
 Blekinge - Ekoxe
Ekoxen	  är	  en	  jä+estor	  skalbagge,	  Europas	  största.	  Både	  hanen	  och	  honan	  
är	  stora	  men	  hanen	  är	  större.	  När	  hanarna	  kämpar	  om	  honorna	  slåss	  de	  
mot	  varandra	  och	  då	  kommer	  storleken	  väl	  Bll	  pass.	  Ekoxen	  finns	  främst	  i	  
sydöstra	  Sverige	  och	  trivs	  alldeles	  ypperligt	  i	  Blekinge	  med	  dess	  stora	  
skogsområden.	  	  

Ekoxen	  är	  fridlyst.	  Beståndet	  har	  minskat	  i	  hela	  Europa.	  Anledningen	  tros	  
vara	  a+	  det	  inte	  lämnas	  kvar	  så	  mycket	  död	  ved	  i	  skogarna	  längre.	  Ekoxen	  
behöver	  veden	  för	  a+	  kunna	  lägga	  sina	  ägg.	  När	  äggen	  kläcks	  lever	  ekoxen,	  
i	  form	  av	  en	  larv,	  i	  marken	  under	  några	  år	  för	  a+	  sedan	  ta	  sig	  upp	  på	  
marken.	  Väl	  uppe	  på	  marken	  är	  det	  dags	  för	  parning	  och	  några	  veckor	  e4er	  
parning	  dör	  hanen.	  Honan	  lever	  några	  veckor	  Bll.	  

1	  Vet	  du	  nån	  skillnad	  mellan	  hanar	  och	  honor	   
	  	  	  hos	  ekoxarna?	  

2	  Vad	  skulle	  människorna	  kunna	  göra	  för	  a+	  det	   
	  	  	  skulle	  kunna	  bli	  fler	  ekoxar?	  

3	  Var	  spenderar	  ekoxen	  störst	  del	  av	  si+	  liv?	  



 Halland - Lax
Det	  finns	  mycket	  lax	  i	  Hallands	  stora	  älvar.	  När	  laxens	  yngel	  föds	  håller	  de	  
sig	  nere	  på	  bo+en	  av	  älven.	  Där	  är	  de	  bä+re	  skyddade	  mot	  rovfiskar	  och	  
där	  hi+ar	  de	  även	  födan	  de	  äter	  när	  de	  är	  små,	  alger.	  När	  de	  blir	  större	  
övergår	  de	  Bll	  annan	  föda.	  De	  äter	  då	  djurplankton,	  insekter,	  krä4djur	  
och	  småfisk.	  Laxen	  är	  alltså	  en	  rovfisk.	  E4er	  något	  år	  lämnar	  laxen	  älven	  
och	  ger	  sig	  ut	  i	  havet.	  Där	  äter	  den	  så	  mycket	  fisk	  den	  bara	  kan.	  Ju	  större	  
laxen	  är	  desto	  större	  fiskar	  kan	  den	  äta.	  När	  den	  levt	  i	  havet	  några	  år	  
återvänder	  den	  Bll	  platsen	  där	  den	  föddes.	  Dit	  återvänder	  den	  för	  a+	  
para	  sig.	  Vandringen	  Bllbaka	  Bll	  födelseplatsen	  kantas	  av	  stora	  
utmaningar.	  Den	  måste	  klara	  va+enfall	  och	  kra4iga	  forsar.	  En	  stor	  
anledning	  Bll	  a+	  den	  klarar	  dessa	  utmaningar	  är	  a+	  den	  är	  så	  dukBg	  på	  
a+	  hoppa.	  Den	  kan	  hoppa	  upp	  Bll	  fyra	  meter	  högt.	  Under	  vandringen	  äter	  
den	  ingenBng.	  	  

1	  Var	  håller	  laxens	  yngel	  Bll?	  

2	  Varför	  återvänder	  laxen	  Bll	  sin	    
	  	  	  födelseplats?	  

3	  Vad	  är	  laxen	  speciellt	  dukBg	  på?	  



 Småland - Utter
U+ern	  är	  e+	  mårddjur.	  Det	  är	  bäst	  anpassat	  för	  a+	  leva	  i	  va+en	  men	  kan	  
också	  vistas	  på	  land.	  Den	  har	  en	  väldigt	  tät	  päls	  som	  stöter	  bort	  va+net	  så	  
a+	  det	  inte	  når	  huden.	  Den	  har	  små	  öron	  som	  den	  kan	  stänga	  när	  den	  
dyker.	  U+ern	  äter	  fisk	  och	  då	  o4ast	  små	  fiskar.	  De	  är	  helt	  enkelt	  lä+ast	  a+	  
hi+a	  och	  fånga.	  Den	  äter	  också	  grodor	  och	  paddor.	  Paddor	  kräver	  dock	  lite	  
förarbete.	  Huden	  på	  en	  padda	  är	  gi4ig	  och	  därför	  måste	  u+ern	  flå	  paddan	  
först.	  

Honan	  föder	  vanligtvis	  en	  Bll	  två	  ungar.	  Ungarna	  håller	  sig	  i	  grytet	  första	  
Bden	  men	  sedan	  är	  det	  dags	  a+	  lära	  sig	  a+	  vara	  i	  va+en.	  Först	  vill	  de	  inte	  
alls	  utan	  mamman	  måste	  tvinga	  i	  dem.	  När	  de	  väl	  kommit	  i	  lär	  de	  sig	  ganska	  
snabbt	  a+	  va+en	  inte	  är	  farligt.	  

1	  Var	  trivs	  u+ern	  bäst?	  

2	  Varför	  äter	  u+ern	  o4ast	  småfisk?	  

3	  Hur	  känner	  u+erns	  ungar	  inför	  första	    
	  	  	  besöket	  i	  va+en?	  


