
På besök i rovdjurens land
Björn, järv , varg och lodjur är stora rovdjur som finns i Sverige.

Det sägs att de är starka, listiga och farliga och att de bor i skogen.

Vill du veta sanningen?

Följ med hem till rovdjuren!
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Här får du först lära känna de stora rovdjuren. 
Sedan kan du försöka lösa uppgiften längst bak!

Den tysta smygaren
Namn? Lodjur
Familj? Ja, fast mamman lever själv med ungarna. Pappan går mest för sig själv. 
Vikt? Ofta mellan 15 och 25 kg.
Päls? Ja, gulbrun och ofta med svarta fläckar.
Favoritplats? Tät skog, gärna med mycket klippor och stenblock.
Bostad? Nej, oftast inte. Men lomamman ordnar en skyddad plats åt sina ungar. 
Favoritmat? Rådjur, renar, harar och fåglar.
Bästa jaktredskapet? Sin snabbhet. Tänderna och klorna.
Vad är lodjuret bra på? Det är en mästare på att smyga.
Läten? Lodjur låter inte så ofta, men de ropa, jama, fräsa och spinna som en katt.
Är lon farlig? De flesta lodjur är skygga. Det finns inga kända angrepp på människor Sverige.



Den skickliga klättraren
Namn? Järv
Familj? Ja, fast mamman tar ensam hand om ungarna. 
Pappan går mest för sig själv.
Vikt? Ofta mellan 10 och 20 kg.
Päls? Ja, tjock och brun.
Favoritplats? Fjällen men också skogen. Helst långt från människor.
Bostad? Ja, på vintern. Då bor järvmamman med sina ungar i en lya under snö och klippblock.
Favoritmat? Renar, fåglar och smådjur. Järven är asätare - den äter djur som andra dödat.
Bästa jaktredskapet? Stora fötter som gör att den kan gå bra på snö. Starka käkar att bita med.
Vad är järven bra på? Den är bra på att klättra i träd och att gömma mat.
Läten? Järven är oftast tyst, men den kan morra.
Är järven farlig? Det finns inga kända järvangrepp på människor Sverige.



Den lurviga bärplockaren
Namn? Björn
Familj? Ja, fast mamman tar hand om ungarna ensam. Pappan går mest för sig själv.
Vikt? Ofta mellan 60 och 300 kg.
Päls? Ja, tjock och brun.
Favoritplats? Skogen och fjällen. Men ibland nära byar eller där människor lämnat mat.
Bostad? Ja, på vintern sover björnen i ett ide. Idet kan vara ett hål i en gammal myrstack, i jorden eller
under en klippa.
Favoritmat? Bär, myror och älgkalvar.
Bästa jaktredskapet? Tänderna och de starka framtassarna (som kallas ramar).
Vad är björnen bra på? Att äta bär och springa snabbt.
Läten? Björnen är för det mesta tyst. Men den kan ryta och vråla. Små björnungar kan ”kurra”. 
En björnmamma kan varna sina ungar med ett blåsljud som låter som en vissling.
Är järven farlig? Björnen är ett stort rovdjur som kan skada människor. Men de flesta björnar är skygga. 
I Sverige skadas ungefär en person om året av björnar. Oftast händer det under jakt.



Den listiga kompisen
Namn? Varg
Familj? Ja. Vargen lever ofta mamma, pappa och ungar. Det kallas flock.
Vikt? Ofta mellan 35 och 55 kg.
Päls? Ja, ofta grå och ibland lite gul och rödbrun.
Favoritplats? Trivs på många olika ställen, bara det finns mat. 
Bostad? Nej, men vargen ordnar en lya åt sina små ungar. Lyan är ofta en håla i marken, en grotta eller
klippskreva.
Favoritmat? Älg, rådjur och mindre djur.
Bästa jaktredskapet? Kan springa länge. Tänderna och nosen.
Vad är vargen bra på? Att vandra långt. Den är också bra på att hålla sams med de andra i flocken.
Läten? Vargen kan yla, morra, skälla, gny och gnälla.
Är vargen farlig? Vargen är ett stort rovdjur som kan skada människor. Men de flesta vargar är skygga. 
I Sverige har ingen människa skadats eller dödats av vilda vargar sedan år 1821.

Lodjuret, järven, björnen och vargen dödar andra djur för att äta upp dem. 
Det finns fler som gör det. Bland annat en som du känner väldigt väl. 

Vet du vem? Kolla på nästa sida!



Den mäktiga tänkaren
Namn? Människa
Familj? Ja, människan lever ofta i en grupp som kallas familj.
Vikt? Ofta mellan 45 och 120 kg.
Päls? Ja, mest bara på huvudet. Olika pälsfärger så som vit, svart, brun 
och röd.
Favoritplats? Trivs på många ställen. De flesta bor i städer.
Bostad? Ja, människan bor oftast i fyrkantiga bon.
Favoritmat? Människan är allätare och äter det mesta. Frukt, bär, fisk, kött, chips, läsk, godis och mycket
annat.
Bästa jaktredskapet? Vapen. Fast de flesta går till affären och handlar.
Vad är människan bra på? På att fundera och planera.
Läten? Människan kan ge ifrån sig många olika läten, till exempel prat, sång, skrik, skratt, visslingar 
och musik.
Är människan farlig? Människan dödar många djur och ibland även andra människor. 
Kanske är människan därför den farligaste djurarten i världen? Både för sig själv och andra djur!



Nu har du träffat ”de fem stora”: lodjuret, järven, björnen, vargen och människan. Här kommer 
några frågor om dem. Skriv in svaren i ordormen! Svaren går in i varandra, så sista bokstaven i 
ett ord är första bokstaven i nästa ord. Lycka till!

1.   Vargen lever gärna i grupp. Det gör människan också. Vargens  
 grupp kallas flock.Vad kallas människans grupp?

2.   Vilket är minst av de stora rovdjuren - järv eller björn?
3.   Vilket av de stora rovdjuren är nära släkt med hunden - lodjur eller  

 varg?
4.   Vilken färg har lodjurets päls - gul eller grön?
5.   Vad heter järvens och vargens bostad?
6.   Järven är en ganska dålig jägare. Den äter ofta resterna av djur  

 som dödats av något annat rovdjur. Är järven därför en växtätare  
 eller asätare?

7.   Lever björnen i flock eller ensam?
8.   Vad heter de små kryp som är björnens favoritmat - myror eller  

 spindlar? 
9.   Björn, varg. lodjur och järvar dödar andra djur för att äta upp   

 dem. Kallas de därför rovdjur eller valpar?
10. Vad kallas björnens tass?
11. Vilket djur är farligast för människan - vargen eller människan?
12. Människan har en näsa. Vad kallas vargens näsa?
13. När rovdjuren letar upp bytesdjur har de stor hjälp av sin hörsel,  

 lukt och ...? Syn eller sång?
14. Lodjuret ser bra i mörker. När tror du att lodjuret brukar jaga, när  

 det är dag eller natt?
15. Vad gör björnen i idet? Sover eller äter?


