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Välkomm en t ill H emskogens
underbara värl d!
Hemskogen är befolkad av listiga och snälla djur; Latte
Igelkott, Ekorren Tjum och många andra. I skogen råder
torka men det sägs att det finns en magisk vattensten i
björnarnas rike. Latte är en ovanligt stöddig liten igelkott
opch ger sig av ensam för att hämta stenen. Men för att
komma dit måste Latte ta sig genom lodjurens och vargarnas riken. Och om hon lyckas ta sig dit, hur skall hon då
kunna röva bort vattenstenen från björnarnas borg?

Om dju ren i verkligh et en
IGELKOTT
Man hittar igelkottar i nästan hela Sverige, men främst södra
och mellersta Sverige.
Den lever på samma ställen som människor och trivs i parker
och trädgårdar nära bebyggelse. De finns också i lövskogsdungar eller gles lövskog men undviker ren åkermark och barrskog. Igelkotten är vaken på natten och äter daggmaskar,
sniglar och insekter, men också ollon, svamp och bär. Den är
allätare och äter det mesta den kan hitta i trädgårdar, rester
av grillkorvar, kaksmulor och mjölk som man satt ut till katten.
Många igelkottar tål inte laktos, så välj mjölk med låg laktoshalt. Under vinterhalvåret ligger igelkotten i dvala i ett vinterbo
fodrat med gräs.
EKORRE
Ekorrar finns i hela Sverige. Den är vaken på dagen och äter
främst frön av gran och tall som den mumsar i sig från kottarna, Den håller kotten mellan framtassarna och plockar fram frö
efter frö. men Den gillar också bär, nötter, svampar och gröna
växtdelar. Deras bo är är oftast ett klotformigt risbo fodrat med
mossa och skägglav i en tät gran.

vem har gåt t här?
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Kan du para ihop rätt djurspår med rätt djur?
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Varg
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Ekorre

Räv
Björn
Lodjur
Bäver
Rätt svar: Varg 4, Ekorre, 5, Räv 3, Lodjur 2, Bäver 1, Björn 6

t rä den i skogen

frågespo rt

Vet du hur trädens blad ser ut?
Kan du namnen på dem?
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1. Hur gammalt är världens
äldsta träd ”Old Tjikko”
som växer i Dalarna?
A. 9500 år
B. 300 år
C. 1000 år
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2. Vilket är det vanligaste
trädet i Sverige?
A. Palm
B. Björk
C. Gran
3. Vilket djur är smartast?
A. Gris
B. Korp
C. Schimpans
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”Old Tjikko”
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Rätt svar: 1 A, 2 C, 3 C

Rätt svar: 1 Björk, 2 Ek, 3 Lönn, 4 Kastanj, 5 Gran, 6 Rönn

Ibland behöver djuren i naturen lite hjälp för att klara sig. Här är några tips på vad du
kan göra själv.
BIBASSÄNG
Släck törsten! Fixa mer vatten till vilda grannar! Bygg små dammar eller fågelbad för att
fånga upp vatten. Sätt ut skålar med glaskulor i som bin och fjärilar kan dricka ur utan att
drunkna. Det är speciellt viktigt mitt i sommaren. Om de finns på skolgården är det viktigt att
någon kan fylla på vatten under sommarlovet då behovet är som störst.
Gör så här:
• Ta en pajform eller en panna och fyll den
med vatten och spelkulor, eller små stenar.
Kulorna ger bina någonstans att landa så att
de inte riskerar att drunkna när de dricker.
• Placera på lämplig plats, i närheten av
blommor och grönska där bin brukar trivas.

HJÄLP EN IGELKOTT I VINTER
Sätt ut mat: kattpellets eller mjuk kattmat och vatten. Gör en lövhög, det älskar igelkotten,
eller bygg ett igelkottsbo i trä.
Här hittar du en beskrivning: https://skane.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/
sites/106/2015/05/Igelkottsbo-f%C3%B6r-vintern.pdf
Mer tips finns hos Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna.

Tycker du om att vara ute i skogen? Tycker du att det är viktigt att vi tar hand om planeten?
I så fall borde du gå med i Fältbiologerna som är Sveriges största natur- och miljöorganisation
för unga. Det är gratis och alla mellan 6 och 25 år får vara med
och du får träffa andra som också gillar att vara ute i naturen
och kämpa för miljön.
Läs mer på www.faltbiologerna.se
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