Svar till viltkorten, åk 5-6
ÄLGEN
1. Vilket annat namn har älghonan? Älghonor kan också kallas kor.
2. Under vilken tid på året tappar älgtjuren sina horn? Tjurarna tappar hornen under
vintern.
3. Hur många kalvar föder en älgko i genomsnitt? Korna får 1–2, ibland till och med 3
kalvar.

VITSVANSHJORTEN
1. Under vilket årtionde och varifrån har vitsvanshjorten introducerats till Finland?
Vitsvanshjorten har hämtats Finland som en viltart på 1930-talet från Nordamerika.
2. Hur stor är en vitsvanshjort? Vitsvanshjorten är en medelstor hjort vars mankhöjd är
90–130 cm, och kroppslängd är 150–180 cm vikt 50–130 kg. Hannarna (bockarna) är
större än honorna (hindarna).
3. När får man jaga vitsvanshjortar? Vitsvanshjorten får jagas från och med slutet av
september fram till slutet av januari. Man måste köpa en licens för att få jaga en
vitsvanshjort.

SKOGSRENEN
1. Skogsrenens horn är c) stora med starkt förgrenade taggar
2. Hur många kalvar föder skogsrenen? Honorna får vanligen endast en, ibland 2 kalvar.
3. Vad äter skogsrenen? Skogsrenen äter olika sorter av lavar på marken och skägglav
som växer på träd. Den äter även andra växter och svamp. Födan varierar enligt
årstid.

BJÖRNEN
1. Hur mycket kan en björn väga? 60-300 kg
2. När och var föder björnen sina ungar? Vanligen föds 1-2 ungar (ibland 3-4) i idet under
januari -februari.
3. Björnen är ett b) alltid fredat djur
RÄVEN

1. Var bygger räven sitt bo? Grävlingars gamla hålor och gryt duger bra för räven som
bo, eller så gräver den själv ett bo åt sej.
2. Vad äter räven? Räven är en allätare. Rävarna jagar små däggdjur, fåglar, groddjur
och ryggradslösa djur. De äter även frön, ägg, bär och as.
3. Man får jaga räv med b) utan licens från hösten till våren.

MÅRDHUNDEN
1. Hur ser mårdhundens spår ut? Spåret påminner om rävens spår, men trampdynorna är
mera utspridda än rävens.
2. Mårdhunden är en a) allätare.
3. I vilka delar av landet förekommer mårdhunden? Mårdhunden är utbredd över nästa hela
landet, med undantag för de nordligaste områdena.
SKOGSHAREN
1. Skogsharen är c) den mest jagade viltarten
2. När fortplantar sej skogsharen? Skogsharen föder ungarna från februari till augusti.
3. 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.
MÅRDEN
1. Under vilken tid på dygnet är mården aktiv? Den är aktiv i skymningen och på natten.
2. Var har mården sitt bo? Den bygger bon i ihåliga träd och bergsskrevor. De kan även
använda sej av ekorrens bo eller håligheter som spillkråkan har gjort.
3. 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.

