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1. Varför är tjäderhanen mycket större än honan?
1. För att kunna skydda honan och ungarna mot fienden
x. För att han äter näringsrikare föda
2. För att honorna har valt att para sig med stora hanar

2. Björnhonan parar sig med flera hannar under en parningssäsong. Varför det?
1. Hanarna tvingar sig på honan
x. Minskad risk för att ungarna dödas av en hane
2. Hon glömmer bort att hon redan har parat sig

3. Hur kan räven veta att det finns en sork under ett sammanhängande snötäcke?
1. Räven ser sorken
x. Räven hör sorken
2. Räven känner lukten av sorken

4. Vargungar slickar sina föräldrar i mungipan för att tigga mat. Varför gör den
vuxna vargen samma sak?
1. Den tigger också mat
x. Den hälsar och visar undergivenhet
2. Den slickar för att hålla mungipan ren på den andra vargen

5. Vem tål torka bäst av tall och gran?
1. Tallen
x. Granen
2. Båda klarar sig lika bra

6. Vilken fördel kan duvorna ha av att vara i flock?
1. Man kan hålla värmen lättare under vintern
x. De plockar parasiter av varandra
2. Flera kan spana effektivare efter rovdjur

X

2

1
7. Flugsnapparhonan vill ha tag på en lämplig hane. Hon väljer en hane som har
1. varierad sång och en bra boplats
x. som är mer vit än svart
2. längst stjärtfjädrar

8. På våren söker blåmeshonan efter en lämplig hane. Vad tycker hon är ”extra snyggt”?
1. En stor haklapp
x. En lång stjärt
2. En starkt blå hjässa

9. Det finns flera anledningar till att kronhjortshanen brölar. En av dem är
1. han varnar sina honor för fara
x. han vill locka fler honor till sitt harem
2. han vill skrämma bort rovdjur

10. Strandskatan väljer att äta mellanstora musslor. Varför?
1. De är lätta att öppna och innehåller förhållandevis mycket mat
x. Mellanstora är vanligast på stranden
2. De stora och små är giftiga

11. Varför accepterar fosterföräldrarna t ex rörsångare den främmande gökungen?
1. För att de tycker synd om gökungen
x. Gökungen är så stor att den skrämmer bort rovdjur från rörsångarparet
2. Gökungen härmar tiggande rörsångarungar och lurar fosterföräldrarna

12. Ormvråken ska just försöka ta snoken, men vad kan ormen hitta på för att
”lura döden?”
1. Blåsa upp sig
x. Slänga sig på rygg
2. Tappa svansen
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