Svar till viltkorten, åk 3-4
ÄLGEN
1. Älgen är Finlands b) största däggdjur
2. Vad äter älgen? Älgen äter olika slag av växter: grenar och kvistar från buskar och
träd, skott och gräsväxter. Helst äter älgen rönn, asp, vide, björk och tall speciellt på
vintern. Matvalet varierar enligt årstid.
3. I vilken livsmiljö lever älgen? Älgen förekommer i skogsmarker i hela landet.

VITSVANSHJORTEN
1. Hur mycket väger en vitsvanshjort? 50–130 kg
2. En hurudan svans har vitsvanshjorten? Vitsvanshjorten har en medellång svans som är
mörkbrun upptill och vit undertill.
3. Vitsvanshjorten är b) en introducerad art.

SKOGSRENEN
1. Skogsrenen påminner till utseendet om a) tamrenen.
2. Vad äter skogsrenen? Skogsrenen äter olika sorter av lavar på marken och skägglav
som växer på träd. De äter även andra växter och svamp. Födan varierar enligt årstid.
3.

Hur många kalvar föder skogsrenen vanligen? Honorna får vanligen endast en, ibland 2
kalvar.

BJÖRNEN
1. Björnen är en c) allätare
2. Hur stor är björnens framtass? Framtassen är 12–15 cm lång.
3. I vilka delar av landet förekommer björnen? Björnen förekommer i hela landet förutom
på Åland. Stammen är tätast i de östra och nordöstra delarna av landet.

RÄVEN
1. Vilka kännetecken har räven? Man känner lätt igen räven på dess bruna päls, långa
kropp och korta ben, yviga svans och stora spetsiga öron.
2. Vad äter räven? Räven är en allätare. Rävarna jagar små däggdjur, fåglar, groddjur
och ryggradslösa djur. Den äter även frön, ägg, bär och as.

3. Var förekommer räven? Räven förekommer i hela landet. Stammen är tätast i sydväst.
MÅRDHUNDEN
1. Mårdhunden har sitt ursprung i b) Asien.
2. I vilka delar av landet förekommer mårdhunden? Mårdhunden förekommer i hela landet
förutom i de nordligaste delarna.
3. Vad äter mårdhunden? Mårdhunden är en allätare. Den äter olika växter, ryggradslösa
djur, gnagare, groddjur, fiskar, ägg och fågelungar. As finns även på menyn.

SKOGSHAREN
1. Vilken färg är skogsharens päls under vintern? Skogsharen byter päls till vintern så att
den blir nästan helt vit. Endast öronspetsarna är mörka året om.
2. Vad äter skogsharen? Skogsharen är en växtätare. Den äter bl. a bark och små kvistar
från lövträd. På sommaren äter den även gräs och skott.
3. I vilka delar av landet förekommer skogsharen? Skogsharen förekommer i hela landet.

MÅRDEN
1. Ett hur stort djur är mården? Mården är ett mellanstort mårddjur, vars kroppslängd är
40–60 cm och vikt 0,7–2 kg. Svansen är 20–30 cm lång och yvig. Hanarna är större än
honorna.
2. Vad äter mården? Mården är en mångsidig köttätare. Den jagar smågnagare, fåglar,
ekorrar och ryggradslösa djur. I dieten ingår även fågelägg, as, bär och svamp.
3. I vilka delar av landet förekommer mården? Mården förekommer i barrskogar och trivs
bäst i tallskogar. Den är utbredd i hela landet förutom i den yttre skärgården och i
fjällområdena.

