Utesportlov
med Navet
Bra att tänka på inför utedagen

N

u på lovet hoppas vi att ni får många möjligheter att vara utomhus med roliga
aktiviteter. Det finns ju faktiskt en hel del saker att göra som är antingen helt
omöjliga att göra vid någon annan årstid än på vintern och andra som blir lite mer
speciella för att man gör dem vintertid. Något kan vara bra som förberedelse för att
vara ute. Vi vill passa på att önska er ett riktigt bra lov!

- Lämpliga kläder i flera lager och bra skor/kängor/stövlar. Kroppen ska klara
flera timmar utomhus.
- Matsäck inklusive varm dryck. Vattenflaska. Bestick och ngt att äta i och
dricka ur.
- Vattentät påse med tändstickor eller tändare. Torr ved.
- Sittunderlag

Spår i snön

Läs mer om bra utrustning för utevistelse med elever och massor av andra
aktiviteter på Enköpings naturskola.

Harens spår är lätta att känna igen eftersom den sätter bakfötterna i höjd med
varandra strax framför framfötterna när den hoppar. Ett annat djur som ibland sätter
ner tassarna på liknande sätt är mård, men den som följer spåren ser snart att mården
inte gör så här hela tiden.

Rådjurens klövar sjunker ner väldigt djupt i snön och ligger nästan på en linje när
de går. Blir de skrämda så sätter de iväg i väldiga hopp och klövarna kommer väldigt
långt isär i grupper av fyra. Om snöns skick är sådant att spåret blir ett avtryck är det
inte speciellt svårt att känna igen en rådjursklöv.

Elda säkert!
En eld behöver brandtriangelns tre sidor för att brinna. När en del tas bort
slocknar elden! Detta gäller både stora och små bränder. Enda skillnaden är
att det är lättare att släcka en liten eld. Bränslet tas bort när brandgator huggs
fram i skogen vid en skogsbrand. Genom att hålla nere mängden brännbart
material minskar risken att elden ska sprida sig. Värmen tas bort när en eld
kyls ner med vatten. Om det material som brinner kyls ner till en temperatur
där det inte kan antändas igen kan branden bekämpas. Syret tas bort när en
eld stängs av från ytterligare syretillförsel genom att t ex dörrar och fönster
stängs.

Ekorrens spår är lätta att känna igen på de långa tårna och klorna och slutar alltid vid
ett träd. En brunråttas spår år liknande, men är mindre och slutar i regel i ett hål och
inte vid ett träd.

Älgen har jätteklövar och går inte att ta miste på när de bildas i snön.
Rävens spår kan vara lurigt att skilja från hundar, men den som tittar noga kan se
att rävens är smalare och spetsigare och ligger mer på rad. Hundar springer ofta lite
bredare samt att de brukar springa lite slingrigare än räven som går rakt fram. Du kan
alltså behöva följa spåret en bit för att bli säker. På platt och hård mark byter räven ofta
gångart till galopp.

förutom när de letar mat. Enskilda fotavtryck kan vara svåra att skilja från andra
klövdjur. Ofta framträder baktårna tydligast.

Småvesslans spår är svåra, men ser ut som hoppspår från en väldigt stor mus.
Spåren från baktassarna är relativt långa eftersom den sätter ner hälen. Ofta håller
vesslan till i stenmurar eller liknande och där kan det vara fullt av spår. Hermelinen är
svår att skilja från småvesslan, men den är ovanlig i Sjuhäradsbygden.

Fåglars spår är faktiskt inte så svåra som man skulle kunna tro. Det finns många
arter som är ganska lätta att känna igen. Häger, tjäder, morkulla är några av de arter
som är lätta att känna igen och som håller till på marken. Att skilja på alla småfåglar är
inte möjligt men exempelvis en trast som har hoppat fram går ofta att bestämma.

Vä

Vildsvin varierar mycket i storlek och går ofta i grupp. De följer varandra i spåren
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sorken kilar fram. Ofta syns också släpspår av sorkens svans som är kraftigare än
musens.

Läs mer på Nordiska riksmuseet www.nrm.se, sök efter spårbingo

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet
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Sorkens spår kan vara svåra att skilja från en mus, men musen hoppar fram och

Bränslet tas bort när brandgator huggs

fram i skogen vid en skogsbrand. Genom att
hålla nere mängden brännbart material minskar
risken att elden ska sprida sig.

Nästa gång handlar det om virus...

