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Naturligtvis:
Djurliv
I Sverige finns 75 olika arter av däggdjur, exempelvis vargar, björnar,
älgar, kronhjortar, dovhjortar, lodjur, rävar och kaniner. I landet finns även
250 häckande fågelarter och 25 arter till som passerar till och från sina
häckningsplatser. I havet finns mängder av arter i olika storlekar, till exempel
Tumlaren, som är en lite val och världens näst största fisk, Brugd som blir
upp till 13 meter lång. Dessutom finns här ca 25 000 olika arter av insekter.
Om vi ger oss ut i naturen finns stora chanser att vi får möta och uppleva
några av dem.

Du hänger väl med?

Källor:
Svt, Svenska djurskyddsföreningen, Håll Sverige rent, Länsstyrelsen, Natursidan, Naturhistoriska
Riksmuseet, Sportfiskarna, Weibulls, Naturskyddsverket, SO-rummet

Biologisk mångfald låter kanske komplicerat, men det är enkelt. Tänk dig en
skogsglänta på sommaren. På marken växer många olika blommor. Runt dem surrar
insekter. Ett rådjur betar av gräset, i ett hål under trädet bor en sork och från träden
hörs fåglar sjunga. Det är biologisk mångfald. En mångfald av djur, växter och
insekter. En rikedom av arter.

Varför är det vitkigt?
Biologisk mångfald är viktigt därför att naturen hålls ihop av arterna. Ju fler arter
desto stabilare är naturen. En stabil natur behövs för att arter ska överleva. Om
exempelvis bin skulle dö ut så skulle alla växter som pollineras få stora problem
och det påverkar nästan allt vi äter – från jordbruksgrödor som används i vår mat till
äpplen i trädgården och blåbär i skogen. Ju fler arter det finns som pollinerar desto
mindre risk är det för en katastrof om en viss art minskar eller försvinner. Biologisk
mångfald är som en försäkring för framtiden.

Om en art utrotas
Det är ungefär som med ett flygplan. Tar du loss en mutter eller två kanske inget
händer. Men ju fler delar du plockar bort desto större risk är det att katastrofen sker.
Dessutom är vissa delar viktigare än andra. På samma sätt är det med arter. Utrotas
en art kan det påverka flera andra arter som i sin tur kan orsaka stora förändringar
av naturen. Till slut är katastrofen ett faktum.
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Arter och biologisk mångfald

1 Lodjur
- Lodjuret är Europas största vildkatt.
- Prickig päls, tofsar på öronen och en kort stubbig svans.
- Den gillar att äta rådjur och är expert på att smyga, det är nästan omöjligt
att få syn på denna katt!
- Utbredning: finns främst i skogarna i mellersta Sverige.
- Skygg och inte farlig för människor.

2 Brunbjörn
- Brunbjörnen tar sig en lång tupplur under vintern och vaknar lagom tills
våren tittar fram.
- Under vintern passar den också på att föda sina ungar. En nyfödd
björnunge väger bara några hekto och är lika liten som en ekorre!
- Björnen är en fridsam allätare. Den äter gärna myror, blåbär och andra
växter. Och ibland jagar den till exempel älg.
- Utbredning: Från Dalarna och norrut.
- Kan vara farlig för människor om man stör ungar eller kommer för nära.

DJURLIV

Sveriges ”big 5” + 1

3 Varg
- Vargarna lever i familjer och de är väldigt skygga.
- De är kända för sitt ylande. De ylar för att berätta för varandra var de är
eller för att varna främmande vargar att området är upptaget.
- De svenska vargarna äter oftast älg, rådjur, ren, bäver, hare och vildsvin.
- Vargen väcker starka känslor i Sverige.
- Den är hotad och därför fridlyst och skyddad enligt lag. Ändå skjuts
många genetiskt viktiga vargar som behövs för en frisk vargstam.
- Utbredning: Ca 300 vargar, främst i mellersta Sverige.
- Vanligen inte farlig för människor.

4 Järv
- Järven gillar mest sitt eget sällskap.
- Som en långbent grävling, med stora tassar och lång yvig svans, rör sig
järven över stora områden.
- De stora tassarna fungerar som smidiga snöskor när snön fryser till och det
blir skare.
- De äter främst ren men även harar och älgkadaver.
- Utbredning: Fjällen
- Väldigt skygg och inte farlig för människor.
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5 Kungsörn
- Kungsörnen är en av de mest kända rovfåglarna.
- De är också en av de bästa flygarna, och kan flyga så fort som 190 km/h.
När de dyker i luften så kan de nå hastigheter över 300 km/h.
- Den jagar och äter mindre däggdjur och andra fåglar.
- Utbredning: Norrlands inland, på Gotland och även på vissa platser i
Uppland och Skåne.
- Inte farlig för människor.

Bonus: Älg
- Symbolen för Sverige – Skogens konung!
- Älgen är Sveriges största djur och kan väga upp till 550 kg.
- Älgen är ett socialt djur som lever i flock. Inte sällan består flockarna av
över 200 medlemmar.
- Älgen är växtätare.
- Det finns 350 000 älgar i Sverige
- Utbredning: Hela Sverige.
- Älgen är inte farlig för människor förutom när de springer över våra vägar.
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Vi kan tacka våra bin för maten! Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer
från växter som bin och humlor pollinerar. Bin ger alltså inte bara honung utan gör
livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Fakta om bin
- Honungsbina sköts av människor, nästan som husdjur. De bor i stora bi-familjer
och hjälps åt. I bi-familjerna är det bi-drottningen som bestämmer. Hon är
mamma till alla de andra bina.
- I en bikupa kan det finnas upp till 50 000 bin.
- Bin samlar nektar från blommor som de gör till honung och pollen som ger
protein till larverna.
- Honung är ett ämne som både bin och humlor tillverkar av nektar eller andra
söta växtsafter.
- En biodlare brukar kunna skörda 40-50 kg honung per kupa och säsong, om
vädret varit bra.
- Ett bisamhälle använder cirka 35 kg pollen under en säsong.
- Bina behöver själva cirka 8 kg honung för att producera 1 kg honung till
biodlaren.
- Inne i kupan förvarar bina honungen i vaxkakornas celler under tätslutande lock
av vax.
- En drottning lägger cirka 2000 ägg om dagen under sommaren. Drottningen
bestämmer om det ska bli arbetsbin (honor) eller drönare (hanar).
- En drönares viktigaste uppgift är att para sig med ungdrottningar utanför kupan.
Lyckas drönaren fullfölja detta uppdrag blir det slutet på hans jordeliv.
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De viktiga bina

- All honung i affären är faktiskt gjord av honungsbin.
- En del bin kan stickas. Men bin sticks oftast bara om de blir väldigt rädda. Då
försöker de försvara sig med sin vassa gadd. Är du snäll och inte skrämmer biet
så behöver du inte vara orolig för att få ett stick.
- Bina hjälper blommorna. I blommorna finns ett pulver som kallas pollen.
Nya blommor blir till genom att pollen kommer från en blomma till en annan
blomma. Då kan ett frö bildas. Ur ett frö kan en ny blomma växa.

- All honung i affären är faktiskt gjord av honungsbin.
- En del bin kan stickas. Men bin sticks oftast bara om de blir väldigt rädda. Då
försöker de försvara sig med sin vassa gadd. Är du snäll och inte skrämmer biet
så behöver du inte vara orolig för att få ett stick.
- Bina hjälper blommorna. I blommorna finns ett pulver som kallas pollen.
Nya blommor blir till genom att pollen kommer från en blomma till en annan
blomma. Då kan ett frö bildas. Ur ett frö kan en ny blomma växa.

Fyra saker du kan göra för att hjälpa bina
1 Köp ekologisk mat så minskar användningen av bekämpningsmedel.
2 Odla blommor på din balkong, i din trädgård och spara vilda blommor
och blommande träd och buskar. Bina älskar det!
3 Hjälp bina med bostäder, bygg ett bihotell!
4 Gör en bivattnare så bina kan släcka törsten.
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Landskapsdjur
Sedan 1988 har vi varje landskap i Sverige ett eget landskapsdjur.

Lappland - fjällräv

Hälsingland - lodjur

Jämtland - älg

Gästrikland - tjäder

Härjedalen - brunbjörn

Uppland - havsörn

Dalarna - berguv

Södermanland - fiskgjuse

Västmanland - rådjur

Östergötland - knölsvan

Värmland - varg

Gotland - igelkott

Närke - hasselmus

Öland - näktergal

Dalsland - korp

Blekinge - ekoxe

Bohuslän - knubbsäl
Västergötland - trana
Halland - lax
Småland - utter
Skåne - kronhjort
Norrbotten - lavskrika
Västerbotten - storspov
Ångermanland - bäver
Medelpad - skogshare

Fågelskådning
Fåglar har fascinerat människor i alla tider och har på senare år blivit trendigt
och kan du till och med följa kändisar som lär sig mer om fåglar. De som forskar
om fåglar brukar kallas ornitologer medan de som studerar fåglar som ett
fritidsintresse. Mest fart på fågellivet är det i gryningen. Det bästa sättet att lära
sig något om fåglar är att följa med någon fågelkunnig ut. Naturskyddsföreningen
ordnar många fågelutflykter. På en del orter finns också lokala fågelklubbar inom
Sveriges ornitologiska förening. På många fågellokaler finns det fågeltorn. .
Kikare
Det första du behöver är en kikare. Den måste inte vara jättedyr, men de allra
billigaste ger kanske inte den skärpa och ljusstyrka du behöver. Fåglar är ofta långt
bort, är små och rör sig fort. Därför är det bra att börja med exempelvis sjöfåglar,
som är lite större och inte försvinner så fort. Att få syn på fåglar med blotta ögat
och sedan också få in dem i kikarens synfält kan kräva en del övning.
Fågelbok
Du behöver också en bra fågelbok. Den ska vara tillräckligt liten för att bära på
samt ha tydliga bilder och utbredningskartor. Växla mellan att titta på fåglarna i
kikaren och kolla upp dem i fågelboken, så att du ”artar” dem rätt. Tänk på att
unga och gamla fåglar kan skilja sig åt i utseende, liksom hanar och honor.
Krysslista
Kryssandet är en central del av fågelskådandet. Utrusta dig med en krysslista över
alla landets fågelarter och markera dem som du ser (och har identifierat själv).
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Fiske
I Sverige fiskar 2 miljoner personer någon gång årligen. Oavsett om du är svenskeller utländsk medborgare får du fiska med handredskap, det vill säga spö, lina och
krok, längs Sveriges kuster samt i sjöarna Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och
Storsjön i Jämtland (utmärkta på kartan).
Fiskekort
Vill du fiska på enskilt vatten (andra vatten än längs kusterna eller de stora
sjöarna (se ovan), måste du kontrollera om fisket är tillåtet eller söka tillstånd
av fiskerättsinnehavaren. Fiskekort till många olika vatten kan du köpa på www.
fiskekort.se och www.ifiske.se.
Typer av fiske
Det finns olika typer av fiske; mete, spinn, flugfiske, havsfiske och isfiske.
Mete - Att meta är roligt för hela familjen och man får ofta napp. Tips på mete:
mask, maggot, larver, majskorn, deg, räkor och bröd. Med mete kan du fånga i
stort sett alla typer av fiskar; mört, braxen, löja, abborre, sik, öring etc.
Spinnfiske - går ut på att kasta ut och veva in ett bete så att det rör sig och simmar
lockande för att få en fisk att hugga. Spinnfiska kan man göra i de flesta vatten som
det finns rovfiskar i, vanligen Gädda.
Isfiske - eller Pimpelfiske från isen är enkelt, billigt och effektivt. Utrustningen kostar
några hundralappar och man kan exempelvis fånga abborre, röding, öring, harr,
lake, sik, gädda och regnbåge. Ute på isen gäller det att alltid tänka på säkerheten:
kolla isens tjocklek och ha på isdubbar.
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Flugfiske - kräver lite övning för att bli både roligt och effektivt. Laxfiskar som öring,
harr, regnbåge, röding, och lax fiskas ofta med fluga, men i stort sett alla fiskar går
att fånga med rätt utrustning och teknik.
Havsfiske - det finns många olika fiskarter att fånga i havet, exempelvis torsk,
makrill, berggylta, bleka, gråsej, sill och plattfiskar. Oftast fiskar man från båt
i havet, men på vissa platser kan man fiska från klippor, bryggor, hamnar och
liknande.

Exempel på andra djurupplevelser
Det arrangeras olika typer av safariturer runt om i Sverige, ex. bäversafari och
älgsafari. Att besöka bondgårdar är ett annat sätt att uppleva djur (även om det inte
finns så många vilda djur på en gård). Museer och parker finns på många platser i
landet, där du kan se och uppleva djurlivet. När du campar eller ger dig ut på hajk
har du också stora chanser att få möta djur. Turistbyråer brukar ha bra koll på vad
som arrangeras i din närhet eller där du turistar.
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