsta rastplatsen är 

Hornborgasjön i Västergötland. 

Här kan cirka 7 000 tranor  

rasta samtidigt i oktober. 

Rutten går vidare mot Skåne. 

 

 
foto: Sture Traneving 

 

… genom Sverige… 

Den andra sträckvägen är östlig 

och följer kusten mot Öland, 

som är den största rastplatsen. 

I oktober kan du här njuta av 

kanske 3 000 tranor betande 

på stubbåkrar eller på allvaret. 

 

… till Spanien 

Väl i Skåne eller på Öland 

viker tranorna av mot sydväst 

genom Tyskland och Frankrike  

med flera rastplatser längs vägen. 

Slutligen når fåglarna Spanien 

där övervintringen sker 

mellan december och februari. 

 

Familjeband 

Under höstflyttningen är 

tranans familjeband starka – 

hane och hona håller ihop  

med sina ungar hela tiden. 

Under vintern blir ungarna  

allt mer självständiga 

och familjebanden försvagas. 

Inför vårflytten är de upplösta. 

 

Åter mot norr 

Återfärden påbörjas i februari. 

Efter att ha passerat Tyskland 

följs åter de två rutterna; 

den ena mellan de stora sjöarna 

med viktig och välkänd 

rastning vid Hornborgasjön, 

med som mest 10 000 tranor, 

den andra passerar Blekinge, 

östra Småland och Östergötland. 

 

Flockarna skingras 

Efter hand tunnas flockarna ut 

när lämpliga häckplatser passeras. 

De sista tranorna går till häckning 

på ensliga myrar i norra Norrland. 

 

Ungfåglar 

Tranan blir inte könsmogen 

förrän vid tre eller fyra års ålder. 

Unga, icke könsmogna fåglar 

översomrar tillsammans i flockar  

vid födorika sjöar och havsvikar. 
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Ringmärkning av tranor 
 

Detaljer viktiga 

Flyttvägar och rastplatser  

hos tranor häckande i Sverige  

är idag kända i stora drag. 

Genom ringmärkning studerar man nu 

detaljer i tranans flyttning. 

 

Ostörda fåglar 

I en pågående undersökning 

märks tranorna med färgringar. 

Med hjälp av tubkikare 

avläser man ringarna i fält. 

Enskilda individer kan följas  

utan att man stör dem. 

 

Ungar märks 

Tranorna märks som ungar  

på häckplatsen och de kan följas 

genom hela livet, år efter år. 

 

Viktiga frågor 

Flera frågor väntar på svar: 

– Följer tranor från olika  

häckområden olika flyttvägar 

och har de olika vintervisten? 

– Håller en individ fast vid 

en viss flyttrutt hela livet? 

– Häckar en trana i det område 

där den blev född? 

– Hur gammal kan tranan bli? 

 

Museets ring 

Märkningen har tidigare 

skett mest i Västergötland 

och Västmanland men 

sedan år 2000 även i Norrbotten. 

En av ringarna som sätts på 

är en ring i aluminium från 

Ringmärkningscentralen vid 

Naturhistoriska riksmuseet. 

Det är den typ av ring  

som används rutinmässigt  

vid ringmärkning av fåglar. 

 

 

Följ tranan Röd-svart-gul! 
 

Vänster ben 

På tranans vänstra ben sitter tre ringar som 

anger landet där tranan är född och märkt. 

Röd-vit-röd kombination betyder Sverige. 

 

Höger ben 

Ringarna på tranans högra ben 

är individens egen kod. 

Genom den kan man känna igen 

samma individ på olika platser  

och vid olika tillfällen. 

 

Gammal bekant 

Tranan med individuell kod  

röd-svart-gul märktes som unge 

sommaren 2000 utanför Umeå. 

 

Man har senare sett tranan 

vid flera platser och tillfällen – 

redan en gammal bekant! 

 

Flyttvägar 

På nästa sida kan du se 

i detalj var och när den setts. 

På våren brukar den rasta vid 

Hornborgasjön i Västergötland. 

Västra Finland och Rügen 

besöker tranan under hösten 

och vintern tillbringas i Spanien. 
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Växterna sprider sig 
 

Står still… 

Växter står rotade i marken 

och kan inte som djur flytta sig. 

Likväl sprider sig växterna 

från en plats till en annan. 

 

…men flyttar sig 

Växterna sprider sig oftast 

med hjälp av sina frön. 

De utvecklas i blomman 

efter det att den befruktats. 

Innan de hamnar i jorden 

och växer upp till nya plantor, 

sprids fröna ett stycke  

bort från moderplantan. 

Hur går det till? 

 

Vind 

Hos asken har fröet en vinge 

och hos gullriset fina hår. 

Det gör att vinden lättare 

griper tag i fröet och för det 

bort från moderplantan. 

Spridningens sträcka varierar 

och beror på vindens styrka 

och fröets vikt. 

 

Djur 

Många växter sprids med djur. 

Fröna har då ofta hår eller taggar 

som fastnar i djurens pälsar 

eller i människors kläder. 

Några exempel är kardborre  

och humleblomster. 

 

Självspridning 

Vissa växter gör det själva. 

Hos midsommarblomstret 

är frukterna långa och smala. 

En inre spänning utvecklas 

i fruktens vägg när den mognar. 

Till sist spricker frukten upp 

i en sprittande, plötslig rörelse,  

så häftig att fröna slungas ut  

och landar ett stycke från plantan. 

Pollination 
 

Allergiker? 

Många är allergiska mot pollen 

som flyger omkring i luften. 

Vad är pollen? 

Det kommer från växter 

och motsvarar hos djuren 

hanliga könsceller. 

 

Två kön 

Liksom djur och människor 

har också växter två kön. 

För att befruktning skall ske 

måste hanliga könsceller 

överföras till honliga, äggceller, 

och smälta samman med dem. 

Detta kallas pollination 

och kan ske på olika sätt. 

 

Vind 

Vissa växter, till exempel björk, 

har små, lätta pollenkorn 

som flyger iväg med vinden. 

I bästa fall träffar de då på 

det honliga könsorganet 

på en annan björkplanta,  

där de till sist växer fast. 

Befruktning äger nu rum. 

 

Insekter lockas 

Insekter besöker ofta blommor. 

Flugor och blomflugor ser du ofta 

sitta på fibblor eller kvanne. 

Insekterna vägleds till blommorna  

av deras färger och dofter. 

 

Nektar 

Det insekterna egentligen  

lockas av är nektar. 

Det är en sockerhaltig vätska  

och en viktig energikälla 

för de besökande insekterna. 

Varför bildar växten nektar? 

Jo, växten lockar till sig insekter 

för att få hjälp med pollinationen. 
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Klibbigt pollen 

När flugorna promenerar  

omkring på fibblans blomma 

fastnar pollenkorn på dem, 

eftersom de ofta är klibbiga. 

Vid ett besök på nästa blomma, 

för flugorna med sig pollen 

som fastnar i den nya blomman. 

Den blir nu befruktad. 

 

Stormhatten 

Blommorna ser ut som hattar, 

där nektarn sitter långt upp 

i blommans övre del. 

Stormhatten besöks av humlor, 

som har långa tungor. 

Humlorna kryper in i blomman 

och sträcker tungan uppåt 

för att suga åt sig nektarn. 

 

Växtens dilemma 

Ju längre tunga en besökare har,  

desto längre in i blomman  

måste nektarn sitta. 

Blomman måste nämligen 

få humlan att krypa 

tillräckligt långt in, 

så att den med säkerhet  

berör pollenet med sin kropp 

och att det fastnar på den. 

Annars fungerar inte  

växtens pollination. 

 
Havets strandängar 
 

Flack mark 

Strandängar vid havet  

är det flacka landskap  

där marken nästan omärkligt  

övergår i havets vattenvidd 

under en hög och mäktig himmel. 

Stränderna är långgrunda 

och lockar fåglar i mängd. 

 

Runt kusterna 

Havsstrandängar är vanligast  

vid Ölands och Gotlands stränder 

och som också skildras i dioramat. 

Miljön finns även vid andra kuster, 

framförallt i Halland och Skåne. 

Växter, fåglar och kossor 
 

Salt miljö 

Strandängen är väl fuktad, 

särskilt i de lägre delarna 

som tidvis översvämmas 

av det salta havsvattnet. 

Växtligheten domineras av 

flera arter av örter och gräs. 

Utmärkande för dessa är att de  

måste tåla den salta miljön. 

Träd och buskar är känsliga  

för sältan och hålls tillbaka. 

 

Kossor 

Det öppna landskapet 

formas också till stor del 

av ivrigt betande mular. 

Kossorna snaggar gräset kort  

och träd och buskar  

hinner aldrig växa upp. 

Sedan århundraden tillbaka 

har man använt strandängar 

för bete eller slåtter. 

 

Plums! 

Korna betar gärna i strandlinjen 

och går ut i meterdjupt vatten. 

De betar bladvass och säv 

och trampar sönder deras rötter. 

Vassar hålls därför borta. 

De skulle annars breda ut sig 

i stora bestånd längs stranden. 

 

Vadare och vitfågel 

Kornas bete gör stränderna  

tillgängliga för vadarfåglar  

som hittar riklig föda  

i det grunda strandvattnet – 

rödbena, enkelbeckasin, 

tofsvipa, roskarl och andra. 

Likaså finner vi vitfågel i mängd, 

silvertärna och gråtrut är 

endast två exempel. 
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Änder och gäss 

Överallt flyger småfåglar. 

Vackrast är den lysande gulärlan. 

Gräsmarken betas ofta av gäss, 

mest grågäss och gravänder. 

 

Rastplatser 

Betade strandängar  

är värdefulla häckplatser  

för många arter av fåglar. 

Men de är även viktiga rastplatser 

för tusentals flyttande fåglar 

under höst och vår – änder, 

vadare, gäss och småfåglar, 

som i sin tur drar till sig rovfåglar. 

 

 

Om betet upphör 
 

Om betet upphör 

Att betesdjur är viktiga för 

strandängens utformning 

ser man lätt om betet upphör. 

Bladvass, säv och höga gräs 

breder då ut sig och förkväver 

den lägre örtfloran. 

 

Fåglar försvinner 

Vadarna och gässen försvinner. 

Det gäller också småfåglarna, 

även om de ersätts av andra arter. 

Det totala antalet fågelarter 

som häckar eller rastar minskar. 

 

Hotad miljö 

Hävdade strandängar blev 

under 1900-talet allt ovanligare. 

Genom strandängens rikedom 

på arter av växter och djur, 

söker man nu bevara miljön. 

Inventeringar och forskning 

ger en grund för skötsel 

och bevarande. 

 

 

Brushanen leker 
 

Lek på allvar  

Brushanarna har samlats  

till lek på havsstrandängen. 

Hanarna uppför sitt spel, 

turnerar och intar olika poser. 

Honorna lockas till platsen 

av de granna hanarna. 

Deras syfte är allvarligt – 

finna en partner och para sig. 

 

 
Den tysta leken  

När fåglar bildar par vid 

fortplantningen ingår oftast 

läten eller sång i frieriet. 

Brushanen är ett undantag. 

Den är knäpp tyst under leken. 

Istället är visuella signaler 

starka och mycket viktiga – 

både fjäderdräkt och beteenden  

är speciella under leken. 

 

Mörk eller ljus 

De finns två typer av hanar. 

En del har mörka kragar 

och andra har ljusa. 

Vissa mörka hanar är dominanta. 

På spelarenan har de revir 

som de försvarar mot varandra. 

Hot och stridigheter uppstår 

ofta vid revirgränserna. 
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Honorna lockas 

Honorna lockas till arenan 

av de uppträdande hanarna. 

Kommer en hona i närheten 

kan hanarna locka henne extra 

genom att lyfta vingarna uppåt 

och visa den vita undersidan. 

 

Och den ljuse? 

Men den där ljuse hanen då, 

som lurar lite i bakgrunden? 

Deltar han inte i leken? 

Ljusa hanar har inget eget revir 

utan står på en mörk hanes revir. 

Men varför blir inte den ljuse  

bortmotad av revirägaren? 

Så här fungerar det: 

 

Dominans 

Om en mörk hane har en 

eller flera ljusa hanar på sitt revir 

lockar han fler honor till reviret. 

Han får därmed fler parningar. 

En mörk hane dominerar  

över en ljus och hindrar honom 

från att para sig med honorna. 

 

Riskabelt 

Men strategin är riskabel –  

om den mörke är upptagen  

av en strid med grannen, 

kan den ljuse snabbt sno åt sig  

en parning med en hona. 

Parningen tar bara en sekund! 

 

Konkurrens 

Enda sättet för den ljuse hanen  

att para sig är att tålmodigt vänta  

tills en chans dyker upp. 

Trots konkurrensen om honor, 

vinner den mörke i längden på 

att ha ljusa hanar på reviret 

genom att han då lockar  

desto fler honor till sig.

Strandpipare 
 

Vem där? 

Smiter fram i skydd av växterna, 

spanande, sniffande efter byte… 

Upptäckta! 

Nu gäller det för strandpiparna 

att spela spelet – övertygande  

och med inlevelse! 

 

Sjuk? 

Strandpiparna är raskt på benen. 

En av dem kryper framåt. 

Hukar och hänger med huvudet, 

vingar och stjärt släpar i marken. 

Är den sjuk? 

 

Frisk? 

Den andra ser ovanligt frisk ut – 

huvudet upprest, stjärten i vädret 

och viftar högt med vingarna. 

Springer fram över marken, 

visar upp vita vingband 

och ljusa sidor under vingarna, 

allt för att synas tydligt. 

 

Rädd? 

Är de inte rädda? 

Minken verkar hungrig 

och är hack i häl på dem. 

Varför flyger de inte iväg, 

långt bort till säkerheten? 

 

 
 

Rädda skatten 

Titta i vänstra främre hörnet 

så ser du förklaringen. 

Just det – äggen! 

Var det svårt att se dem? 

De är ju kamouflerade. 

Det ska vara svårt att se dem! 
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Högt spel 

Strandpiparna driver sitt spel 

för att se lättfångade ut 

och locka minken med sig 

bort från de dyrbara äggen. 

De följer noga minkens rörelser 

och håller ett säkert avstånd 

för att snabbt kunna fly undan  

en plötslig attack. 

 

Lura döden 

Att spela skadad kan vara  

ett bra sätt att lura ett rovdjur. 

Beteendet finns bland annat  

hos änder och vadarfåglar,  

till vilka strandpiparna hör. 

 

Högt pris 

Att undvika lurande rovdjur 

är viktigt för alla bytesdjur. 

Den som misslyckas 

betalar ett högt pris – döden. 

 

Anpassningar 

Just därför har bytesdjur ofta  

utvecklat listiga anpassningar 

för att komma undan. 

Att spela skadad och lättfångad  

eller att utnyttja kamouflage 

(strandpiparens ägg!) 

är bara några av många sätt. 

 

Minken 

Minken förekommer inte  

ursprungligen i svensk natur. 

Den har rymt från minkfarmer 

och spred sig under 1900-talet 

över hela landet. 

 

Hotar sjöfågel 

Samtidigt med spridningen 

till kust och skärgårdar 

minskade många sjöfågelarter. 

Minkens jakt är en möjlig orsak, 

då många av fågelarterna  

saknar effektiva anpassningar 

för att undvika den nya faran. 

Strandskata 
 

Leta musslor 
 

Sondera lera 

Strandskatan sticker ned  

sin långa näbb i leran 

för att leta efter föda – 

musslor, maskar och kräftdjur. 

Smådjuren är mjuka 

och därför lätta att svälja, 

musslorna med sina hårda skal  

är betydligt svårare. 

 

Viktig föda 

Den vita, räfflade hjärtmusslan 

är mycket vanlig på västkusten 

och viktig föda för strandskator. 

De kan äta 200 på en dag. 

 

 
 

 

Vilken är bäst? 
 

Slå… 

Att öppna en musslas skal 

kan ha sina problem. 

Det är inte lätt att slå sönder, 

särskilt om skalet är kraftigt. 

 

…och bända 

Musslor har en kraftig muskel  

som håller ihop skalhalvorna. 

Att bända upp skalhalvorna 

kan därför också vara svårt. 

Pröva själv nästa gång 

du är på västkusten! 

 



 87 

Hur gör strandskatan? 

Vissa individer hamrar mot  

skalkanten så att den brister, 

andra bänder upp skalet. 

Näbben är tillplattad från sidorna, 

formad som ett vasst stämjärn, 

och kilas in mellan skalhalvorna 

så att skalkanten går sönder. 

 

Nu kan strandskatan nå  

musslans inre mjuka organ 

och bita sönder slutmuskeln. 

Då öppnar sig skalet. 

 

Kräsen skata 

Runt om strandskatan  

ligger musslor i olika storlek, 

små, stora och medelstora. 

Men bara medelstora musslor, 

tre-fyra centimeter stora, 

har strandskatan öppnat. 

De mindre och större är orörda. 

Varför är det så? 

 

Stora… 

Att öppna en mussla  

kräver tid och energi. 

En stor mussla innehåller  

mycket mat för fågeln, 

men har ett kraftigt skal 

och mycket stark slutmuskel. 

Kostnaden att öppna den  

är så hög att det lönar sig dåligt.  

 

…små… 

Små musslor är lätta att öppna 

men innehåller så lite föda  

att inte heller de blir lönsamma. 

 

…och medelstora 

Medelstora musslor däremot 

är de mest lönsamma att öppna. 

Därför föredrar strandskatan  

att äta musslor av denna storlek. 

 

 

Ett smart val 
 

Skicklig skata 

Forskare har gjort beräkningar, 

som visar att strandskatan  

gör ett bra val om den väljer  

att öppna medelstora musslor. 

Hur kan strandskatan vara så  

skicklig på att göra ett bra val? 

Tänker strandskatan?  

Matematiska beräkningar? 

Knappast! 

 

Variation 

Förklaringen är ganska enkel: 

Vi tänker oss att i det förflutna 

har det funnits strandskator  

som valt föda på olika sätt. 

Några tog mest små musslor, 

andra mest medelstora  

och några tyckte bäst om stora. 

 

Vinst och kostnad 

De individer som tog medelstora 

fick ut mer energi ur maten 

i förhållande till kostnaden 

för att samla in den. 

Det gav dem bättre hälsa, 

överlevnad och fortplantning. 

Därför bidrog de med flest ungar 

i nästa generation. 

 

Arv 

Om sätten att välja föda 

är en ärftlig egenskap 

överförs den till ungarna. 

Efter många generationer 

kommer då de flesta strandskator 

att välja medelstora musslor. 

Det är precis vad vi ser idag. 

 

Naturligt urval 

Detta skeende innebär ett urval 

av en viss typ bland många. 

Urvalet sker helt spontant  

och kallas därför naturligt urval. 

 

Anpassning 

En process av detta slag innebär 

att strandskatan efter lång tid 

och många generationer 
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förändrats i sitt val av musslor – 

från att ha tagit alla storlekar 

till att föredraga medelstora. 

Den har anpassats till sin miljö, 

i detta fall ett visst utbud av föda. 

 

Evolution 
Ett sådant händelseförlopp, 

naturligt urval som leder 

till en god anpassning, 

kallas av vetenskapen evolution. 

 

Säl 
 

Sälsång 

Under sommar och höst 

vistas gråsälarna oftast 

i kusternas skärgård. 

Nästan hela sitt liv 

tillbringar de i vattnet, 

där de också söker föda. 

Då och då vilar de på låga skär. 

Ibland sjunger de från skären – 

långa klagande tonräckor. 

 

Tre arter… 

I montaget ser du två sälar 

som tillhör två olika arter. 

Den större är en gråsäl, 

den mindre en knubbsäl. 

Arterna är lika till utseendet. 

Du skiljer dem lättast åt  

på huvudets profil. 

 

 
 

…runt kusterna 

I Sverige finns gråsälen  

huvudsakligen i Östersjön 

och knubbsälen på västkusten 

och vid södra Gotland och Öland. 

I norra Östersjön finns  

vår tredje sälart, vikaren. 

 

 

Gråsälen i Östersjön 
 

Sval nedkomst 

När hösten övergått till vinter 

drar sig gråsälarna ut i Östersjön. 

Efter långa vandringar når de 

de vidsträckta packisarna. 

I skiftet februari-mars går honan  

upp på isen för att föda sin unge, 

gärna invid ett vindskydd 

av upptornad packis. 

 

Vit unge 

Ungen föds med gulvit päls, 

väl skyddsfärgad mot isen. 

Modern stannar hos ungen 

under tre veckors tid 

och diar den med fet mjölk. 

 

Parning 

Efter diperioden har ungen 

ökat i vikt från 10 till 50 kg. 

Nu byter ungen päls och 

får de vuxnas färgsättning. 

Hanarna har också  

sökt sig ut mot packisarna 

och nu under mars månad, 

i slutet av diperioden, 

är tid för hane och hona  

att para sig. 

 

Ungen överges 

Efter diperiodens slut 

överges ungen av modern. 

Den klarar sig på egen hand 

och lever på upplagrat fett 

innan den till sist går i vattnet 

och själv börjar jaga fisk. 

 

Ömsa hår 

De vuxna djuren återvänder  

in mot tillhållen vid kusterna. 

Nu följer en hårömsning 

under maj och juni. 

Sälarna ligger uppe på skären 

och skaver sig mot klipporna. 
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Födan 

Gråsälens föda består mest  

av skarpsill, sik och strömming. 

Även lax och öring står på menyn. 

 

 

Hotad med räddad 
 

Jakt…  

Omkring år 1900 fanns troligen  

100 000 gråsälar i hela Östersjön, 

men år 1940 endast 20 000. 

Hård jakt orsakade nedgången. 

 

…och sedan gift 

Allt större mängder miljögifter 

i gråsälarnas föda ledde till 

en fortsatt minskning. 

År 1975 uppskattades antalet 

till mindre än 4 000 individer. 

Genom undersökningar vid 

Naturhistoriska riksmuseet 

klarlades problemen – 

livmodern hos många honor  

var skadad och igenvuxen, 

vilket gjorde dem sterila. 

 

Nya problem 

Många sälar dör i fiskeredskap, 

särskilt ryssjor och nät. 

Genom att utveckla nya redskap  

försöker man undvika olyckorna. 

Ett nytt problem är de tarmsår 

som nu upptäcks på hälften  

av alla undersökta gråsälar. 

Orsaken är okänd. 

 

Stammen ökar 

De skadligaste gifterna  

är idag förbjudna i samhället. 

Halterna av miljögifterna 

har sjunkit i fisken i Östersjön, 

men är ännu höga i sälarna. 

Trots det har gråsälarna ökat 

till cirka 15 000 djur i Östersjön. 

En viss jakt är även tillåten, 

särskilt skyddsjakt vid fiske 

och fiskodling. 

 

 
 

 
Fågelklippans vitfågel 
 

Inget! 

Vad vore svensk skärgård  

utan trut och mås? 

Inget! 

Åtminstone en handfull arter  

bör du kanske känna till 

och som du ser i utställningen. 

 

 
 

Fågelklippa 

Ofta står trutarna spanande 

på höga klippor med vid utsikt. 

De största trutarna lägger beslag 

på de högsta klipporna. 

 

Havstrut 

Störst är havstruten. 

Ryggsidan är svart 

liksom vingarnas ovansida. 

Längst ut mot spetsen 

har vingarna flera vita fläckar. 

Benen är gråskära. 

Häckar också i de stora sjöarna. 

 



 90 

 
 

Silltrut 

Silltruten liknar havstruten, 

men är något mindre. 

En säker skillnad är benfärgen, 

som hos denna art är gul. 

Vingen har endast  

få vita fläckar på spetsen. 

Häckar också i Vänern. 

 

Gråtruten 

Gråtruten står inte  

just nu på klippan. 

Den är hemma vid boet 

och matar ungarna 

i dioramat strax intill. 

Storleken är som silltrutens 

men ovansidan är grå 

och benen är skära. 

Häckar också i vissa delar 

av inlandet. 

 

Fiskmås 

Arten påminner om gråtruten 

men är mindre och slankare. 

Ögat är helt mörkt, 

ovansidan grå och 

näbben liten och gröngul. 

Samma färg har benen. 

Fiskmåsen är också vanlig 

vid insjöar. 

 

Skrattmås 

Denna art vilar också ofta  

på högre eller lägre klippor. 

Skrattmåsen håller till 

i vassar och kärrmarker, 

mest i inlandet. 

Den känns lätt igen 

på det mörka ansiktet. 

Du hittar den i montern 

som handlar om skrattmås. 

Tärnor 

Fisktärna och silvertärna, 

de vanligaste tärnarterna, 

föredrar öppna stränder 

vid insjöar eller havet. 

De är slanka fåglar 

med kort hals och korta ben 

och mycket lång stjärt. 

Näbb och ben är starkt röda. 

I montern Strandängar 

hittar du några silvertärnor. 

 
Gråtrutens näbb 
 

Fylld kräva 

Gråtruten har kläckt ungarna. 

Hungriga väntar de på mat – 

fisk, musslor och smådjur. 

Föräldrar på födojakt 

sväljer ner maten i krävan 

för att transportera den till boet. 

 

 
 

På pricken 

När en förälder landat vid boet 

böjer den sig fram över en unge. 

Ungen tittar på förälderns näbb 

och pickar sedan mot den 

röda fläcken på näbbens spets. 

Pickandet leder till att föräldern 

kräks upp maten ur krävan. 

 

Medfött beteende 

Ungens beteende är medfött 

och den pickar lika väl 

mot en konstgjord modell 

som liknar förälderns huvud. 

Till och med en pinne  

med rödmålad spets är nog 

för att utlösa beteendet. 
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Är du en gråtrut? 

Andra beteenden är inlärda, 

till exempel att känna igen  

den egna arten. 

När ungen som vuxen  

själv deltar i parbildningen  

är det viktigt att para sig  

med en individ av samma art. 

Hur känner en gråtrut igen 

en annan gråtrut? 

 

Vi och dom 

Varje trutart har egenskaper 

som är typiska för arten 

och som skiljer den från andra – 

läten, beteenden, färg och form. 

Karaktärerna kan vara finstilta, 

till exempel färgen på ögat 

eller på ringen runt ögat. 

 

Inlärt beteende 

Att känna igen sin egen art 

lär sig ungen redan 

i kontakten med föräldrarna. 

Man säger att den präglas  

på sin egen arts utseende. 

 

Väl undersökt 

Vetenskapliga studier har visat 

att trutungar som växer upp 

hos en främmande trutart 

ofta uppfattar denna art  

som sin egen art som vuxen. 

Inte sällan strävar den att bilda par 

med en individ från den andra arten. 

Vilka karaktärer ungen lär in 

är dock ännu oklart. 

 

Mammas bröst 

Ett djurs beteende är oftast  

en blandning av nedärvda  

och inlärda beteenden, 

som till exempel hos gråtruten. 

Samma sak gäller oss själva. 

Att cykla är mödosamt inlärt. 

Att suga på mammas bröst – 

vem lärde dig det? 

Utter 
 

Torpeden 

Som vore hon ett med vattnet 

skjuter hon fram som en torped: 

snabb, precis, överrumplande – 

utterhonan fiskar. 

 

 
 

 

Hålla andan 

Uttern kan hålla andan  

i 3 – 4 minuter och simmar  

under vattnet med en hastighet  

av 6 – 7 kilometer i timmen. 

Farten är dock betydligt högre 

i själva attacken mot fisken, 

som sker på en meters avstånd. 

 

Hane och hona 

Att det är en hona ser du  

på det smala, smäckra huvudet 

och att hon är något mindre  

i kroppen än hanen. 

Han ligger och vilar  

på stranden vid sin matplats. 

 

Tät päls 

Pälsen består av stickelhår 

och under den av fin bottenull. 

Pälsen är tät och vattenavstötande 

och när uttern ligger i vattnet  

håller den kvar ett luftlager 

så att huden förblir torr. 

 

Simhud 

Fötterna har simhud mellan tårna, 

ännu en anpassning till vattenliv. 

Liksom uttern är även bävern  

ett simmande och dykande djur. 

Dess päls och fötter liknar utterns. 
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Hemområde 

Varje utter har ett hemområde 

beläget längs sjö- och åstränder, 

vid kusten eller i dess skärgårdar. 

Med spillning och doftsekret 

från körtlar vid anus 

markeras området mycket noga 

på stenar, tuvor och stubbar. 

Uttrarnas kanor i strandkanten 

är också ett sätt att markera. 

 

Lever åtskilda 

Dominanta hanar lägger beslag 

på de bästa fiskevattnen. 

Områdena hävdas som revir – 

de försvaras alltså mot inkräktare. 

Områdena är vintertid  

omkring 15 kilometer långa, 

sommartid upp till 40 kilometer. 

En honas hemområde är mindre, 

omkring 5 kilometer långt. 

 

Kort möte 

Hanars och honors områden  

överlappar varandra. 

Under senvinterns brunst 

söker de kontakt med varandra. 

De är tillsammans några dagar  

för att para sig och skiljs sedan åt. 

 

Ensam mor 

Honan föder vanligast  

två eller tre ungar i sin lya, 

oftast under april–juni. 

Under sensommar, höst och vinter 

leder hon dem i sitt hemområde. 

Efter ett år skiljs de åt. 

 

Hotad art 

Sedan 1950-talet har uttern  

minskat i vårt land 

och är idag en hotad art. 

Gifter i miljön är största hotet. 

Naturhistoriska riksmuseet  

och andra myndigheter  

forskar i utterns ekologi  

för att klarlägga problemen. 

Örn 
 

Havsörn 
 

Mäktig fågel 

Få fåglar är så väldiga och 

inger sådan respekt som örnar. 

Betrakta denna mäktiga havsörn, 

som en bister vinterdag 

sitter på en stelfrusen åtel 

någonstans vid östersjökusten. 

 

 
 

Gammal hona 

Just det här exemplaret 

är en sju år gammal hona, 

en stor och kraftig individ 

som mätte 234 centimeter  

mellan vingspetsarna 

och vägde sju kilogram. 

 

Upplänning 

Genom ringmärkning vet vi 

att hon föddes och levde  

vid upplandskusten. 

Havsörnar blir könsmogna 

vid fem års ålder, 

och hon hann endast häcka  

två gånger innan hon dog. 

 

Bråd död 

Döden blev våldsam – 

kollision med en kraftledning  

som inte upptäcktes i tid. 

Vid undersökningar på  

Naturhistoriska riksmuseet  

avslöjade man också 

att hon blivit påskjuten – 

ett stort hagel satt i buken. 
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Grov näbb 

Att det är en havsörn  

ser du lätt på den höga  

och mycket kraftiga näbben 

liksom den korta stjärten. 

Att näbben är gul, 

fjäderdräkten gråbrun 

och stjärten helt vit avslöjar 

att det är en gammal individ. 

Ungfåglar är mörkare bruna 

och spräckligare. 

 

Asätare 

Som du ser av montaget 

är havsörnen asätare. 

Kadavret är ett rådjur. 

Örnen har inte själv slagit bytet. 

Rådjur dukar ibland under 

av svält och sjukdomar, 

särskilt under vintern. 

 

Jägare 

Havsörnen äter också fisk, 

som braxen och gädda, 

och sjöfågel, mest ejder och skrak. 

Dessa byten jagar den själv, 

ibland i långa tröttande jakter. 

Vintrar med islagda vatten 

utnyttjar örnarna ofta kadaver. 

 

Hotad 

Under hela 1900-talet 

var havsörnen en sällsynt  

och hotad fågel i Sverige. 

Jakt orsakade stor dödlighet 

och miljögifter i födan 

gjorde örnarna sterila. 

Först omkring år 2000 

fortplantade sig örnarna igen. 

 

Väldiga bon 
Havsörnen bygger stora bon 

som väger 500 kilo eller mer. 

Boträden är oftast grova tallar, 

som är tillräckligt kraftiga  

för att kunna bära boet. 

Dessa träd är långt över 100 år 

och blir idag allt ovanligare – 

skogen avverkas numera 

före 100 års ålder. 

Fridlyst 

År 1924 fridlystes havsörnen. 

Boträden behöver skyddas idag  

genom hänsyn i skogsbruket. 

De skadligaste gifterna  

är idag förbjudna 

och utfodring vintertid  

med giftfritt slakteriavfall 

har lett till att fler ungfåglar 

överlever vintern. 

 

Framgång 

Arbetet är till stor del ideellt 

och resultatet imponerande. 

År 1970 häckade 70 par i landet, 

år 2000 fanns 350 par, 

år 2007 fanns 500 par 

och år 2012 cirka 550 par. 

Svenska Naturskyddsföreningen  

har lett arbetet, där också 

Naturhistoriska riksmuseet  

deltagit genom analys av gifter.  

Detta är ett bra exempel 

på framgångsrik naturvård. 

 

 

Kråkor 
 

Vinterns nålsöga 

Många hungriga djur  

lockas till det livgivande kadavret  

under den födoknappa vintern, 

framförallt kråkfåglar – 

skator, korpar och kråkor. 

 

Intelligent 

Kråkfåglar är intelligenta  

med god förmåga till inlärning 

och de kan även bemästra  

knepiga situationer. 

Här har vi två orädda kråkor  

som mobbar havsörnen. 

 

Aj! 

En av dem drar örnen i stjärten. 

Den andra håller uppsikt 

och väntar på det ögonblick 

då örnen gör ett hätskt utfall bakåt. 

Det ger en chans att kvickt 

sno åt sig lite mat från kadavret. 
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Spår i snön 
 

Vem där? 

Flera djur har avlagt besök 

vid det lockande kadavret. 

I snön ser du spår  

av en välkänd gynnare –  

avtryck av runda tassar 

och en doftande markering  

med en gul urinfläck. 

Lägg också märke till 

att rådjurets huvud är borta! 

Vem är gynnaren? 

 

Det är… 

Han är röd till färgen, 

nyfiken till karaktären 

och snokar omkring, än här än där. 

Jajamen… Mickel räv! 

 

Asätare och jägare 

Liksom örnen är räven 

asätare men också jägare. 

Vintertid är sorkar och möss, 

rävens viktigaste föda, 

svårfångade under snötäcket 

där de oftast håller till. 

 

Utan huvud 

På större byten, t.ex. rådjur, 

biter räven ofta av huvudet. 

Den bär iväg med det 

och gräver ned det i marken. 

 

Utan förklaring 

Man vet inte varför räven 

gömmer huvudet på detta sätt, 

men den fettrika hjärnan 

är troligen åtråvärd föda.  

Att ha ett förråd av mat 

är alltid en värdefull reserv. 

 

Besök lyan! 

Gör nu ett besök 

vid rävlyan i barrskogen! 

Titta noga på bytesresterna 

som ligger spridda på marken. 

Vad ser du där, om inte – 

just det, en skalle av ett rådjur! 

Utforska naturen 
 

Populärvetenskap 

I den här utställningen 

presenterar vi en mängd fakta 

i populärvetenskaplig form 

om naturen i Sverige. 

Till grund för utställningen  

ligger kunskap som byggts upp  

inom naturvetenskaplig forskning. 

 

Forskning 

Hur går forskning till? 

Vetenskapligt arbete kan  

utföras på en mängd olika sätt 

beroende på vilka frågor  

man försöker svara på. 

 

Ett exempel 

Här berättar vi om forskning  

med hjälp av ett exempel – 

ringmärkning av fåglar. 

Frågan forskarna ställer är: 

Vart flyttar fåglarna? 

 

 

Varför flyttar fåglarna? 
 

Hård vinter 

Nordisk vinter är hård – 

snö, is, köld och brist på föda 

är ständiga och dödliga hot. 

Växter och djur har anpassats 

på olika sätt för att  

kunna överleva vintern. 

 

Anpassningar 

I utställningen finner du flera exempel  

på anpassningar till vintern:  

Björnen sover i sitt ide, sorkar och möss 

lever i det dolda rummet under snön, 

järven lägger upp matförråd. 

 

Fly! 

Det finns ännu ett knep 

att klara sig undan eländet – fly! 

Så gör nästan 70 procent 

av våra 240 häckande fågelarter.  

Under sensommar och höst 

drar en mäktig ström av flyttare 



 95 

söderut genom Sverige 

och tvärtom på våren. 

 

Nya anpassningar 

Att flytta kräver i sin tur  

anpassningar hos flyttaren – 

främst ett sinne för orientering, 

men även en ämnesomsättning 

som är avpassad för den  

energikrävande flygningen. 

 

Flyttfåglar 

De fåglar som flyttar ur landet  

är i första hand insektsätare – 

insekter saknas ju på vintern. 

Andra fåglar övervintrar  

ibland i sydligaste Sverige, 

särskilt milda vintrar. 

Hit hör till exempel trutar, 

måsar och simfåglar, 

alla beroende av öppet vatten. 

 

Stannfåglar 

Fåglar som stannar kvar är  

fröätare (många småfåglar) eller 

andra växtätare (t.ex. hönsfåglar), 

de flesta ugglor och vissa rovfåglar, 

som lever av andra fåglar, harar 

eller smågnagare. 

 

Vinterns krav 

Vinterfåglar är anpassade  

för att klara vinterns krav. 

Tjäder, orre och dalripa  

gräver ner sig i snön 

för att bättre hålla värmen. 

Dalripan får tjockare fjäderdräkt  

med bättre isolering. 

Sparvuggla och nötskrika  

lägger upp förråd av mat. 

Dessa exempel hittar du  

på andra ställen i utställningen. 

Hur går ringmärkning till? 
 

Ring om benet 

Fåglarna ringmärks med  

en lätt ring av aluminium, 

som sätts runt fågelns ben. 

Ringen väger mindre än  

en halv procent av fågelns vikt 

och besvärar inte fågeln. 

 

 
 

Normalt liv 

Även med en ring om benet 

rör sig fågeln normalt. 

Det är viktigt av etiska skäl 

och för att man annars inte 

skulle få meningsfulla resultat 

av ringmärkningen. 

 

Unikt nummer 

All ringmärkning administreras 

av Ringmärkningscentralen på 

Naturhistoriska riksmuseet. 

Varje ring har sitt eget nummer. 

Alla märkta fågelindivider 

får därmed en egen identitet. 

På ringen finns dessutom 

adressen till museet. 

 

Återfynd 

Hittar du en död märkt fågel 

skall ringen sändas till museet. 

Du anger fyndort och datum. 

Med flera återfynd för en viss art 

från olika platser och tidpunkter 

kan artens flyttning kartläggas – 

riktning, rastplatser, vintervisten 

och flytthastighet. 
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Slöjnät 

Först måste fågeln fångas. 

En enkel och vanlig metod är 

att använda tunna slöjnät, 

som du ser i montern. 

Trots att fåglar är skarpsynta 

kan de ändå ha svårt att se näten. 

När fågeln flyger in i nätet  

bildas en ficka där fågeln  

blir liggande utan att skadas. 

 

Protokoll 

Märkaren plockar fågeln ur nätet 

och sätter ringen på benet. 

Märkplats, datum, fågelns art 

och ringnummer noteras noga,  

om möjligt även kön och ålder. 

Ofta anges även fågelns storlek, 

dess vikt och hur mycket fett  

den lagrat upp på buken. 

Märkprotokollet skickas 

till Riksmuseet för arkivering. 

 

Flygbränsle 

Innan en flygetapp påbörjas 

måste fågeln lagra upp fett. 

Fågelns fettstatus anger 

hur mycket föda den ätit 

under den senaste tiden 

och hur lång flygetapp 

den kan genomföra på fettet. 

 

Märkning i boet… 

Man kan också ringmärka  

fågelungar som ligger i boet. 

Med känd födelseort, 

kan man bättre klarlägga  

en arts hela livsmönster 

från födelse till död. 

 

…säger mer 

Kommer en unge som vuxen  

att häcka nära sin födelseort 

eller långt ifrån den? 

Det visar hur fåglar sprider sig 

mellan länder, över kontinenter. 

Återfynd från bomärkning 

gör det också möjligt att avgöra 

hur gammal en fågel kan bli. 

 

 

Hur många fåglar 
ringmärks? 
 

Hur många? 

År 1911 började man  

ringmärka fåglar i Sverige. 

Fram till år 2012 har mer än 

13 miljoner fåglar ringmärkts. 

310 000 fåglar märks varje år 

och 4 000 återfynd rapporteras 

(20 återfynd per arbetsdag). 

 

Märkaren 

För att bli märkare krävs licens. 

Under sakkunnig ledning 

måste man lära sig handlaget, 

att känna igen fåglarna 

och att föra märkprotokoll.  

I landet finns 270 märkare, 

de flesta kunniga amatörer  

men även forskare. 

Märkarna har hjälp av cirka 500 

licensierade medhjälpare. 

 

Fågelstationer 

Hälften av alla ringmärkningar 

utförs idag vid fågelstationer, 

som är strategiskt belägna  

vid viktiga flyttfågelstråk. 

Den mest kända fågelstationen 

är Ottenby vid Ölands södra udde. 

 

Långa serier 

Långa serier av märkningar  

kan visa på förändringar 

hos de ringmärkta arterna, 

till exempel beståndens storlek. 

Detta i sin tur kan återspegla 

förändringar i miljön, 

antingen de är naturliga 

eller orsakade av människan.  

 

 

Vart flyttar fåglarna? 
 

… och resultatet? 

Vad har resultatet blivit 

efter mer än hundra år  

av ringmärkning av fåglar? 

Förutom en mängd detaljer 
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kan vi nu urskilja 

ett storstilat mönster. 

 

Hur långt? 

Vissa arter flyttar om hösten 

endast en kort sträcka  

till södra delen av Sverige  

eller mellersta Europa. 

De är kortdistansflyttare. 

 

Andra arter flyttar längre,  

till Sydeuropa och Nordafrika. 

De är medeldistansflyttare. 

 

En tredje grupp av fåglar 

är imponerande långflyttare. 

De tar sig hela den långa vägen 

till områden i södra Afrika. 

De är långdistansflyttare. 

 

Vilken riktning? 

De flesta fåglar sträcker ut  

från landet i sydvästlig riktning. 

De är sydvästflyttare. 

Några fågelarter sträcker ut  

från Sverige mot sydost. 

De kallas sydostflyttare. 

 

Lär mer! 

Mer om detta kan du lära dig 

i den interaktiva stationen 

strax intill denna monter. 

 

Ortstrohet 

Ringmärkning har visat  

att fåglar sällan häckar  

nära sin födelseort. 

Häckande fåglar är däremot 

ofta trogna sina häckplatser 

och återkommer år efter år. 

En svartvit flugsnappare kan 

återvända till samma trädgård  

och exakt samma holk  

flera år i rad! 

 

Flyttningen förändras 

Ringmärkning under många år 

av fiskmås och skrattmås 

har visat att vinterkvarteret  

för dessa arter idag ligger  

längre norrut (Tyskland-Danmark)  

än tidigare (Holland-Belgien). 

 

Varför? 

En sannolik förklaring är 

att de senaste vintrarna  

varit ovanligt milda. 

Måsarna behöver inte flytta  

lika långt för att klara kylan 

eller hitta öppet vatten. 

 

Långsiktig märkning 

Exemplet visar att långa serier  

av märkning och återfynd 

kan ge oss värdefull kunskap, 

inte bara om fåglars flyttning, 

utan om skiftningar i miljön. 

Detta är av stor vikt idag, 

när människans inverkan  

på miljön är så omfattande. 

 

Hur gamla blir de? 

Återfynd av ringmärkta fåglar 

kan visa hur gamla de blir. 

Här är några exempel 

på de äldsta kända fåglarna 

som märkts i Sverige: 

 

Sillgrissla 42 år 

Kungsörn 32 år 

Storspov 32 år 

Gräsand 23 år 

Tornseglare 21 år 

Koltrast 15 år 

Talgoxe 11 år 

Lövsångare   8 år 

 

 

Fåglarna i montern 
 

Rastande flyttare 

Landskapet i montern 

visar en sydlig kusttrakt 

under sensommar i augusti. 

En mängd fåglar är i rörelse. 

Här rastar de tillfälligt 

i buskmarker rika på insekter. 
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Liv och rörelse 

I nätet har märkaren fångat 

rödstjärt (fågeln till höger)  

och lövsångare och en bofink 

är på väg att flyga in i nätet. 

Buskskvättan vilar i enbusken  

med en amiral i näbben, 

på grenen spanar en göktyta 

och flockar av starar  

surrar genom luftrummet. 

 

 
 

Jaktmarker 

Områden som lockar småfåglar 

drar också till sig rovfåglar. 

En hornuggla stryker fram  

mellan enbuskarna. 

Blänger hungrigt efter småfågel. 

 

 

Arter från 
Sveriges natur 
 

Ett urval arter 

I denna monter visar vi 

ett antal arter av däggdjur, 

fåglar, kräldjur och groddjur 

som alla tillhör svensk fauna. 

 

Art i miljö 

Vår strävan i utställningen 

är att visa arter i sin miljö, 

intressanta beteenden 

och ekologiska skeenden 

som arterna deltar i. 

Runt om i utställningen 

finner du en mängd exempel. 

 

Artrik fauna 

Antalet arter i svensk fauna 

är för många för att rymmas  

i montage med miljöer. 

Många arter är dock vanliga 

och vi visar dem därför här.  

Några arter av fiskande  

däggdjur och fåglar visas i  

närliggande sal i utställningen  

Liv i vatten. 

 


