
FRÅGA 1 

En insekt har 6 ben, ett huvud, 
en mellankropp och en bak-
kropp. Vilket av de här arterna 
är en insekt? 
 
1. Större kärrspindel 
X. Bålgeting 
2. Större brunfladdermus 



FRÅGA 2 

 
Smålands landskapsdjur heter 
utter och finns i Huskvarnaån. 
Vad gillar den att äta? 
 
1. Nötter och frön 
X. Växter i vattnet 
2. Fisk 



FRÅGA 3 

Vad betyder det när en växt är fridlyst? 
 
1. Det betyder att växten är sällsynt, den 
är inte så vanlig. Och man inte får 
plocka eller gräva upp växten 
X. Det betyder att växten är självlysande 
2. Det betyder att växten växer på en 
fridfull och lugn plats 



FRÅGA 4 

Dessa två fiskar simmar i Vättern. 
Känner du igen dem?  
  
1. Röding till vänster och gös till 
höger 
X. Röding till vänster och mört till 
höger 
2. Röding till vänster och harr till 
höger 



FRÅGA 5 

Trollhand är ett spännande och 
kul namn på en art som finns vid 
Rocksjön. Titta på bilden, vad 
kan det vara för något?  
 
1. En växt 
X. En svamp 
2. Ett djur 



FRÅGA 6 

Många träd kan bli mycket äldre än 
människor om man inte hugger ner 
dem. Eken trivs mycket bra i områ-
det Östra Vätterbranterna. Hur gam-
mal kan en ek bli? 
 
1. 1 000 år 
X. 500 år 
2. 80 år 



FRÅGA 7 

Den här fjärilen är en av Sveriges 
största. Den finns på Tabergs topp 
och har ett namn som påminner om 
en typ av pasta. Vad heter den?  
 
1. Makaonfjäril 
X. Tagliatellefjäril 
2. Lasagnefjäril 



FRÅGA 8 

I skogen ser man mossor som oftast är 
gröna. Lavar är en slags svamp och 
har olika färger, men är nästan aldrig 
gröna. Vad behöver mossor för att 
växa? 
 
1. Näring och vatten från regn, dagg el-
ler dimma och lite solljus 
X. Små små insekter och lite solljus 
2. Näring från jord, syre och lite solljus 



FRÅGA 9 

Fladdermöss är nattdjur. Hur gör de 
för att hitta sin mat, som är insekter, i 
mörkret?  
 
1. De känner lukten av insekter 
X. De ropar och som ett eko studsar 
ljudet tillbaka till fladdermusen när det 
träffar en insekt.  
2. De hör insekterna.  



FRÅGA 10 

Förr i tiden fiskade man flodpärlmusslor 
så mycket att de höll på att utrotas. Idag 
är de fridlysta. De är viktiga för åar och 
även sjöar eftersom de renar vattnet så 
det blir klart och rent. Hur gammal blev 
den äldsta flodpärlmusslan man hittat?  
 
1. 80 år 
X. 180 år 
2. 280 år 



FRÅGA 11 

Kungsfiskaren flyger som en blå 
blixt lågt över åar och dyker som ett 
spjut ner i vattnet för att fånga fisk. 
Vilka fler fåglar trivs vid vatten och 
äter fisk? 
 
1. Smålom 
X. Talgoxe 
2. Berguv 



FRÅGA 12 

Vättern är Sveriges näststörsta sjö. 
Från Vättern får vi vårt dricksvatten. 
Den är 128 meter på det djupaste 
och har mycket klart vatten. I Sverige 
finns det totalt 52 olika fiskarter i 
sjöar och åar. Hur många av dem 
finns i Vättern tror du? 
 
1. 50 fiskarter 
X. 31 fiskarter 
2. 14 fiskarter 


