I flygekorrens
spår

Materialet har producerats med stöd från Europeiska unionens LIFE Naturvårdsfond.
Materialets innehåll uttrycker författarnas åsikter och Europeiska kommissionen
eller EASME ansvarar inte för användningen av uppgifterna i materialet.
Omslagsbild: Janus Ahonpää
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TILL DIG SOM
ANVÄNDER
MATERIALET
Syftet med det här materialet är att berätta om flygekorren, dess livsstil och livsmiljö samt att erbjuda tips för
undervisning och verksamhet som relaterar till ämnet
och som kan göras i olika grupper. Materialet har producerats av Kuopio naturvetenskapliga museum, Finlands
naturcentrum Haltia och Jyväskylä stad inom ramarna för
projektet Flygekorre-LIFE. Målet är att öka kunskapen om
flygekorren och dess livsmiljöer och därigenom också öka
respekten för naturen och dess mångfald.
Uppgifterna har delats in enligt läroämnen och aktivitetsgrad. Det finns uppgifter för alla åldersgrupper från småbarnspedagogik till grundskolan och andra stadiet. För att
undvika upprepningar har uppgifterna inte delats in enligt
åldersgrupp, men vissa uppgifter har en åldersrekommendation. Läraren kan själv anpassa uppgifterna så att
de passar den egna gruppen. De bilagor som behövs för
uppgifterna finns i slutet av den här guiden. Uppgifterna
och idéerna kan också användas för annan miljöfostran,
till exempel av frilufts- och naturföreningar.
Materialet har utarbetats för att stödja den nuvarande
läroplanen och dess ämnesövergripande studiehelheter.
Uppgifterna är aktivitetsbaserade och många av dem kan
genomföras utomhus.

Vi önskar er glada och lärorika stunder
med flygekorren!!
Leena Rinta-Runsala ja Mari Wikholm
Kuopio naturvetenskapliga museum
Elina Pilke, Maria Salin och Anna Haukka
Finlands naturcentrum Haltia
Anne Laita
Jyväskylä stad
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FLYGEKORREN I
ÄMNESÖVERGRIPANDE
STUDIEHELHETER
Flygekorren passar bra ihop med ämnesövergripande
studiehelheter. Övergripande teman kan till exempel vara
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Skog, trädart, asp
Däggdjur i Finland, skogsdjur, hålbyggare, växelverkan mellan djur
Biologisk mångfald
Hotade arter, naturskydd
Människans inverkan på miljön
Nätverk av grönområden, planering av stadsområden
Närnatur, mångsidig användning av naturen
Flygning och glidflygning (som fysikaliska fenomen)
Arternas anpassning till miljön, evolution

Materialets uppgifter kan användas så att de bildar olika stora helheter
eller så att man till exempel betonar utomhuspedagogik eller konstämnen.
Den nuvarande läroplanen framhäver elevernas delaktighet, och den ska i
bästa fall ingå i alla skeden av undervisningen. Tips för att öka delaktigheten ges i samband med uppgifterna.
Flygekorren är mer än bara en djurart. Dess livsmiljö och skyddet av den
anknyter till många andra ekologiska och samhälleliga aspekter. För att ge
en bättre helhetsbild har vi samlat de ämnesövergripande inlärningsmålen
i följande avsnitt. Efter målen ger vi förslag på hur flygekorren kan användas i de ämnesövergripande studiehelheterna.
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ÄMNESÖVERGRIPANDE INLÄRNINGSMÅL
KUNSKAPSMÅL

FÄRDIGHETSMÅL

✦ Flygekorren är ett nattaktivt däggdjur
med grå päls, stora ögon och hudveck
mellan fram- och bakbenen. Den
är en nära släkting till ekorren.
✦ Flygekorren lever ofta i mogen
granblandskog, där merparten av
trädbeståndet är över 60 år gammalt
och där träden har en diameter på
över 30 cm. Den behöver lövträd
som föda och ihåliga träd att bo i.
✦ Flygekorren är klassificerad som en
hotad art i Finland. Den största orsaken
till att flygekorren är hotad är att det
finns allt färre lämpliga skogar och
att de är geografiskt splittrade.
✦ Vi kan skydda flygekorren genom att
se till att vi har lämpliga skogar som
ansluter till varandra. Genom att
spara stora aspar och andra lövträd i
skogen skyddar vi också flygekorren.
✦ Flygekorren är en så kallad paraplyart.
I skogar där flygekorren bor finns det
ofta också många andra sällsynta
organismer: växter, svampar, insekter,
fåglar och däggdjur. Genom att skydda
flygekorrens livsmiljöer bevarar vi också
den övriga biologiska mångfalden.
✦ Skogarna där flygekorren bor
är också viktiga för människors
välbefinnande. Rekreationsskogar
är viktiga i synnerhet i städer och de
bildar ett nätverk av grönområden.

✦ Eleven kan observera och undersöka
sin omgivning och utifrån sina
observationer till exempel slå fast om
skogen är lämplig för flygekorren.
✦ Eleven kan beskriva sina
observationer och sin omgivning
med hjälp av naturterminologi.
✦ Eleven kan agera i naturen
med respekt för naturen.
✦ Eleven kan uttrycka sin åsikt och
motivera den. Eleven kan också
lyssna på andras åsikter även
om hen är av annan åsikt.
✦ Eleven kan uttrycka sig konstnärligt
✦ Eleven kan bedöma tillförlitligheten
och bakomliggande attityder för
nyhetsrapporteringen om flygekorren.

VÄRDEMÅL

✦ Eleven tycker att det är viktigt att
flygekorren och mångfalden bevaras.
Arterna och naturen har ett egenvärde
och de är också ett livsvillkor.
✦ Eleven förstår att människan och
naturen växelverkar. Människans
agerande kan leda till förändringar i
naturen. Förändringar i naturen kan
i sin tur påverka människors liv.
✦ Eleven har en respektfull inställning
när hen rör sig i naturen.
✦ Eleven förstår naturens rekreationsvärde
och positiva hälsoeffekter. Eleven
hittar sitt eget sätt för att njuta
av naturen eller blir intresserad
av att vistas i naturen.
✦ Eleven förstår att man måste
sammanjämka och beakta många
synpunkter i samhället.
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TEMAFÖRSLAG

Nedan presenteras olika teman som tangerar
flygekorren. Efter temat finns förslag på ålder.
Temat har tre delar:
1. Ta reda på (ämne inom vilket man söker information)
2. Utför (tips för aktiva uppgifter för att behandla ämnet)
3. Berätta (presentation av genomförd uppgift, eleven berättar om sina egna erfarenheter med
hjälp av olika metoder)
Därefter ger vi förslag på vårt eget material och tips på material som finns på webben.

TEMA: FLYGEKORREN SOM ART

(SMÅBARNSPEDAGOGIK–ÅK 6)

Ta reda på: Vad är flygekorren för ett djur? Vad äter den och var lever den?
Utför: Utforska din närskog eller annan lämplig skog. Kan det bo flygekorrar där?
Berätta: Bildpresentation av en bostadsannons för flygekorrar
Vi erbjuder: video- och litteraturtips, sången Liituri on kiituri, skogsbingo, fotografier av en flygekorr-

skog, bostadsannons för flygekorrar, Seppo-flygekorrspelet
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TEMA: MÅNGFALD OCH HOTADE
ARTER (ÅK 3–8)
Ta reda på: Varför är flygekorren utrotningshotad? Vilka

andra arter i skogen är utrotningshotade och varför? Vad
innebär mångfald?

Utför: Undersök hur mångsidig din närskog är. Bygg bon för

flygekorrar, fåglar och insekter för att öka skogens mångfald.
Berätta: Häng bona i skogen och ordna en naturstig för att

visa dem för en annan klass eller för föräldrarna, eller visa dem
med hjälp av videor.
Vi erbjuder: skogsbingo, anvisningar för hur man bygger en

holk för flygekorrar

Material på webben: WWF:s utredning om gårdens mång-

fald och Naturewatch metsässä, trädgård med murken ved,
insekthotell, vinteride för igelkotten, Yle Uutisluokka: Mediat
haltuun, instruktionsvideor.

TEMA: NÄRNATUR OCH NÄTVERK AV
GRÖNOMRÅDEN (ÅK 3–9)
Ta reda på: Titta på flygbilder i karttjänsten av grönområden/skogar på din hemort. Märk ut

de skogar som är närmast eller viktigast. Hänger skogarna samman så att djuren lätt kan röra sig
mellan dem?
Utför: Fundera på din favoritplats i naturen med hjälp av uppgiften Mitt förhållande till skogen

– multikonstnärligt (bilaga x). Planera och gör en eller flera utflykter med sådana naturaktiviteter
som passar er. Utflykten kan delas upp i olika ansvarsområden (bl.a. matsäck, rutt, säkerhet) för
mindre grupper.
Berätta: Berätta om era erfarenheter för varandra och utvärdera dem tillsammans. Hur upplevde

du till exempel de olika aktiviteterna? Har din inställning till skogen förändrats?

Vi erbjuder: Mitt förhållande till skogen – multikonstnärligt, skogsbingo, lekar
Material på webben: Forststyrelsen: Elevcentrerade utflykter och lärande i

skogen!, Birdlifes material om fåglar, naturgym, konstuppgifter med naturtema
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TEMA: MEDIELÄSKUNNIGHET OCH FÖRMÅGA
ATT ARGUMENTERA (ÅK 7–ANDRA STADIET)
Ta reda på: Sök olika nyheter om situationer där flygekorren och markanvändningen har

hamnat i konflikt. Varför har det uppstått en konflikt och hur kan den lösas? Hur bedömer du
nyheternas tillförlitlighet?
Utför: Dela upp gruppen i olika roller och sammanjämka era åsikter utifrån uppgiften I

planerarens skor.

Berätta: Håll ett debattmöte eller ett stadsmöte utgående från uppgiften
Vi erbjuder: Uppgifterna Kan ni hålla kontakten? och I planerarens skor
Material på webben: Luotettavan tiedon metsästäjät, YLE: Vesitätkö keskustelun

surkeilla väitteillä? – Näin tunnistat laiskan argumentoinnin ja keskustelet paremmin

TEMA: MILJÖFORSKNING
OCH MEDBORGARVETENSKAP
(ÅK 7–ANDRA STADIET)
Ta reda på: Vilken betydelse har forskningen och uppföljningen av

miljön? Vilka långtidsuppföljningar görs i Finland? Bekanta dig med
kartläggningen av flygekorrstammen.

Utför: Gör en kartläggning av flygekorrstammen i en lämplig skog
Berätta: Anteckna dina observationer i den riksomfattande tjänsten

Laji.fi och/eller skicka dina observationer till miljöskyddet på din ort. Ni
kan också ta ställning till markanvändningen utifrån era resultat, om ni
tycker att det finns skäl för det.
Vi erbjuder: Kartläggningsblankett för flygekorrstammen jämte

ifyllningsanvisningar

Material på webben: Kartläggningsguide för flygekorrstammen,

(Finlands Naturskyddsförbund), webbplatsen Laji.fi, uppföljning av arter
på Ymparisto.fi, iNaturalist/projekt och lärarguide
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VAD ÄR EN FLYGEKORRE?
FAKTA OM FLYGEKORREN
Vetenskapligt namn: Pteromys volans
Vikt: vuxen hane 100-160 g och hona 110-190 g
Längd: kropp 15-17 cm och svans 11-12 cm
Livslängd: i medeltal 1-2 år, de äldsta påträffade individerna över 7 år

Flygekorren har en grå päls och lever ett undanskymt liv i skogen. Den är Europas
enda glidflygande däggdjur. Den är aktiv främst på natten och tar snabbt skydd bland
trädens grenar. Mellan flygekorrens fram- och baktassar finns ett hudveck, som
den kan breda ut och glidflyga med från ett träd till ett annat. På så sätt rör den sig
smidigt i skydd av skogen.

VISSTE DU DET HÄR?
Flygekorrens vetenskapliga namn Pteromys kommer från grekiskans pterón (vinge) och mûs (mus). Namnets andra del, volans,
betyder flygande. Tidigare kallades arten flygande ekorre och
på finska har man också kallat den ”lentävä rukkanen” (flygande
skinnhandske).

VISSTE DU DET HÄR?

Människan utnyttjar samma teknik som flygekorren för att hålla sig
i luften. Den breda och platta formen som bär flygekorren bär också
flygplan, fallskärmar och drakar enligt samma princip. Flygekorrens
broskstav fungerar också på samma sätt som vingen på ett flygplan: den styr luftströmmen, minskar turbulensen och förbättrar
glideffekten.
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STORA
ÖGON

BROSKSTAV

Hjälper att gestalta
omgivningen när
den flyger samt
när den rör sig i

Breder ut hudveckets yta
och styr flygningen

HUDVECK
Gör kroppen bred och
platt, så att luften bär
flygekorren bättre

KLOR

SVANS

Med hjälp av sina vassa
klor kan flygekorren
klättra längs
trädstammar

Fungerar
som
roder när
flygekorren

bild: Janus Ahonpää och Leena Rinta-Runsala
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STIG IN I
FLYGEKORRSKOGEN
Flygekorren trivs bäst i
äldre granblandskogar
som har aspar med hål.
För att kunna röra sig
behöver flygekorren
ett trädbestånd som är
minst 10 meter högt. Den
längsta flygningen som
observerats är över 80
meter i en nerförsbacke.

Täta granar skyddar mot rovdjur och
väder. Flygekorren gömmer sin mat i täta
grenverk inför vintern.

bild: Janus Ahonpää
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Buller eller konstgjort ljus
stör inte flygekorren och
den kan leva alldeles intill
bebyggelse.

Flygekorren har vanligen sitt bo
i en asp. På sommaren tycker den
om att äta aspens blad.

Flygekorren äter
också blad från andra
lövträd, såsom al
och björk
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FLYGEKORRENS LEVNADSSÄTT
FLYGEKORREN ÄR EN VÄXTÄTARE
På sommaren äter flygekorren huvudsakligen löv från lövträd.
Den tycker särskilt om asp, björk och al. Den kan även äta
rönnbär, lönnfrön och lärkträdsbarr. När löven har fallit
övergår flygekorren till vinterföda, som består av björk- och
alhängen, knoppar från aspar och barrträd samt kottfrön.
Den gömmer också hängen i förråd för att klara vintern.

SPILLNINGEN AVSLÖJAR DJURET

Vintertid är det lättast att identifiera flygekorren på spillningen.
Spillningen har en regelbunden cylinderform med runda ändar
och är 6–8 mm lång. Hängenas pollen ger spillningen en gulaktig
färg, vilket gör den lätt att upptäcka fram till april–juni. På
sommaren är spillningen mjukare och förmultnar lättare, och är
svårare att se. Spillningen förekommer vid foten av de träd där
flygekorren bor och äter.
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FLYGEKORREN HAR FLERA BON
Flygekorren bygger vanligen bon i aspar som urholkats av större hackspett eller tretåig hackspett. Den kan också bosätta sig i gamla ekorrbon eller holkar som byggts
av människan. Bon som byggts i håligheter skyddar flygekorren mot rovdjur, väder
och vind. Flygekorren håller boet varmt genom att fodra det med skägglav och knyta
svansen om sig själv. En flygekorrhona får i allmänhet 2–3 ungar åt gången och har i
genomsnitt fyra bon, så att den vid fara kan flytta ungarna till ett tryggare ställe. Det
är också bra att byta till ett renare bo när ektoparasiterna blir för många.

ROVFÅGLAR OCH ANDRA
ROVDJUR KAN FÅNGA
FLYGEKORRAR
De vanligaste rovdjuren som fångar flygekorrar är
uggla, hök, mård, hermlin och huskatt. När bohålans
öppning är tillräckligt liten ryms inte rovdjuren in, och
flygekorren är säker. Den undviker rovdjur genom att
röra sig i skymningen och gömma sig i grenverk.

bild: träd Janus Ahonpää, övriga Leena Rinta-Runsala
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FLYGEKORRENS ÅR
PÅ VÅREN
infaller flygekorrens första
brunsttid i slutet av mars och den
andra i månadsskiftet april–maj.
Då letar hanen efter honor och
när det finns flera hanar kan intensiva flyg- och jaktuppvisningar
förekomma. Tillgången på mat
ökar när träden får löv.

PÅ VINTERN

PÅ SOMMAREN

är flygekorren vaken och går
inte i vinteride. Den livnär sig
på al- och björkhängen och
sina vinterförråd. Ju närmare
det är till vinterförråden, desto
mindre måste den röra sig,
vilket sparar energi.

äter flygekorren löv från lövträd.
Den får sin första kull i månadsskiftet april–maj och eventuellt en
andra kull vid midsommar. Honan
vårdar ungarna ensam och lär
dem att glidflyga och söka föda
under sommaren.

PÅ HÖSTEN
har ungarna lämnat honan för att
börja leta efter sin egen hemskog.
Honungarna tar sig ofta flera kilometer bort eftersom de inte kan bo
i samma område som andra honor.
Hanungarna kan stanna i närheten
av boet.
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SKOGARNA BILDAR ETT
NÄT AV GRÖNOMRÅDEN
När flygekorren är nere på marken, är den mycket klumpig. För att röra sig
från en plats till en annan behöver den trädbevuxna passager. På så sätt kan
flygekorren ta sig från sitt bo till exempel till en bra matplats eller till sitt
andra bo vid fara. Brunsttiden som infaller på våren ökar särskilt hanarnas
rörlighet. För att hitta en partner kan de röra sig på tiotals hektar stora
områden. Även unga flygekorrar behöver en trädbevuxen passage när de
lämnar sina bon för att leta efter ett eget revir.

Lämplig livsmiljö
för flygekorren
Passager
bild: Tupu Vuorinen

Passager kan i stadsområden till exempel vara trädbevuxna skyddszoner vid
stränder, trädbestånd invid vägar eller till och med enstaka träd i trädgårdar. En
lämplig passage på skogsbruksmark är en skyddad blandskog med minst tio
meter höga träd, men det duger också med äldre gallrade skogar så länge som
träden ligger tillräckligt nära varandra. När skogarna är i kontakt med varandra
bildar de ett nät av grönområden och på så sätt isoleras inget skogsbestånd
med sina arter.

17

FLYGEKORRENS SKOG
ÄR MÅNGSIDIG
Flygekorren är ofta ett tecken på mångsidig skog. Det innebär att
många arter bor i samma skog: olika fåglar, däggdjur, ryggradslösa
djur, växter, svampar och många andra organismer. Flygekorren är
en paraplyart och genom att skydda den skyddar man samtidigt ett
flertal andra arter. Skogar där flygekorrar bor har ofta gamla aspar,
stora granar och murkna träd. Många andra arter trivs under trädens
bark, i deras håligheter och i skydd av deras grenar.
Mångfald är ett livsvillkor. Naturen erbjuder många livsviktiga saker
som också vi människor behöver för att kunna leva på jorden. Naturen bildar också den motståndskraft som hjälper oss att anpassa oss
till föränderliga förhållanden. Därför är det viktigt att bevara den.

I en flygekorrskog trivs både många andra arter och människor. I
närskogen kan man till exempel leka, plocka bär och svamp, göra utflykter eller bara koppla av.
Naturen har många hälsoeffekter: den stimulerar både sinnet och
kroppen. Efter 15 minuter i skogen sjunker till exempel blodtrycket
och humöret höjs. Vi återhämtar oss bättre från vardagens stress och
bekymmer på våra favoritplatser i naturen än på våra favoritplatser i
bebyggd miljö. Ju närmare vi har rekreationsområden och skogar, desto
oftare besöker vi dem. Därför är det viktigt att bevara skogar också
alldeles bredvid bosättningen.

VAR FINNS DIN
FAVORITPLATS I
NATUREN?
VAD BETYDER
SKOGEN FÖR DIG?
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Bild på intilliggande sida: Janus Ahonpää
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FLYGEKORREN RISKERAR
ATT FÖRSVINNA
I EU förekommer flygekorren med säkerhet endast i Finland
och Estland. I Finland har antalet ekorrar minskat under flera
decennier. Enligt den senaste hotbedömningen av arter (2019) har
flygekorrbeståndet minskat med över 30 % under de tio år som
föregick bedömningen. Därför har flygekorren hotklassificeringen
sårbar (VU). Globalt sett har flygekorren fortfarande klassificeringen
nära hotad (NT), men många länder har redan upptäckt att den är på
väg att minska. Det saknas också ofta information om förändringar i
populationsstorleken.
HOTAD

LIVSKRAFTIG

NÄRA HOTAD

SÅRBAR

STARKT HOTAD

AKUT HOTAD

UTDÖD I FINLAND

I Finland förekommer flygekorren främst söder om linjen Uleåborg–Kuusamo.
Den största stammen finns i Västra och Sydvästra Finland. Flygekorren påträffas
endast ställvis och många områden inom utbredningsområdet saknar förekomster
helt. Den finska stammen utökas inte nämnvärt av ryska flygekorrar.

Kartan över den globala utbredningen är baserad på data
från Schrader (2011) och IUCN.
Karta över Finland: Finlands naturskyddsförbund.
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Den största problemet för flygekorren är att de
lämpliga skogarna blir färre och isoleras från varandra.
Skogarna som lämpar sig för flygekorren är också
ekonomiskt värdefulla, varvid det också finns ett
avverkningstryck. Olika byggprojekt har lokalt minskat
de skogar som lämpar sig för flygekorren.
Det kan dröja flera årtionden innan flygekorren kan
leva i en skog som har kalhuggits. Ett annat problem
som hör samman med skogsvård är att det finns få
lövträd, särskilt asp, och att murkna träd avlägsnas.
Det minskar flygekorrens mat- och boplatser. De
återstående skogarna är ofta isolerade från varandra,
vilket försvårar flygekorrens rörlighet och ökar risken
för lokal utrotning.

bild: Janus Ahonpää
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HUR KAN FLYGEKORREN SKYDDAS?
Flygekorrens föröknings- och rastplatser är fridlysta enligt naturvårdslagen.
Lagen föreskriver att boträd och omgivande skyddande träd ska bevaras.
Dessutom måste man trygga flygekorrens väg till boet.
Lagens minimikrav räcker oftast inte till för att bevara
flygekorren, eftersom skogen överges för flera år efter ett
kalhygge.
Med tanke på flygekorrens överlevnad är det viktigt att
bevara tillräckligt stora, lämpliga skogar och trädbevuxna
förbindelser mellan dem. Det här nätverket av livsmiljöer
får inte riskeras genom skogsvård eller byggande. Det
dröjer verkligen länge innan en skog är lämplig för flygekorren, och därför är det viktigt att markanvändningen
är förutseende och att den planeras tillräckligt väl. Då har
flygekorren hela tiden tillräckligt med lämplig skog och
passager.

En frodig bäck med granar
och lövträd lämpar sig som
fortplantningsområde för
flygekorren. Lagstiftningen
för skydd av småvatten
förutsätter också att
bäckkanter lämnas kvar
för trädbeståndet.

I en del av skogen, som
till exempel på den här
torra tallmon, kan man
göra kanthuggning,
så att passagerna
ändå bevaras.
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Skogsvårdsåtgärder som beaktar flygekorren är naturvårdsåtgärder
som också upprätthåller skogens övriga mångfald både i städer och i
ekonomiskogar. Åtgärderna gynnar många arter och villebrådsarter i
mogna granblandskogar.
Man brukar föredra blandträdbestånd i den praktiska skogsverksamheten. Det innebär att man inte avlägsnar för många lövträd när man
gallrar. Vid avverkning sparar man stora lövträd, i synnerhet aspar, och
då blir det också kvar bohålor och föda. Det är också viktigt att skogen
är tillräckligt trädbevuxen: för att flygekorren ska kunna flyga behöver
den höga och skyddande träd. Skogsvård med olikåldriga bestånd är
ett bra alternativ i områden med flygekorre.
Försvagade livsmiljöer och passager kan avhjälpas med holkar och
planteringar. De ersätter dock inte de naturliga livsmiljöerna.
bild: Jari Kostet

Särskilt där det är fuktigt och
frodigt är det bra om skogen kan
vara tätare. I den här delen har man
gjort plockhuggning där man lämnat
kvar skyddande träd och buskar i
olika nivåer. Samtidigt hålls skogen
lämplig även för flygekorren.
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LITTERATUR OCH LÄNKAR
OM FLYGEKORREN
LITTERATUR

VIDEOR OCH KANALER PÅ YOUTUBE

Kynsijärvi E. & Pöntinen B.
Liituri
Maahenki 2013

Yhteistyötä liito-oravan eteen – Liito-oravaLIFE-hankkeen esittelyvideo
Metsähallitus Parks & Wildlife Finland 2020
https://www.youtube.com/
watch?v=LDp61ojqe2M

Hanski, I.
Liito-orava - Biologia ja käyttäytyminen
Metsäkustannus Oy 2016

Metsien liitelijä liito-orava (2 min)
Suomen Luonto, 2016
https://www.youtube.com/
watch?v=_64MVBHAyw8

Pöntinen, B.
Liito-orava - Flygekorren
Benjam Pöntinen 2001

Liito-oravaemo yrittää saada vilkkaan poikasen
pesään (4 min)
WWF Luontolive, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=LrlQy7MRtV8

Kemppainen J.K.
Juha-Karhun kaksi kesää
(ett avsnitt om flygekorren)
HS-Kirjat 2010

Tallenteita liito-oravan pesäkamerasta
Kuopion luonnontieteellisen museon kanava, 2020
https://www.youtube.com/user/kulumus

Kuisma T. & Nevakivi L.
Lapsen oma metsäkirja
Minerva Kustannus 2020

Kohtalona liito-orava – luontokuvaaja Benjam
Pöntinen kertoo tarinoita liito-oravasta (43 min)
Haltia Suomen luontokeskus, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=grk7D78L1Zc

VIDEOR

YLE AREENA (öppen tills vidare)
Tuhat kuvaa liito-oravasta (28 min)
Mandart, 2003
https://areena.yle.fi/1-243272
Salaperäinen ja uhanalainen liito-orava (25 min)
Tutkittu juttu –sarja, 2015
https://areena.yle.fi/1-50095025
Liito-oravan poikaset hoidossa Pälkäneellä
(1 min)
Yle Uutiset Pirkanmaa, 2017
https://areena.yle.fi/1-4167922
Koiria kokeillaan käyttää apuna liito-oravien
kartoituksessa – näin koira työskentelee
metsässä (1 min)
Yle Uutisten uutisvideot, 2019
https://areena.yle.fi/1-50319434
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RADIOPROGRAM

LÄNKAR

YLE AREENA (öppen tills vidare)

Webbplats för projektet FlygekorreLIFE (Forststyrelsen Naturtjänster)
https://www.metsa.fi/sv/projekt/flygekorre-life/

Salaperäinen liito-orava (12 min)
Juha Laaksosen luontoretki, 2019
https://areena.yle.fi/audio/1-50289671

Miljöförvaltningens webbsidor om flygekorren
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/
Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_
lajien_suojelu/Liitooravan_suojelu

Onko liito-oravasta tullut
kaupunkisuunnittelijan pahin painajainen?
(13 min)
Radio Suomen päivä, 2019
https://areena.yle.fi/audio/1-50244148

Flygekorrspelet (LIFE Luonto)
http://wwwi.ymparisto.fi/flash/liito_oravapeli/
Suomen luonnonsuojeluliiton kartoitusopas
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/06/
Liitis-kartoitusopas-A5-WEB-aukeamat.pdf
Tapion metsänkäyttäjän neuvontamateriaali
ja liito-oravasimulaattori
https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/liitooravan-huomioon-ottaminen-metsankaytonyhteydessa-neuvontamateriaali/
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TIPS FÖR UNDERVISNING
MED FLYGEKORRTEMA
Uppgifterna är indelade enligt läroämnen och verksamhet, och har en kort beskrivning och ett
omnämnande om de passar någon särskild åldersgrupp. Uppgifternas bilagor, såsom mallar
och manuskript, har tagit slut.

AKTIVERANDE UPPGIFTER FÖR
PLANERING OCH REFLEKTION
VAD VILL DU LÄRA DIG OM FLYGEKORREN?
Titta på videon om flygekorren (förslag på sidan 24). Vilka frågor väckte videon? Vad skulle du
vilja lära dig om flygekorren? Gruppera frågorna enligt tema, som utgör grunden för de slutliga
frågorna. Använd t.ex. flygekorrformade kartongbitar (bilaga 1), elektroniska plattformar (Padlet,
Wordart, Mentimeter) eller en tavla när ni strukturerar materialet. Ni kan också formulera inlärningsmålen utifrån frågorna.

FYRFÄLT
Med hjälp av fyrfält kan man samla in information om elevernas attityder, kunskaper och åsikter,
och de lämpar sig också väl för reflektion. Fyrfältet kan ritas på en sandplan eller på en elektronisk
plattform eller t.ex. formas av grenar på marken. Varje elev har något naturligt material, t.ex. en
kotte, som hen lägger på önskat ställe.
Exempel på axlar: X=jag vet mycket – jag vet inget alls och Y=jag vill lära mig mer – jag vill inte lära
mig mer.
Temat kan handla enbart om flygekorren. Alternativt kan handledaren också ställa frågor:
✦
✦
✦
✦
✦
✦

mitä liito-orava syö?
vad äter flygekorren?
när kan man se flygekorren?
på hurdana ställen har flygekorren sitt bo?
hur flyger flygekorren/hur långt kan en flygekorre flyga?
går flygekorren i vinteride?

Av svaren kan man sammanställa sådana ämnen som eleverna är mest intresserade av och också
kartlägga elevernas attityder. Detta kan utnyttjas i undervisningens innehåll.
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ÅSIKTLINJE
Dra en åsiktslinje till exempel mellan två träd. Den ena ändan står för AV SAMMA ÅSIKT och den
andra för AV ANNAN ÅSIKT. Linjen mellan träden kan användas som startuppgift, samt för repetition, respons och reflektion. Påståendena kan handla om attityder gentemot flygekorren och
naturen, elevens arbete under undervisningen eller bedömningen av undervisningen.
Se t.ex. bilaga x för påståenden om flygekorren.

KOTTRESPONS
Reflektera över allt sådant som skogen ger oss. Vad tycker du mest om att göra i skogen och vad är
det viktigaste för dig i skogen? Samla ihop 5–7 teman eller använd de föreslagna beskrivningarna.
Skriv beskrivningarna på lappar och fäst dem till exempel på hinkar.
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

det finns många djur i skogen/skogen är ett hem för många djur
det är vackert i skogen
skogen är i naturtillstånd
i skogen kan man samla bär och svamp och jaga
man får virke från skogen
det är lätt att göra utflykter/röra sig i skogen
skogen är en avkopplande och tyst plats

Alla har lika många kottar, t.ex. 10–20 st. Deltagarna placerar sina kottar enligt vad som är viktigt
för dem. Om det är viktigast för någon att det är vackert i skogen, lägger hen alla sina kottar i en
enda hink. I stället för beskrivningarna kan kottarna också användas till att fastställa vad man är
intresserad av, ge respons och utvärdera sin egen verksamhet.

HANDARBETEN
FLYGEKORRREFLEX
Använd schablonen i bilaga 1 eller 2 (huvuddelen) till flygekorrreflexen. Även mönstret för fingerdockor (bilaga 3) kan omformas till en reflexmodell. Rita flygekorren på reflextyget med hjälp av
schablonen och klipp ut. Klipp ut en lagom stor bit av t.ex. pysselfilt för att flygekorren ska få plats
och lämna en ca en centimeter bred marginal från kanterna. Limma och/eller sy reflexflygekorren
på bakgrundstyget och låt torka vid behov. Gör ett upphängningshål med håltång så att det går
igenom både reflexduken och filten. Placera en ring i hålet och tryck fast den med lämplig tång.
Fäst en säkerhetsnål eller något annat som lämpar sig för upphängning i hålet.
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FINGERDOCKA
Bilaga 3 har ett mönster för en fingerdocka för tre fingrar. Klipp ut pysselfilten eller något annat tyg
enligt mönstret. Sy längs kanterna. Sömmen blir synlig. Arbetet behöver inte vändas.

HANDDOCKA
Lennu Liito-oravas materialpaket på www.kierratyskeskus.fi (Huvudstadsregionens återvinningscentral ) har ett färdigt mönster och en anvisning för hur man gör en flygekorrdocka. Du hittar den
finskspråkiga anvisningen på webbplatsen eller genom att använda sökmotorn. Handdockan är
rätt arbetsdryg att göra, så den lämpar sig inte för lågstadieelever. En händig lärare eller ungdom
syr ihop dockan med en måttlig arbetsinsats.

HOLK FÖR FLYGEKORRAR
Se bilaga 4 för mått och modellbild. Som material behöver du ett ohyvlat bräde, en bit vattenfast
faner samt skruv eller spik. Som verktyg behöver du en borrmaskin eller hammare, mätinstrument
och en såg. Holken kan också svarvas av ett stycke trädstam, men arbetet kräver specialutrustning. Observera att du behöver markägarens tillstånd för att hänga upp holken.

PYSSEL OCH BILDKONST
FLYGEKORREN OCH ANDRA SKOGSDJUR SOM
PAPPERSLOPPOR
Pappersloppans anvisningar är lätta att hitta på webben. Loppan är pappersleksak med vilken man
kan fråga om olika saker. Du behöver papper och sax, samt pennor för att rita och skriva. Skriv
frågor om flygekorren på loppans flikar, till exempel VAR BOR DEN? eller NÄRING. Svaret skrivs
på flikens baksida. Pappersloppan kan användas för att uppmärksamma och repetera sådant som
intresserar eleverna. Utöver flygekorrloppan kan ni kan pyssla ihop pappersloppor om andra arter
som lever i samma skog som flygekorren för att på så sätt lära er mer om skogens mångfald.

FLYGEKORRE AV KARTONG
Använd schablonen i bilaga 1 på kartong och klipp ut flygekorrens silhuett. Du kan färglägga flygekorren och samla information om den. Det här kan ni till exempel sammanställa i ett gemensamt
skogslandskap.
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EN FLYGEKORRE SOM KIKAR UT FRÅN SITT HÅL
Använd schablonen i bilaga 2 på grå kartong och klipp ut flygekorrfiguren. Rita in flygekorrens
ansikte och andra kännetecken. Använd brun kartong och klipp ut en trädstam eller ställ en A4:a
vertikalt. Rita en lämpligt stor cirkel på trädstammen. Cirkeln är bohålans mynning. Se till att
skaftet som flygekorren är fäst på kommer tillräckligt långt ned utanför papprets nedre kant så att
man kan röra skaftet upp och ner. Klipp ut cirkeln till ett hål ur vilket flygekorren kan kika ut. Klipp ut
en remsa av kartongen som håller skaftet med flygekorren på plats. Sätt en klick lim på båda ändar
av remsan, men inte mitt på remsan. Limma fast remsan tvärs över skaftet så att skaftet kommer
åt att röra sig upp och ner.

FLYGEKORR-ORIGAMI
Genom att söka på nätet och Youtube kan du hitta anvisningar för hur du viker origami. Pappret får
gärna vara ganska styvt, men inte kartong. Du kan färglägga och dekorera dina färdiga origamiflygekorrar. Ni kan också ordna en glidflygningstävling med era figurer!

BOSTADSANNONS FÖR FLYGEKORREN
Gör en inbjudande bostadsannons för flygekorren efter att ni har lärt er hurdan livsmiljö
flygekorren behöver. Berätta till exempel om läget, boplatsen, grannskapet och vilken föda
kvarteret erbjuder. ”Översta våningen i en anrik asp med makalös havsutsikt Bra läge nära lokala
matserveringar!”

29

LEKAR
FLYGEKORRARNA BYTER BO
Lek helst utomhus där det finns träd. Leken fungerar enligt samma princip som när man byter träd
i tafatt, men de som leker är flygekorrar. Först väljer man 1–2 deltagare som ställer sig i mitten. De
andra deltagarna väljer ut träd som bon. Om det finns många träd kan de träd som har valts som
bon markeras med band. När flygekorren eller de flygekorrar som står i mitten ropar ”flygekorrarna
byter bo!” måste deltagarna lämna sina bon och försöka ta sig till ett annat bo, samtidigt som de
som är i mitten försöker ta sig till ett ledigt bo. Den som blir utan ett bo flyttar sig till mitten för
att ropa nästa gång. Flygekorrarna rör sig efter solnedgången och vilar på dagarna. Ledaren kan
bestämma rytmen i leken.

ROVDJURSTAFATT
Samma lek som ovan, men de som är i mitten är rovdjur som jagar flygekorrar (till exempel mårdar
och ugglor) och som försöker fånga flygekorrarna. De flygekorrar som har tagits fast kan förvandlas till rovdjur så att det blir allt fler som jagar. Alternativt kan de fasttagna flygekorrarna tas till
förvar till ett på förhand överenskommet ställe. Leken slutar när alla har blivit fasttagna.

TJÄRGRYTA VID FLYGEKORRARNAS BO
Rita en cirkel som man gör vid tjärgryta-leken. Runt cirkeln ritar var och en sitt eget bo. En
deltagare väljs att först gå runt. Den utvalda deltagaren knackar de andra på axeln och frågar: ”Är
flygekorren hemma?”. Om den som fått frågan svarar ja, börjar den springa åt motsatt håll som
den som frågade. Den som kommer sist fram till boet blir den som till näst går runt och frågar.
Den som får frågan kan också svara nej, varvid den personen också måste berätta var flygekorren
finns. Svaret måste vara sådant att det passar in i flygekorrens levnadsvanor. Flygekorren kan till
exempel hålla på att äta löv, samla in vinterförråd eller vara ute och glida!

BLANDSKOGS- ELLER LÖVTRÄDSSALLAD
Som leken med fruktsallad, men i stället för frukt har vi olika träd. Ni kan välja träd i er egen närskog
och samtidigt gå igenom dem innan ni leker. De vanligaste trädarten i en blandskog är gran, tall,
björk och asp. När alla deltagare ska byta platser kan man till exempel ropa ”blandskogssallad!”. På
vintern när det inte finns löv kan man också använda leken för att lära sig om flygekorrens matträd.
Då kan man till exempel använda artkorten från serien Ulkoluokka.

HÄMTA-LEKEN
Begreppet blandskog kan också åskådliggöras med hämta-leken. Gruppen delas in i lag om 4–6
personer. En ledare i gången ropar att den vill ha olika träslag, t.ex. ”Hämta björk till mig”. Det lag
som snabbast hämtade rätt träslag får poäng. Observera att man måste ha markägarens tillstånd
för att samla grenar och löv. Instruera deltagarna att samla sina provbitar från marken eller att inte
orsaka onödiga skador på träden.
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FLYGEKORRMAMMAN
Flygekorrmamman ska lära sina ungar var de hittar mat eller boplats och hur de skyddar sig mot
rovdjur. I leken är det ledaren som är mamman. Först visar ledaren vilka ord som betyder vilka
rörelser. I leken utropar ledaren ord i önskad ordning och takt och deltagarna ska genomföra
rörelserna så snabbt som möjligt.

Instruktioner:
✦
✦
✦
✦

Skydda dig = gå till en gran
Mård = huka dig för att gömma dig
Hungrig = gå till ett lövträd
Bohåla = gör en cirkel med dina armar framför ditt huvud och titta ut

UPPGIFTER UTOMHUS
SKOGSBINGO
Bilaga 5 är en tabell med olika typer av skogar och konstruktioner. Undersök skogen och kryssa
först för de bilder som visar sådant som du kan hitta när du ser dig omkring. Fundera sedan på vad
flygekorren behöver i sin livsmiljö och markera dessa bilder med cirklar. Hur många bilder fick både
kryss och cirkel? Fundera utifrån dina observationer på om flygekorren kan leva i den skog du nu
har undersökt.

MATTABELL
Bilaga 6 är en tabell med näringsträd som är viktiga för flygekorren. Hur många känner du igen och
hur många hittar du i din omgivning? Vilka delar av varje träd använder flygekorren?

FLYGEKORRENS SKOG I BILDER
Bekanta er med en lämplig skog när ni har lärt er vad flygekorren behöver i sin livsmiljö. Ta bilder
på sådant som är viktigt för flygekorren, såsom skyddande träd, matträd, boplatser m.m. Bilderna
kan t.ex. sammanställas till en utställning eller en guidad tur. Uppgiften kan förslagsvis genomföras
efter Skogsbingo.

MÄT FLYGAVSTÅND
Flygekorren flyger vanligen cirka 50 meter. Rekordet är 80 meter. Bedöm hur långt ett avstånd är
genom att gå rakt och räkna steg. Ni kan gå turvis eller alla på en gång. Kontrollera sedan sträckan
med måttband. Ledaren kan också mäta sträckan på förhand och avslöja den efter att alla har
gissat. Spring sträckan och titta samtidigt ner med smarttelefonen eller en vanlig spegel, så kan ni
betrakta flygresan ”uppifrån luften”. Beroende på årskurs kan man i samband med uppgiften träna
på till exempel mätning, måttenheter och multiplikationstabeller.

Tips! Se också matematikuppgiften för glidflykt (bilaga 8).
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KARTLÄGGNING AV FLYGEKORRSTAMMEN
Bilaga 7 är en kartläggningsblankett med ifyllningsanvisningar. Kartläggningen är mer krävande
och detaljerad än de föregående tabelluppgifterna. Observationerna kan överföras från blanketten
till Laji.fi. Alternativt kan ni kontakta miljötjänsterna i kommunen.

AKTIV FLYGEKORRPROMENAD
Bilaga 11 är ett färdigt manuskript för en flygekorrpromenad med uppgifter. I uppgifterna bekantar
man sig med flygekorrens levnadsvanor och med vad den behöver i sin livsmiljö. Man kan använda
rekvisita i uppgifterna, men det är inte nödvändigt. Du kan utföra alla uppgifter i manuskriptet eller
välja de uppgifter som bäst passar din omgivning och grupp. Manuskriptet kan också användas för
guidning utanför den egentliga undervisningen.

SEPPO-FLYGEKORRSPELET
Aktivitetspunkter för att undersöka skogen. Spelet kan spelas på webbplatsen Seppo.io med
koden C1C81E. En del av uppgifterna är de samma som i flygekorrpromenaden.

SAMARBETSUPPGIFTER
KAN NI HÅLLA KONTAKTEN?
I dramaövningen (bilaga 9) lever eleverna in sig i olika arter i skogen och får som utmaning att
hitta lösningar när en motorväg ska dras genom skogen. Hur säkerställer man att artens olika
populationer (grupper som lever tillsammans) kan växelverka? Ni kan använda dräkter eller kläder
som rekvisita om ni vill.

I PLANERARENS SKOR
I den här gruppuppgiften övar man på att samordna olika synvinklar och arr diskutera när man vill
bygga ett köpcentrum i ett fiktivt område. Till exempel kan områdets invånare, kommunalförvaltning, företag och experter på naturvård representera olika synvinklar. Ett möte eller en debatt kan
ordnas. En av deltagarna eller gruppens ledare är huvudplaneraren som lägger fram det slutliga
lösningsförslaget. Manuskriptet till uppgiften finns i bilaga 10.
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ÖVRIGT
MITT FÖRHÅLLANDE TILL SKOGEN
– MULTIKONSTNÄRLIGT
Flygekorren behöver skydd, mat och passager i sin livsmiljö. Vad finns i din närmiljö och vad betyder det för dig? I uppgifterna i bilaga x reflekterar man över sin egen relation till naturen i ord och
bild.

RÄTT ELLER FEL?
Bilaga 13 innehåller tio påståenden. Ledaren läser upp ett påstående i taget. Eleven ska visa
tummen upp om hen är av samma åsikt och visa tummen ner om hen är av annan åsikt. Ett annat
alternativ är att eleven sträcker upp händerna högt om hen är av samma åsikt och går ner på huk
om hen är av annan åsikt. Om eleven inte vet eller inte vill svara, behöver hen inte göra något. Kan
användas till exempel för repetition, för att kartlägga grundkunskaper, eller för frågesport.

FLYGEKORRSÅNGEN ”LIITURI ON KIITURI”
Lyrik (på finska) och noter finns i bilaga 12. Låten finns också på YouTube och TikTok.

FLYGEKORRMATEMATIK
Hur långt kan flygekorren flyga och hur högt trädbestånd behöver den för att kunna korsa vägen?
I bilaga x finns en räkneuppgift som också kan fortsätta utomhus genom att man mäter upp ett
lämpligt träd och en lämplig sträcka för en glidflykt.

SPARA OBSERVATIONER AV FLYGEKORRAR
Finlands artdatacenter Laji.fi samlar observationer av flygekorre som finländare har gjort. Du kan
t.ex. bläddra i observationer från området kring din egen stad. Du kan också spara dina egna observationer som enstaka observationer eller som fältbesök. Ett program som är lätt att använda är
iNaturalist, som också finns att få som mobilapp. Från iNaturalist överförs observationerna också
till databasen Laji.fi. Laji.fi har anvisningar för hur man registrerar en observation i respektive
system. I iNaturalist kan du också skapa ett observations- eller kartläggningsprojekt till exempel
för en skolklass (se lärarguiden Opettajan opas).
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UPPGIFTER SOM KAN SKRIVAS UT
KORSORD OM FLYGEKORREN
Bilaga 15. Lös korsordet på finska med hjälp av tipsen.

LABYRINT
Bilaga 15. Hjälp flygekorren tillbaka till sitt bohål. Se upp för rovdjur!

FÄRGLÄGGNINGSBILD
Bilaga 16.
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BILAGOR TILL UPPGIFTERNA
Bilaga 1. Schablon för flygekorre på glidflykt
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Bilaga 1. Schablon för flygekorre på glidflykt
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Bilaga 2.
Schablon för flygekorre som tittar ut ur hålet
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Bilaga 3. Mönster för fingerdocka
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Bilaga 4.
Instruktioner för att bygga holk för flygekorre

Flygekorren
behöver ett hem
Så här kan du bygga en holk åt flygekorren

Det största hotet mot flygekorren i dag är att dess
livsmiljöer försvinner. Flygekorren bygger helst sitt bo
i hackspettshål i stadiga lövträd, men sådana hålträd
är på många håll mycket sällsynta idag. Det här har
lett till att flygekorren gärna bor i holkar.

I SÅDANA HÄR HOLKAR TRIVS FLYGEKORREN
•

•
•

•

•

Holken skall vara så tät som möjlig. En holk som svarvats
ur en trädstam är en ypperlig boplats för flygekorren. En
brädholk duger också bra, bara man ser till att fogarna
mellan bräderna blir tillräckligt täta.
Diametern på ingångshålet får vara högst 45 mm. Detta för
att mården inte skall kunna ta sig in i holken.
Förutsatt att holken är tät och ingångshålet lagom stort
duger nog holkar av olika storlek och av olika modeller åt
flygekorren.
En framsida som förstärkts med ett ohyvlat eller ett obarkat
bräde gör holken tryggare och minskar risken för att en
vanlig ekorre börjar gnaga hålet större.
Om du inte vill snickra ihop holkar själv kan du försöka köpa
av någon lokal företagare. De kan säkert även tillhandahålla
holkar som svarvats ut av trädstammar.

MATERIAL

Holken i den här beskrivningen är byggd av 200 mm x 23 mm:s
bräder (bottnens inre mått är 15 x 20 cm).
•
4 bräder för väggarna (20 x 50 cm)
•
1 takbräde av vattenfast faner (26 x 34 cm)
•
2 brädbitar till golv och innertak (15 x 20 cm)
•
1 obarkat bräde eller ett ohyvlat 2 x 4:tums bräde för att
förlänga ”ingångstunneln”
•
Ca 4 kortare skruvar (25 mm) och ca 26 längre skruvar
(45 mm) eller spikar
•
Elkabel, förzinkad järntråd, eller uv-tåligt snöre (för
upphängningen)
•
Spikar (60 mm att spika fast taket med och 75 eller 100 mm
för upphängningen av holken)
•
2 ribbor (3 x 3 cm) som placeras på bakväggen

VERKTYG
•

5–10 cm från
taket till
ingångshålets
mittpunkt

Ingångshålets
diameter:
4,5 cm
Sidobrädernas
längd:
40–50 cm
Obarkat eller
ohyvlat bräde
Bottnens bredd: 15 – 20 cm

Borr eller hammare, såg, hålsåg (för ingångshålet),
vinkelhake, penna, måttband, kniv

Ribbor på
bakväggen
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ARBETSORDNING
1.

2.

3.

4.

5.

Borra ingångshål på samma plats i framväggen och
i det (t.ex. obarkade) bräde som skall förstärka
framsidan. Se till att hålen passar ihop med
varandra. Skruva fast de båda bräderna i varandra
med 4 skruvar. Skruvarna får ej tränga igenom till
insidan av holken.

8.

Brädets
kärnsida utåt

Skruva ihop de bräder som skall bli väggar så att
brädets kärnsida vetter utåt (se figuren) med de fyra
längre skruvarna.

Såga till en botten och ett innertak (båda två
15 x 20 cm) från ett bräde. Det lönar sig att inte göra
innertaket för tätt - ifall virket börjar svälla kommer
det att fastna.
Fäll in den ena brädbiten som botten på insidan
av holkens sidor och skruva fast den med de långa
skruvarna från sidorna.

Ribbor på
baksidan

Tak
Holkens
ytterkanter

Såga ut ett lagom stort tak av den vattenfasta
fanerbiten (t.ex. 26 x 34 cm). Rita in innertakets
placering på fanerbiten så att själva taket kommer
att skjuta ut ca 3 cm från holkens sidor, ca 5 cm
över framsidan och 1–2 cm över baksidan. Lägg det
sedan åt sidan med den mönstrade sidan uppåt.

6. Placera innertaket enligt linjer du ritat in på
yttertaket. Håll stadigt ihop de båda bräderna
och vänd dem sedan, så att du kan skruva fast
innertaket i yttertaket från utsidan med fyra
skruvar. Använd de kortare skruvarna!
7.

Obarkat eller
ohyvlat bräde

Innertak

UPPHÄNGNINGEN
•
•
•

•

Kom ihåg att fråga lov av markägaren innan du
sätter upp holken!
Sätt ca 5 cm torrt bomaterial in i holken (skägglav,
mossa, förna, flis eller täckmaterial för utedasset).
Placera holken i blandskog där det finns grova
granar och lövträd och häng upp den på en skyddad
plats, på ca 3–5 meters höjd.
Den största granen i ett skogsparti är ofta det bästa
stället för holken särskilt om det finns lövträd i
närheten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Sätt fast två spikar på sidoväggarna för
upphängningssnöret. Fäst två ribbor längs
bakväggen. De skyddar väggen mot fuktskador och
förlänger på det sättet holkens ålder.

•

•

Spika fast taket med två 60 mm:s spikar.

Kontrollera regelbundet – t.ex. vartannat år –
såväl själva holken som upphängningssnöret och
ribborna. Reparera eventuella skador.
Ibland händer det sig att holken är fylld av
flygekorrens bomaterial ända till ingångshålet.
Avlägsna då det äldsta bomaterialet men lämna
kvar det nyaste i holken.

Liito-orava-LIFE projektet främjar skyddet av flygekorren i Europa med hjälp av samarbete. Projektet administreras av Forsstyrelsens Naturtjänster.
I projektet medverkar 18 samarbetsparter i Finland och i Estland. Projektets budget uppgår till 8,9 miljoner euro. Merparten av denna summa
finansieras via EU:s LIFE Luonto-fonder.
Läs mera på www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/
Ritningen för flygekorreholken har gjorts år 2020. Producerandet av materialet
har bekostats av LIFE-Luonto fonden inom den Europeiska unionen. Ansvaret
för det material som presenteras vilar på producenten. Varken den Europeiska
unionen eller EASME tar ansvar för bruk av den information som presenteras i
denna broschyr.
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Bilaga 5. Skogsbingo

41

Bilaga 6. Mattabell
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Bilaga 7. Blankett för kartläggning av
flygekorrstammen inkl. ifyllningsanvisning
KARTLÄGGNING AV FLYGEKORRBESTÅND
Namn

Datum

Plats

Väder

ALLMÄN BESKRIVNING AV SKOGEN
Trädart

Ålder

Variation i trädbeståndet

Sammanhängande
skogar
OBSERVATIONER
Koordinater

Trädart

Mängden spillning Typ av bo

Övrigt

Utvärdera om den skog du har undersökt skulle passa som boplats för flygekorren eller om du tror att
det bor flygekorrar i den. Motivera dina slutsatser och reflektera över vilka faktorer som har påverkat
din kartläggning och dess tillförlitlighet.
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Anvisningar för blanketten för kartläggning av ekorrbeståndet
Plats: precisera med tillräcklig noggrannhet, t.ex. norra sidan av Petosenlampi, Kuopio
Väder: kan påverka resultatet av kartläggningen (speciellt regn), kort beskrivning, t.ex. +15,
uppehåll
ALLMÄN BESKRIVNING AV SKOGEN
Trädart: räkna upp de trädarter du ser och uppskatta grovt deras andel i procent. Med ett + kan du
ange andelar under 10 %. Använd din uppskattning för att bedöma hur många olika trädarter det
finns och vilken typ av skog det är fråga om. Till exempel: gran 60 %, tall 10 %, al +. Granskog.
Ålder: uppskatta medelåldern för skogen, dvs. hur gamla de flesta träden är. Uppskatta eller mät
trädstammens diameter vid brösthöjd: planta (under 10 cm), ung skog (cirka 10–20 cm) eller
mogen skog (över 20 cm). Iaktta också skillnaden mellan växtplatserna. Till exempel: södra delen
av skogen gammal granskog, norra delen tallskog.
Variation i trädbeståndet: har skogen träd i olika åldrar och storlekar? Finns det utöver stora träd
också mindre (höjd 2–5 m) och ett buskskikt (0,5–2 m)? Bedöm variationen i skogen som en helhet. Till exempel: mestadels gamla granar, mindre björkar, ställvis rikligt med apsly i buskskiktet.
Sammanhängande skogar: är skogen isolerad från andra skogsområden eller hänger den samman
med andra skogar, så att flygekorren kan röra sig mellan dem? Du kan titta på en flygbild med en
kartapplikation och studera kanterna av skogen. Till exempel: trädbevuxet skogsområde som
sträcker sig långt västerut. En smal trädbevuxen remsa sträcker sig till närbelägen stor skog. Mot
öster avgränsar sig skogen till ett bosättningsområde med få träd.
Koordinater: skriv upp koordinaterna som du får från kartapplikationen, samt vilket koordinatsystem du använder. Genom att mata in koordinaterna i till exempel en karttjänst kan du hitta platsen
senare: Till exempel: N=6968625.000 E=532623.500 och koordinatsystem EFTRS-TM35FIN
OBSERVATIONER
Trädarter: ange vid vilket typ av träd du, t.ex. hittar spillning eller ett bo
Mängden spillning 0–3: uppskatta grovt mängden spillning. 0 = ingen spillning, 1 = 1–10 kulor, 2 =
tiotals kulor, 3 = över hundra eller hundratals kulor
Typ av bo: ange vilken typ av bo du har hittat. Det kan vara ett hål i en trädstam, ett risbo som en
ekorre har byggt (oftast i stora granar) eller en byggd holk (tillräckligt stor). Även ett hålbo utan
spillning vid foten av ett träd är en bra observation!
Övrigt: skriv upp allt som är värt att notera, t.ex. observationer om arter.
Hur börjar man?
Betrakta skogen först som en helhet och tänk på hurdan livsmiljö flygekorren behöver. Du kan också titta på en flygbild. Fyll först i den allmänna beskrivningen av skogen. Leta sen efter de största
granarna och bladträden samt eventuella ihåliga träd. Leta efter spillning vid dessa träd. Om du
inte hittar spillning kan du fundera på om skogen alls lämpar sig för flygekorren. Det är avgörande
att kunna känna igen vilken skog som lämpar sig för flygekorren, för även om där inte bor någon för
tillfället, kan unga flygekorrar flytta dit när de letar en egen skog att bo i.
Obs! Om du hittar spillning kan du meddela din observation till miljötjänsterna i din kommun eller
till NTM-centralen i din region. Du kan också registrera observationen i tjänsten Laji.fi.
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Bilaga 8. Aktiv flygekorrpromenad
Genomförs utomhus. En blandskog med åtminstone några stora träd är att föredra. Ledaren bekantar sig med skogen i förväg för att hitta lämpliga platser för uppgifterna (till exempel stora träd,
håligheter i träd, plats för en glidflykt). Ni kan göra alla promenaduppgifter eller bara en del av dem.

Rekvisita (allt behövs inte)
• apparat för att kunna titta på introvideor eller på bild på flygekorre
• fickspegel eller smarttelefon
• utskrivna mattabeller (bilaga 6)
• ett snöre som är en meter långt eller ett måttband
• påse med tre sockerbitar (ca 5 g) och en annan påse med en vikt på ca 3,5 kg
• sittunderlag för deltagarna
Promenad
1. Flygande skinnhandske – vi bekantar oss med flygekorren. Flygekorren är det enda däggdjuret i Europa som kan glidflyga. Den rör sig huvudsakligen på natten i skydd av trädens grenar.
Flygekorrens särdrag är dess hudveck. På finska kallas den också siipiorava (ekorre med vingar)
och lentävä rukkanen (flygande skinnhandske).
• Uppgift: vad skulle du vilja veta om flygekorren? (Sida x) Kan
också göras som en förhandsuppgift innan man går.
• Frågor: Vilka sinnen använder du på natten? Vilka andra djur rör sig på natten?
• Åskådliggörande av flygekorrens hudveck: på en människa skulle hudvecket finnas
mellan handleden och vristen. Gör ett par övningshopp (x-hopp) innan ni startar.
2. Mästerglidaren – mät glidflyktens längd. Flygekorren lämnar sitt bo efter solnedgången. Först
kontrollerar den att kusten är klar genom att titta noggrant omkring sig. Sedan tar den sats,
breder ut armar och ben och glidflyger iväg (den flaxar inte). När den ska landa vänder den kroppen i upprätt ställning, varvid hudvecket fungerar som broms. Sedan greppar den tag i ett träd
med sina klor. Här är det bra om ni har fri sikt ungefär så långt som en glidflykt. Normalt flyger
flygekorren 50 meter, rekordet är 80 meter.
• Frågor: Hur långt kan flygekorren glidflyga? Kommer du på något
annat som glidflyger (i naturen eller mänskliga uppfinningar)?
• Uppgift: Mät sträckan på en glidflykt (sid. x)
3. Magen kurrar! – flygekorrens föda. Flygekorren har nu lämnat sitt bo och vill ha mat. Var ska
den hitta något att äta? Den tryggaste tidpunkten för flygekorren att hitta mat är på natten,
då det är mörkt. Den äter huvudsakligen löv från träd på sommaren och hängen och frön på
vintern. Här ska ni försöka hitta lövträd.
• Uppgift: Mattabell (sid. x och bilaga 6)
4. Skydd mot väder och rovdjur – flygekorren föredrar stora granar. Efter att flygekorren har ätit
i flera timmar under natten återvänder den till sitt bo före soluppgång. Flygekorren utsätts för
många faror och kan lätt bli fångad av t.ex. en uggla, också på natten. Granarnas täta grenar ger
skydd och mellan dem är det också bra att gömma hängen inför vintern. Här ska ni hitta så stora
granar som möjligt. Ställ er under grangrenarna om det är möjligt.
• Frågor: På vilket sätt känns den här platsen annorlunda än den föregående
(skyddad, dunkel, kanske svalare)? Skulle en uggla kunna se er under granen?
• Uppgift: Leta efter så stora granar som möjligt, ni kan också räkna dem. Ni kan
mäta dem med era armar eller med måttband/snöre. Hittar du en gran som är så
tjock att dina egna, eller dina egna och kompisens, armar inte räcks runt den?
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5. Hem ljuv hem – tillbaka i gryningen. Flygekorren har flera bon för att kunna byta bo om det
behövs. Den gillar bäst håligheter i aspar. Flygekorren kan också bygga sitt bo i ett ekorrbo med
kvistar eller i en holk som människan har gjort. Den isolerar sitt bo med skägglav. Nu ska vi hitta
ett bra ställe för vår middagslur. Försök hitta ett ihåligt träd eller eventuellt en holk. Om det
finns ett hål i ett träd i närheten, ber du gruppen hitta det innan du avslöjar var det ligger. Ni kan
också leta efter skägglav.
• Frågor: Vilken fågel är flygekorrens kompis när den bygger
en bohåla? Varför är det bra med just ett hål?
• Uppgift: Var och en letar efter ett eget bohål i skogen, dvs. en plats där man
kan sitta i lugn och ro, stå eller ligga ensam, precis så som flygekorren och
andra nattdjur sover i lugn och ro under dagtid. Alla håller sig inom hörhåll,
men för sig själva en stund. Man lyssnar och iakttar naturen. Om du vill kan
du stänga ögonen för en stund och slappna av ordentligt. Ledaren ger en
ljudsignal när det är dags att återvända. Efter det funderar man tillsammans
på hur det kändes att vara i sitt eget bohål och att vila i skogen på dagen.
6. Små små ungar - flygekorrmamman får 2–3 ungar i månadsskiftet april-maj och eventuellt
en andra kull vid midsommar. Ungarna väger 5–7 gram när de föds. De kommer ut ur boet för
att utforska omgivningen när de är en månad gamla. De flesta ungarna börjar leta efter en egen
hemskog i slutet av sin första sommar.
• Uppgift: tre sockerbitar väger ungefär lika mycket som en
flygekorrunge. Ett nyfött barn väger cirka 3,5 kg. Varje deltagare
kan pröva hur lätta tre sockerbitar känns i handen.
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Bilaga 9. Kan ni hålla kontakten?
1. Indelning i grupper
Ledaren delar ut en lapp till var och en med ett av fyra djur (älg, flygekorre, huggorm, (kors)
spindel). Deltagarna får inte visa sina lappar för varandra, utan var och en funderar själv på hur det
egna djuret beter sig. Deltagarna börjar röra på sig och bete sig som sitt eget djur och försöker
känna igen andra av samma art. Alla av samma art samlas till en flock. Obs! Djuren kan inte tala
människospråk!

2. Djurstaty
Så snart flocken/gruppen är samlad får den följande muntliga uppgift: Gruppen har 2 minuter på
sig att göra en staty som visar vilken art gruppen tillhör. När statyn är klar är det andras uppgift
att försöka gissa vilken art det är fråga om. Försök alltså att få statyn att likna rätt djur så bra som
möjligt.

3. Alternativ väg
Ledaren tar på sig en vägbyggmästares hjälm + väst eller dylikt och meddelar:
”Bästa aktiva medborgare, genom denna skog har man beslutat att bygga en motorväg. Jag har
hört att ni är intresserade av vilka möjligheter djuren har att leva i området. Ni oroar er antagligen
för hur vi kan säkerställa att artens olika populationer (grupper som lever tillsammans) kan
växelverka? Hur kan vi lösa det här? Ni har nu 3 minuter på er att planera hur man kan upprätthålla
växelverkan mellan populationerna. Här finns en karta över vägplanen.”
Därefter lyssnar byggmästaren på alla lösningsförslag.

4. Fortsättning på alternativ väg (tilläggsuppgift)
Efter lösningarna meddelar byggmästaren: ”Åh nej, nu halverades budgeten för bygget! Nu måste
ni planera en gemensam lösning för alla djur! Och tiden är knapp, ni har tre minuter på er.”
Därefter lyssnar byggmästaren igen på alla lösningsförslag.

5. Genomgång
Berättelse om vad vi lärt oss. Ställ er i en ring och gör en gemensam berättelse om vad ni upplevt
under den här övningen. Ni ska bilda meningar genom att var och en säger ett ord i taget. Ledaren
kan också fråga deltagarna vilken roll det haft i gruppen.
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KORSSPINDEL

HUGGORM

Korsspindeln spinner runda nät för att fånga
sitt byten. För att döda sitt byte förlamar korsspindeln det först med sina giftklor och därefter
sprutar den in matsmältningsvätska i bytet och
suger upp den
upplösta näringen.

Huggormen bor vid åkerkanter, sumpmarker, berg,
stränder, slyskogar och ängar. Den vill ha både solsken och platser där den kan gömma sig. Huggormen
undviker platser med mycket myror.

Korsspindeln känner man lättast igen på sitt
kors som sitter på bakkroppen. Korsspindeln
förekommer i trädgårdar, buskar och skogar i
hela Finland.

Huggormaren är ett kräldjur och den enda giftiga
ormen i Finland. Med sitt gift skaffar ormen sig föda
och skyddar sig mot fiender. Huggormen äter ödlor,
gnagare, grodor, fågelungar och fågelägg. Den sväljer
sin mat utan att tugga.

FLYGEKORRE

Flygekorren är ganska skygg. Den
gömmer sig bakom trädgrenar och
rör sig helst i skymningen.
Den bor i blandskogar
med aspar och granar
och bygger bo i ihåliga
träd. En flygekorre kan
ha många bon och den
bosätter sig gärna i
håligheter efter hackspettar,
samt i fågelholkar och i risbon.
Flygekorren äter trädlöv, kottar,
hängen, frön, blomställningar
och bär samt årsskott av träd.
Den samlar också matförråd inför
vintern.

ÄLG

Älgen livnär sig gärna på unga lövträd och tallplantor. Skogsbruk gynnar älgen, eftersom andelen
lövträd ökar efter ett kalhygge. Älgen kan vandra
långa sträckor och därmed byta område vid behov.
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POPULAATIO B

POPULAATIO A
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Bilaga 10. Rollspelet I planerarens skor
Uppgiften Kottrespons kan göras som förhandsuppgift. Deltagarna får lära sig hur olika saker
är viktiga för olika människor och att det kan finnas många olika åsikter också i en liten grupp. I
verkliga situationer måste man sammanjämka mångfaldigt fler åsikter och synpunkter.
1. Bekanta er med uppgiftens fiktiva karta och förklara för alla vad kartans färger och figurer betyder. Beskriv vilka olika markanvändningsformer det finns i området (bebyggelse, industri, jord- och
skogsbruk, rekreation ...). Titta också på kartans skala.
2. Man vill bygga ett köpcentrum i området. Fundera på vad annat som behövs för ett köpcentrum
(parkeringsområden, grund, nya vägleder?). På kartan har fem alternativ angetts som plats för
köpcentret. Om du skriver ut kartan kan köpcentret till exempel vara en legokloss.
3. Välj en av deltagarna eller gruppledaren till huvudplanerare, som i slutet av uppgiften ska sammanfatta och fatta beslut om byggplatsen.
4. Dela in de övriga deltagarna i minst fyra grupper: kommunalförvaltningen, företagare, lokala
invånare och experter på naturvård. Ledaren eller gruppen kan också hitta på noggrannare roller
(planläggare, köpman, byggare, friluftsmänniska, barnfamilj, biolog). Varje grupp kan göra en egen
skylt.
5. Varje grupp funderar först ur sitt eget perspektiv på för- och nackdelarna med respektive
byggplatsalternativ. Vilka frågor kan ni kompromissa om och vilka inte? Anteckna de frågor som
ska beaktas samt era motiveringar. Till sist ska gruppen komma fram till vilken plats ni anser vara
bäst och vilken sämst. Den här uppgiften kan ha flera rätta svar.
6. Slutligen hålls en diskussion som samlar alla grupper, till exempel ett kommunalt möte eller
ett presentationstillfälle för byggprojektet. Varje grupp får hålla ett inledande anförande där de
presenterar sina förslag. Under diskussionens gång antecknar huvudplaneraren understöden för
varje alternativ. Till sist lägger huvudplaneraren fram ett lösningsförslag och så röstar man.
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Synpunkter som stöd för uppgiften
Byggande
• Är väganslutningen klar?
• Hur stort är köpcentret och finns det tillräckligt med plats för det?
• Hurdan är terrängen och jordmånen med tanke på byggande?
Trafik

• Hur styrs trafiken?
• Vilken är kundkretsen? Lokalbefolkningen? Eller vill man också locka förbipasserande?
• Ökar bullret och trafiken i bosättningsområdena?

Sysselsättning
• Hur många personer sysselsätter köpcentret och hur
mycket ökar den butikernas omsättning?
• Drabbar projektet annan verksamhet?
Natur och rekreation
• Drabbar projektet naturen?
• Bevaras djurens förbindelser? Ta flygekorren som exempel!
• Skadar projektet vattendrag och våtmarker?
• Bevaras invånarnas rekreationsområden?
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Bilaga 11. Mitt förhållande till skogen –
multikonstnärligt
Verkstaden har planerats av Riikka Vinikanoja och Sari Siltavuori/
Sanataidekoulu Aapeli
Bekanta er först med flygekorren till exempel med hjälp av videotips (sid. x), påståenden (bilaga x) och materialets faktaavsnitt.
Reflektera över flygekorrens livsmiljö. I hurdan skog lever den och
vad behöver den? Vad menas med nätverk av grönområden?
Ordkonstuppgift: Den egna närnaturen och miljön
Skriv ner orden i en punktlista:
• Vilka platser tycker du är bra för att ta skydd, bygga bo, hitta föda och röra sig?
• Var finns din favoritplats i din närmiljö?
• Vilka platser brukar du besöka ofta? Hur ser rutten ut till din favoritplats?
• Varför är det din favoritplats? Hur känner du dig när du är där?
• Vad kan man se där? Vad kan man höra?
• Hur känns det där och hur luktar det?
Om ni vill kan ni samla ihop orden av hela gruppen och fästa dem på tavlan eller spara dem i molntjänsten Wordart.
Bildkonstuppgift: Karta till min favoritplats i naturen
Tillbehör:
Ritpapper eller kartong för kartan. Utnyttja återvinningsmaterial (så som öppnade kartongförpackningar för t.ex. tepåsar). Blyertspennor, suddgummi, färgpennor.
Uppgift:
Rita en karta över hur du kommer från ditt bohål till din favoritplats i naturen. Sätt in startpunkten
och slutpunkten, vägar och hus. Rita också in de saker som du nämnde i början av uppgiften samt
rutterna till dessa saker. Skissa lätt med en blyertspenna och finslipa med en filtpenna. Betona
sådant som är viktigt för dig. Till sist fäster ni ihop alla kartor till en stor gemensam karta över hela
klassens favoritplatser i naturen och hänger upp den på väggen.
Strukturerad dikt
Struktur för en dikt som man kan skriva själv, i par eller i små grupper. Fyll i de ord du vill enligt
anvisningarna. Den kursiverade texten är ett exempel. Till slut läser man upp dikterna.
På mitt favoritställe i naturen … (diktens början)
• berätta hur det ser ut där
• hur det doftar
• hur det känns
• platser (räkna upp dina
favoritplatser)
Där känner jag mig … (diktens slut)

På mitt favoritställe i naturen
är det vackert, halvdunkelt och lugnt,
doftar det frisk skog,
känns det tryggt och bra.
Skogstjärnen vid Neulamäki,
där känner jag mig lycklig

Improviserade aforismer
Ledaren ber deltagarna om ord med anknytning till flygekorren (adjektiv, substantiv, plats, verb)
som bildar aforismer enligt följande formel.
Flygekorren är en _ ____________________ _ ________________________ �������������������� .
adjektiv
substantiv
var
Den har till uppgift att���������������������������������������������������������������� .
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Bilaga 12. Rätt eller fel? – påståenden
Flygekorren kan simma
• NEJ, inte vad man vet. Hudvecket gör det svårt att simma.
Flygekorren är en snabb löpare
• JA och NEJ. Den är klumpig på marken, men när den klättrar längs
trädstammar är den snabb och ännu snabbare när den glidflyger.
Flygekorren kan glidflyga upp till 75 meter
• JA, rekordet är 80 meter.
Flygekorren lyser i mörkret
• NEJ, men det gör flygekorrens amerikanska kusin.
Flygekorrarna kommunicerar med varandra genom att sjunga
• NEJ, flygekorrarna kommunicerar med varande genom pipande ljud och ultraljud.
Det är också bra för människan att vistas i skogen
• JA, naturen påverkar välbefinnandet på många sätt. Att vistas i naturen
kan sänka ditt blodtryck, höja ditt humör och få dig att slappna av.
Flygekorren bromsar genom att vända sig i upprätt ställning i luften.
• JA, hudvecket ger luftmotstånd och saktar ner farten.
Flygekorren bygger bo i håligheter i stenar.
• NEJ, endast i håligheter i träd, i övergivna ekorrbon eller i holkar.
Flygekorrar bor i Finland/på din ort
• JA, i Finland. Du kan ta reda på hur situationen för flygekorrstammen
ser ut på din ort till exempel i tjänsten Laji.fi eller genom att fråga den
lokala naturskyddsföreningen eller kommunens miljötjänster.
Genom att skydda flygekorrens hemskog skyddar man också ett flertal andra arter
• A, skogar där flygekorrar bor har ofta aspar i olika åldrar, stora
granar och murkna träd. Många andra arter trivs under trädens
bark, i deras håligheter och i skydd av deras grenar.
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Bilaga 13. Flygekorrsången
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Bilaga 14. Flygekorrmatematik
Huvudregeln är att flygekorrens glidflykt kan sträcka sig tre gånger så långt som den höjd från
vilken den tar sats.
Anteckna
A = höjden för glidflyktens startpunkt
B = glidflyktens längd längs marken
C = sträckan för den egentliga glidflykten
1. Rita bilden och skriv in variablerna a–c. Skriv en ekvation som anger variablernas förhållande
till varandra.
2. Räkna
• a. Hur bred är vägen som en flygekorre kan korsa om
trädbeståndet vid vägkanten är högst 15 meter högt?
• b. Hur högt trädbestånd behöver flygekorren för att
kunna korsa en 60 meter bred skogsglänta?
• c. Vilken är den egentliga sträckan som flygekorren färdas när den startar
från en höjd på 27 meter? Bedöm sannolikheten för en sådan händelse.
Uppgiften kan fortsätta utomhus genom att ni mäter höjden på ett träd med en pinne och räknar
hur långt glidflykten sträcker sig.
https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/06/Puun-korkeuden-mittaus-keppimenetelm%C3%A4ll%C3%A4.pdf

LÖSNING
1. 3
 a=b (och a2+b2=c2)
2. a =15 och b=3×15=45 V: en väg som är högst 45 m bred
b. b
 =60 och a=60/3=20 V: ett skogsbestånd som är minst 20 meter
c. a =27 b=3a=81
27²+81²=c²
729+6561=c²
c=√7290
c=85,38
V: Teoretiskt sett glidflyger den cirka 85 meter.
Den längsta observerade glidflykten har varit 80 meter, mätt längs marken. Om flygekorren startar
på en höjd på 27 meter skulle den kunna glida 81 meter över marken, men det vore en sällsynt
händelse.
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Bilaga 15. Korsord (på finska) och labyrint med
flygekorrtema

1. Liito-oravan etu- ja takajalan välissä

1.

2. Tällaisessa metsässä on sekä havupuita että lehtipuita

2.

3. Nämä puun juurella kertovat liito-oravan läsnäolosta

3.

4. Voit itse rakentaa tällaisen liito-oravan pesäpaikaksi

4.

5. Lintu, joka usein kovertaa liito-oravan asuttaman kolon

5.

6. Ruokakätkö lumisen vuodenajan varalle

6.

7. Metsän petonisäkäs, joka voi napata liito-oravan

7.

8. Liito-oravan punertavaturkkinen tutumpi sukulainen

8.
9.

9. Kun laji on vaarassa hävitä, se on…

11.

11. Havupuu, joka antaa liiturille suojaa

10. Liito-oravan talviruokaa

10.

12. Liito-oravan haviseva lempipuu

12.

13. Liito-oravan liitoa ohjaava peräsin

13.

14. Lehtipuu, jonka norkkoja ja lehtiä liito-orava syö

14.

15. Liito-oravan pesän pehmuste

15.

Pystysuora ratkaisusana on liito-oravan yksi lempinimi
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Pystysuora ratkaisusana on liito-oravan yksi lempinimi
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Bilaga 16. Färgläggningsbild
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