Vem äter vem i skogen
Du behöver
• Sax
• Fästmaterial (”sinitarra”)
• Ett stort papper (A3)
• Blyertspenna och gummi
1. Med hjälp av bilderna på växter och djur kan du lägga ett sorts
pussel som visar hur växter och djur blir uppätna i skogen.
2. Klipp ut bilderna med djuren och beskrivningen av vad de äter. Fäst
en liten klump fästmaterial bakom varje lapp.
3. Du skall med hjälp av pilar visa hur näringen och energin rör sig i
ett ekosystem.
4. Det är växterna som binder solens energi och de gör socker och
andra ämnen med hjälp av solenergin. Det här är den näring om
sedan alla andra organismer äter. Näringskedjan eller näringsväven
börjar därför alltid med en växt.
5. Läs informationen om vad djuren äter. Börja med att på prov ordna
bilderna på ett stort papper, så att de kommer i rätt ordning.
6. Rita pilar från den som blir uppäten till den som äter. Ibland
äter något djur flera olika saker, och ibland blir en art mat åt många
djur. Det kan därför bli många pilar på ditt papper.
7. Du skall ordna djuren så att alla pilar visar åt samma håll, endel
pilar kan bli ganska långa.

Tall (Pinus sylvestris) är ett
vanligt skogsträd i Eurasien

Vargspindlar (Lycosidae) fångar
Den vanliga gröna bärfisen
insekter som lever i
(Palomena prasina) suger saft vegetationen på marken i
ur många olika växter i skogen. skogen

Småvesslan (Mustela erminea)
är vårt minsta
däggdjursrovdjur. Den lever på
små gnagare, främst sorkar.

Skogsharen (Lepus timidus)
äter alla slags småträd, ris och
örter i skogen.

Blåbäret, hela växten
(Vaccinium myrtillus) utgör en
mycket viktig del av födan för
många djur i skogen

Rödräven (Vulpes vulpes) äter
mest små gnagare, men också
fåglar och större djur. Räven
äter också bär.

Kattugglan (Strix aluco) äter
smågnagare och små
däggdjur.

Aspen (Populus tremula) är ett
vanligt träd i våra skogar.

Koltrastar (Turdus merula) äter
mest insekter och spindlar men
äter även bär och frön om
hösten.

Bladlöss (Aphididae) är små
insekter som suger saften ur
växter den här arten lever på
asp.

Bofinken (Fringilla coelebs) lever
uteslutande på spindlar och
insekter.

Tallmätaren (Bupalus pinaria)
är en liten fjäril vars larver äter Sparvhöken (Accipiter nisus)
tallbarr. Den kan förorsaka stor äter främst småfåglar men
fångar också sländor.
skada.

Skogssorkarna (Cletrionymus
glareolus.) är vissa år mycket
vanliga. De äter alla slags växter
på marken i skogen.

