Naturen nära dig

Ta med häftet!

Partille Naturskyddsförening
Känner du igen spåret?

Titta på spår i naturen. Det kan
vara spår efter stora djur eller
små. Det kan vara efter var de
trampat eller vad de ätit. Det kan
vara bajs. Det kan vara bon o.s.v.
Vad är detta spår från för djur?

Möss är mat för många rovdjur. Har du sett en mus någon gång?
Mössen kommer fram om natten
och är mycket snabba när de skall
fly från sin fiende. De äter gärna
fröer och nötter. På hösten flyttar
de ofta in i våra hus. Vilken mus
är detta?

Räven är en av våra vanligaste däggdjur. Känner du igen den?
Räven är aktiv när mörkret faller.
Den letar mat och äter många
olika saker. Den är allätare. På
menyn står bland annat möss.
Den bor i en håla under marken.
Vet du vad boet kallas?

Måla gärna räven!

Rovfåglar äter
bär de sig åt?

Rovdjuren jagar på olika sätt! Om
ni är några stycken. Gör en stor
andra djur. Hur
cirkel av ett rep! Häng små
bjällror på 3 barn som blir byten
och en stor på rovdjuret. Alla
förses med bindlar! Släpp loss
dem innanför repet. Rovdjuret
jagar och bytena försöker komma
undan. Observera metoderna!

Död ved kryllar av liv! Vet du vad en pseudoskorpion är?
Titta gärna inuti en förmultnad
stam eller stock. Ta med en liten
plåtspade eller annat lämpligt att
gräva i det mjuka som bildats.
Det liknar sågspån och kallas
mulm. Med lite tur hittar du
många olika djur. Har vi
skorpioner?

Kan du sätta ett

Leta rätt på några fröer från bok,
ek, björk, lönn eller lind. Ta hem
dem och sätt i en kruka. Tre kan
vara lagom i en stor kruka. Med
lite tur kommer det en liten
trädplanta. Vet du hur lövet ser
ut? Rita av det!

frö från ett träd?

Vilket träd?
Grov bark på träden med många springor. Vad kan du hitta där?
Småkryp försöker gömma sig där
de kan. Kanske finns de under
stenar, bland barr eller löv, i
blommor, i barkspringor eller
någon annanstans? Ta med ett
förstoringsglas och leta i
barkspringor på gamla träd!

Hur många ben har en spindel?
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