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3 päls 

 öronen     svans 

 nakna  blinda 

 diar 
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6     Grävlingen lever i     daggmaskar, insekter... 
 
       Grävlingen äter    skogar och på åkrar och ängar. 
 
        Grävlingens huvud är          1 - 6 ungar. 
 
       Grävlingen sover i      svartvit-randigt.   
 
         Grävlingshonan föder           ett gryt. 
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åar kvistar brun päls 1 - 4 ungar 

älvar bark 110 cm lång försommaren 

vattendrag blad 30 kg bäverhydda 

boplats föda utseende ungar 



7 barrskog  lövskog 

 öron   hörsel 

 päls   ögon 

 mjölk  gräs 
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9 rovfågel 

 tall 

 ruva 

 

10 

 

11         Huggormen är     ett sicksack mönster på ryggen. 
 
       Huggormen blir    Sveriges enda giftiga orm. 
 
                 Huggormen har          dofter med sin tunga. 
 
                Honan föder     60 - 70 cm lång. 
 
             Huggormen känner           levande ungar. 
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stenrösen möss brun päls 5 - 12 ungar 

jordhålor sorkar vit päls blinda 

busksnår råttor 30 cm lång håla i marken 

boplats föda utseende ungar 
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13 skogar  gläntor 

 horn 

 maj   juni 

 diar 
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    Lodjuret är      kort svans, örontofsar 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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skogar daggmaskar stora framfötter 2 - 7 ungar 

gräsmarker larver svart päls våren 

bohålor insekter långa klor barnkammare 

boplats föda utseende ungar 



17 skogsmark 

 växtätare 

 get 

 bock 

 kid 

 

18 

                  Räven trivs i       rödbrun. 
 
         Rävens päls är       skogen. 
 
    Den har en lång och yvig           blind. 
 
        Räven är en       svans. 
 
              På hösten äter den              allätare. 
 
         En nyfödd rävunge är    bär och frukt. 
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kusten torsk grå päls kut 

på land strömming 300 kg vit päls 

i vattnet lax 3 m lång diar 

boplats föda utseende ungar 



22 berguven 

 natten 

 ruvar 

 dunbollar 
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       Vargen lever i en      älg, rådjur och harar. 
 
          Vargen kan       f lock. 
 
                       Vargen jagar           yla. 
 
  Honan föder sina ungar i en     valp. 
 
            Vargens unge kallas     lya.   
 

25 älgtjuren 

 kalven 

 älgkon 
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