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Tjädrarna. Varför är tjäderhanen mycket större än tjäderhonan?
1. Han skyddar honan och X. Honorna väljer att para 2. Han äter mer
ungarna mot fiender.
sig med stora hanar.
näringsrik föda.
Björnidet. Varför parar sig björnhonan med flera hanar?
1. Hanarna tvingar sig på
X. Minskar risken att en
2. Hon glömmer att
honan.			
hane ska döda ungarna.
hon har parat sig.
Hoppande räven. Hur kan räven upptäcka sorken under snön?
1. Räven ser sorken.		
X. Räven hör sorken.		
2. Räven känner
								 lukten av sorken.
Hökar och duvor. Vilken fördel kan duvorna ha av att leva i flock?
1. De kan hålla värmen
X. De plockar parasiter
2. Fler kan spana
bättre under vintern.
från varandra.		
efter rovdjur.
Vargarna. Varför slickar en vuxen var en annan varg i mungipan?
1. Den tigger mat.		
X. Den hälsar och visar
2. För att tvätta den
				
undergivenhet.		
andra vargen.
Kräsna honor. Vad avgör när flugsnapparhonan väljer sin hane?
1. Att han har varierad sång X. Att han är mer vit		
2. Att han har långa
och bra boplats.		
än svart.			
stjärtfjädrar.
Kräsna honor. Vad tycker blåmeshonan är extra snyggt på hanen?
Tips: Tryck på knappen.
1. En stor haklapp.		
X. Intensivt blå hjässa.
2. En lång stjärt.
Kronhjort. En anledning till att kronhjortshanen brölar är att...
1. Han varnar sina honor
X. Han vill locka till sig
2. Han vill skrämma
för fara.			
fler honor.			
bort rovdjur.
Jägare och byte. Vad gör ormen för att inte bli uppäten av fågeln?
1. Blåser upp sig.		
X. Kastar sig på rygg.		
2. Tappar svansen.
Gök. Varför accepterar rörsångarföräldrarna gökungen i sitt bo?
1. Ungen är stor och		
X. Ungen härmar rörsångar- 2. De tycker synd om
skrämmer bort rovdjur.
ungar och lurar dem.
ungen.
Strandskata. Varför äter strandskatan de mellanstora musslorna?
1. De är lätta att öppna och X. Mellanstora musslor är 2. De stora och små
innehåller mycket mat.
vanligast på stranden.
musslorna är giftiga
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