Smådjur
i Oset och Rynningeviken, sida 1

Området Oset och Rynningeviken erbjuder en rik variation av natur. Här finns lövskog, barrskog, ängar, sjö och
våtmarker. Olika småkryp trivs på olika ställen – så besök
gärna områden med olika naturtyper och se vad ni hittar!
Tips på bra ställen hittar du på kartan på sida 2!
Att ta med ut på utﬂykten
• Stora burkar, t.ex. tomma glassbyttor. Bra att samla
förna och olika småkryp i. Tänk på att göra lufthål
i locken.
• Småburkar med lock, också med lufthål.
• Förstoringsglas eller luppar. Många smådjur är
verkligen mycket små …
• Insektssugar och insektsfällor. Se lärarbladet
’’Smådjur vid skolan, sida 2’’.
• Matsäck!

• Låt barnen vara småkrypsdetektiver och leta efter blad
som någon ätit på. Sedan gäller det för eleverna att hitta
den skyldige. Låt barnen samla in misstänkta smådjur
och kanske testa om de vill äta på bladet. Beskrivning
av denna övning finns i tidningen ”Bi-lagan” nr 3
december 2006 på www.bioresurs.uu.se
• Samla in olika nedbrytare som t.ex. tusenfotingar
och gråsuggor och ta med hem. Låt eleverna göra
experiment för att ta reda på vad de helst äter. Blanda
gips och vatten och häll ett ca 1 cm tjockt lager i en
burk. Gör lika stora bitar av olika löv eller färska/vissna
löv av samma art. Sätt fast bitarna med knappnålar i
gipsen. Märk burken på utsidan så att ni kommer ihåg
vad som är i. Lägg i krypet, sätt på lock med lufthål
och låt burken stå mörkt några dagar. Det är viktigt att
gipslagret är ordentligt fuktigt annars torkar krypen
ut. Släpp ut krypen när ni är klara.
• Samla in gråsuggor, ta med hem och starta en
gråsuggeodling i klassrummet. Ett plastterrarium
med fuktig jord, lite gamla löv och några halvmurkna
pinnar funkar bra. Djuren måste ha det fuktigt annars
kan de inte andas. Gråsuggor är bra djur att jobba
med. De varken bits eller sticks. Vad vill de helst äta?
Prova olika löv, en äppelbit etc.! Vad är deras uppgift
i naturen? Nedbrytare förstås! Mer tips finns i
tidningen ”Bi-lagan” nr 2 september 2003 på
www.bioresurs.uu.se
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Smådjur i Oset och Rynningeviken, sida 2
Tips
på bra ställen:
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