Freja Flodhäst
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Åhej, vänta lite så ska jag ta mig upp ur vattnet. Det är ganska jobbigt för jag är
ett av de tyngsta landdjuren som finns. Jag väger 1500 kilo och min man väger
dubbelt så mycket. Han har väldigt stora betar vilket är bra att ha om vi behöver
skydda oss mot fiender. Det är kul att vara flodhäst för jag har många kompisar
runt mig hela tiden. I flocken jag tillhör är vi 20 stycken flodhästar.
På dagarna är det riktigt varmt här på savannen så då ligger jag mycket ute i
vattnet. Går du förbi mig så ser du inte så mycket av mig, eftersom det bara är
mina ögon, öron och näsborrar som sticker upp. Min hud är känslig för sol så
när jag ska vara uppe på land får jag först rulla mig i lera för att
skydda mitt skinn. Perfekt solkräm!
1. Varför tycker Freja om lera?
2. Vem väger mest av Freja och hennes man?
3. När är flodhästen svår att se?
4. Vad heter det när en grupp flodhästar lever tillsammans?

Hampus Hyena
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Hej på dig!
Det är jag som är Hampus hyena. Jag bor på savannen i Afrika. På savannen
finns det mycket gräs och buskar. Det är ett perfekt ställe att leka gömme på!
Vi hyenor lever tillsammans i stora flockar. I min flock är vi över 50 hyenor.
Jag äter kött. För det mesta äter jag från döda djur som ett annat djur redan
dödat. Därför kallas vi för asätare. Jag har väldigt stark käke. Jag kan bita sönder
ett skelett. När någon i flocken har hittat mat ger den ifrån sig ett läte. Lätet låter
nästan som att vi skrattar. Då vet alla att det finns mat att hämta!

1. Vad växer det på en savann?
2. Hur många fler hyenor är det i Hampus flock än i din klass?
3. Vad är en asätare?
4. När låter det som att hyenorna skrattar?

Läskort om Bisonoxe
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Bisonoxen är ett mycket stort djur. Hanen väger ungefär ett ton och honan lite
mindre. Bisonoxen lever på prärien i Nordamerika. Under parningstiden är
det ganska högljutt på prärien då hanarna stampar, stångas och brölar för att
visa sig som det bästa valet för honorna. På vintern vandrar honorna söderut
med ungarna medan hanen stannar kvar i norr. Då hittar hanen sin mat under
snön. Vanligtvis äter bisonoxen gräs, kvistar och örter. Förut jagade indianerna
bisonoxar för föda och deras hud. Men när européerna kom till Nordamerika
dödade de nästan alla bisonoxar för att svälta ut indianerna. Nu har dock antalet
bisonoxar ökat så smått igen. I Europa har vi en sorts bisonoxe
som kallas visent. Den finns nästan bara i djurparker.
1. Varför stampar och brölar hanen?
2. Vart i Nordamerika åker du om du vill se en hane på vintern?
3. Varför dödade européerna bisonoxarna i Nordamerika?
4. Vad är en visent?

Läskort om Ekorre
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Ekorren är en gnagare som finns i hela Europa och Asien. Ekorren tycker mycket
om frön och nötter. När ekorren hittat en nöt letar den efter ett svagt ställe på
skalet och sätter sedan sina vassa klor i den.
Eftersom ekorren inte går i ide måste den samla på sig rikligt med mat för att
klara vintern. Den gräver ett hål i marken där den sparar all sin mat. Ekorren
är duktig på att hitta. Den hittar enkelt sitt matförråd även när marken är täckt
med snö. Ekorren har sitt bo uppe i trädet. Där kan den gömma sig för sina
fiender. Den måste akta sig för rovfåglar, räv, mård och lodjur.
Ekorren lever ensam.
1. Var finns det ekorrar?
2. Var ska du leta om du blir sugen på lite ekorrmat?
3. Var bor ekorren?
4. Vilka är ekorrens fiender?

