
Hermelin 
 

Hermelinen trivs i stenrösen, jordhålor  

och busksnår. Den är duktig på att  

klättra och simma.  
 

Hermelinen är en duktig jägare. Ibland  

står hermelinen på bakbenen och spanar  

efter möss, sorkar och råttor.  
 

Hermelinen kan bli 30 cm lång.  
 

På sommaren har hermelinen brun päls  

och på vintern har den vit päls. Det är  

bara svansspetsen som alltid är svart. 
 

På våren föder honan 5 - 12 ungar i  

en håla i marken. Ungarna är små och  

blinda när de föds.  
 

Förr jagades hermelinen på vintern.  

Då användes den vita hermelinpälsen  

till kungliga kläder och fina mantlar. 

 
Sortera orden och skriv in dem på rätt plats. 
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På sommaren är hermelinens päls rödbrun. 

    stenrösen            5 - 12 ungar              möss                brun päls  

      blinda                 jordhålor               vit päls                 sorkar 

    busksnår                 råttor               30 cm lång         håla i marken 

    

    

    

stenrösen 

boplats föda utseende ungar 

På vintern är hermelinens päls vit. 

 

hermelin 



Igelkott                            
 

Igelkotten trivs på ängar, i parker och  

i trädgårdar i närheten av människor.  
 

En vuxen igelkott har 7 000 taggar.  

Den har svarta öron och en kort svans. 
  

På dagen sover igelkotten. På kvällen  

och natten ger den sig ut på jakt efter mat.  

Igelkotten ser dåligt men den har ett  

bra luktsinne.  
 

Igelkotten äter maskar, sniglar och grodor.  

Den kan till och med angripa en huggorm.  
 

På våren föder honan 4 - 6 ungar i ett bo  

av kvistar och mossa. Ungarna är blinda  

när de föds och de har mjuka taggar.  
 

Under vintern sover igelkotten i en håla,  

i en lövhög eller under ett hus.  

Den djupa vintersömnen kallas dvala. 

       

SANT eller FALSKT? Ringa in rätt svar. 
 
 

En vuxen igelkott har 7 000 taggar. 
 

 SANT   FALSKT 
 

Igelkotten ser mycket bra.  
 

 SANT   FALSKT 
 

Igelkotten kan angripa en huggorm.  
  

 SANT   FALSKT 
 

Under vintern ligger igelkotten i dvala. 
  

 SANT   FALSKT 
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Igelkotten trivs på ängar, i parker och i trädgårdar. 

Om igelkotten blir skrämd  

kan den rulla ihop sig till en boll.  

Igelkottens unge har mjuka taggar. 

Under vintern sover igelkotten i en lövhög. 

Man säger att igelkotten ligger i dvala. 



lodjursunge 

Lodjur 

 

Lodjuret är Sveriges enda vilda kattdjur.  

Lodjuret trivs i skogiga bergsområden.  

Det är skyggt och undviker människan. 
 

Lodjuret har en kort svans, örontofsar  

och kindskägg. Det har stora tassar  

och är duktigt på att klättra.  
 

En stor hane kan bli 140 cm lång och  

den kan väga 30 kg. 
 

Lodjuret ger sig ut på jakt på natten.  

Det jagar harar, rådjur och skogsfåglar.  
 

Lodjurshonan föder 2 - 3 ungar i maj  

eller juni. De nyfödda ungarnas päls är  

ullig och varm.  
 

Ungarna diar sin mamma i 5 - 6 månader.  

Ungarna är lekfulla och tränar sig på att  

anfalla. När de är ett år klarar de sig på  

egen hand. 

 

Dra streck till rätt svar. 
 

 

                        Lodjuret är      kort svans, örontofsar och kindskägg. 
 
            Lodjuret har    harar, rådjur och skogsfåglar. 
 
                    Lodjuret jagar          Sveriges enda vilda kattdjur. 
 
De nyfödda ungarnas päls är     5 - 6 månader. 
 
  Ungarna diar sin mamma i           ullig och varm. 
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Lodjuret har kort svans, örontofsar och kindskägg. 

Det har stora tassar och är duktigt på att klättra. 

Ungarna diar sin mamma i 5 - 6 månader. 

När de är ett år klarar de sig på egen hand. 



skogsmark 

Rådjur 

 

Rådjuret lever i skogsmark. Det trivs även  

på öppna platser där det växer buskar. 
  

Rådjuret blir 1 m långt och det väger 25 kg.  

Det har en rödbrun päls. 
 

Rådjuret är växtätare. Det äter gräs, blad  

och knoppar på åkrar och ängar. 
 

Honan kallas för get och hanen för bock.  

Ungen kallas kid.  
 

Honan föder 1 - 3 ungar i maj eller juni.  
 

Kidet kan stå upp redan några minuter efter  

födseln. Sedan ligger ungen helt stilla i högt  

gräs för att inte upptäckas av något rovdjur.  
 

Mamman finns i närheten. Hon låter ungen  

dia några gånger varje dygn. Ungen följer  

sin mamma under ett år. 
 

Skriv in rätt svar. Välj bland orden i rutan. 
 

 

 

 
 

Rådjuret lever i                          .                                                      
 
Rådjuret är en                          . 
 
Honan kallas för                    . 
 
Hanen kallas för                    . 
 
Ungen kallas för                    . 

Hanen har små horn med taggar.  

Honan har inga horn. 
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Honan föder 1 - 3 ungar i maj eller juni. 

Ungen ligger helt stilla i högt gräs 

för att inte upptäckas av något rovdjur. 

    skogsmark       kid          växtätare      bock              get  


