
EN VÄRLD I VÄRLDEN
Eken

Anna Barr, Tomas Roslin & Ayco Tack



INLEDNING

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du 
att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. 

Låt det här häftet bli din väg in i denna förunderliga värld i världen! 
Upptäck vad som gör en ek till en ek. Undersök några av de djur som lever 
på detta träd. Utforska hur de är knutna till varandra. Studera hur eken 
och dess invånare förändras med årstiderna. Avslöja hur förändringar i 
Jordens klimat påverkar detta samhälle. Och upptäck till slut hur just du 
verkligen kan påverka världen.

Vad väntar du på? 
Nu skall vi ut på 
upptäcktsfärd!
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NATURFORSKARE – VILKA ÄR DE?
MÖT EKOLOGERNA!
Du har säkert hört talas om biologi (läran om livet), men har du hört talas om 
ekologi? Ekologi är en gren av biologin. Den utreder hur växter, djur och andra 
organismer växelverkar med varandra och sin miljö. Du förstår … hela naturen 
är sammanvävd! Här får du träffa två ekologer som har studerat ekarnas 
underbara värld. Du får veta mer om dem och varför de tycker att just eken är 
så intressant.

Ayco Tack
Ayco jobbar vid Stockholms universitet. Han 
växte upp i Nederländerna. Nu arbetar han 
med ekar, kaffe och örtväxter. Han gillar att 
kombinera olika metoder för att studera 
samverkan mellan växter, mikrober och 
insekter.

Varför bestämde du dig för att bli ekolog? 
Hur gammal var du då?
Inte säker, faktiskt. Jag har helt enkelt alltid 
tyckt om att titta på djur och växter och att 
vandra i naturen. Som barn bodde jag på 
landet, så jag lekte mycket utomhus.

Niklas BjörlingVad är det bästa med att vara ekolog?
Jag tycker om att gå ut i naturen för att titta på växter och se vilka insekter och 
svampar jag kan hitta på dem. När jag gör det brukar jag fundera över hur 
många de är och vad de sysslar med! Den informationen använder jag sedan 
för att resonera kring frågor som handlar om växterna. 

Vad är det mest spännande med ekar?
Ekar är så stora och ståtliga träd! Och det finns jättemånga insekter som livnär 
sig på dem. Och inte nog med det, det finns insekter som äter de insekterna 
som äter ek! Alla dessa insekter tillsammans med eken bildar en så kallad 
näringsväv. Jag är mycket intresserad av hur alla de här arterna kan leva 
tillsammans — på en enda ek!

Vilka andra saker tycker du om att utforska?
Jag gillar verkligen svampar också! Svampar kan man till exempel hitta på 
trädens rötter, där de hjälper trädet att ta upp näring ur marken. Andra 
svampar orsakar sjukdomar. Svampar låter kanske inte lika trevligt som t.ex. 
fjärilar, men också svampar har ett spännande liv och livscykel, och fyller 
viktiga uppgifter i naturen! 3



Varför bestämde du dig för att bli ekolog? Hur gammal var du då?
Jag tror inte att jag någonsin bestämde mig för det — det bara hände. De 
skyldiga var utan tvekan min mormor och morfar, som båda jobbade med 
att hjälpa bönderna i deras arbete. De var alltid ute i naturen, vilket gjorde 
att min barndom fylldes med historier om getter, hundar, larver och fiskar.

Vad är det bästa med att vara ekolog?
Hm, jag har ett intresse för spännande upptäcktsfärder och som ekolog får 
man resa mycket. Jag älskar att besöka nya platser och att se helt nya djur 
och växter. Det har fört mig till många fina platser, från tropikerna till Arktis.

Vad är det mest spännande med ekar?
Det är nog ”världen inom världen”: att de här majestätiska träden själva 
utgör ek-öar för de arter som lever i och på dem. Att fundera över hur olika 
djur, växter och svampar som lever på olika ”ek-öar” sedan kopplas ihop i 
ett större landskap, det är verkligen min grej.

Vilka andra saker tycker du om att utforska?
Jag älskar att lära mig nya saker, men något jag älskar ännu mer är att 
berätta för andra vad jag lärt mig och hur jag gjort det. Det roligaste av allt 
är att skriva om mina lärdomar — och att fundera ut det bästa sättet 
att beskriva dem på ett enkelt sätt.

Kari Heliövaara

Tomas Roslin
Tomas är en ekolog som 
jobbar vid Sveriges 
lantbruksuniversitet 
(SLU). Han växte upp i 
Helsingfors, Finland. 
Han har jobbat med en 
hel massa djur, från 
dyngbaggar till 
myskoxar, men studerar 
för det mesta insekter.
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Vad heter du? 

_____________________________________________________________

Hur gammal är du?

_____________________________________________________________

Vilken skola går du i?  

_____________________________________________________________
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BLI SJÄLV EN UPPTÄCKARE
Du behöver inte vara vetenskapsman för att utforska världen. Det finns så 
många saker runtom dig som bara väntar på att bli upptäckta, bara du tar dig 
tid att titta efter. Nu ska vi undersöka ekens och dess liv och vi börjar med att 
du ska få beskriva dig själv som upptäckare! 

Rita en bild på dig själv som upptäckare:



Beskriv ditt favoritträd. Hur ser det ut? Vet du vilken art det är? 
I så fall vilken?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Har du någonsin sett en ek förut? Om du har det, lade du då märke till 
något intressant med den?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Om du vore ekolog, vilken växt eller vilket djur skulle du då helst studera? 
Vad skulle du vilja undersöka om den?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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LÄR KÄNNA DIN EK
VAR FINNS EKEN?
Det finns tusentals typer (arter) av träd i 
världen. Vissa träd förekommer naturligt 
där du ser dem växa. Andra träd är införda 
från andra områden av oss människor. 
Kartan nedan visar var de flesta skogsekar 
(Quercus robur) växer i världen. Där det 
finns ek visas i grönt och orange. 

Kan du hitta ditt hem på kartan? Pricka då in det med en punkt. Finns det 
skogsek där du bor, enligt kartan?

➞ Om du bor där det finns skogsek, alltså inom artens utbrednings-
område, då kan du förhoppningsvis hitta en i närheten. Bläddra till 
nästa sida för att lära dig att känna igen skogseken i naturen.

➞ Om det inte finns skogsek där du bor, då kanske du kan hitta någon 
annan ekart. Det finns mer än 500 olika arter av ekar runt om i 
världen, och de förekommer i en hel massa olika livsmiljöer (habitat)! 

Naturlig förekomst av skogsekar
X Enstaka skogsekar  
▲ Planterad av människor

Giovanni Caudullo
/ W

ikim
edia

Com
m

ons

Vad  betyder det konstiga namnet 
“Quercus robur”? Det är skogsekens 
vetenskapliga namn. Biologerna ger 
varje art ett unikt namn. Det hjälper 
biologerna att veta att de talar om 
samma art — oberoende av var i 
världen de bor och vilket språk de 
talar. Sök efter fler vetenskapliga 
namn i det här häftet! 
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VAD SKA DU SPANA EFTER
Hur vet du om du står vid en skogsek? Leta efter de här delarna när du 
försöker känna igen den (se nästa sida för detaljer):

Ekens form

Bladknoppar

Blad Blommor

Bark Ekollon

Honblommor

Hanblommor

Bilder från Wikimedia Commons
Bladknoppar och bark: Sten Porse
Blad: 4nuc
Ekollon: Llez

Hanblommor: Simon Eugster
Honblommor: Dimìtar Nàydenov
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Ekens form
Ekens form kan variera beroende på var trädet växer och hur 
gammalt det är. Äldre träd som växer på öppna ställen får ofta 
en bred trädkrona.

Bark
Barken har en grå ton. På unga träd är barken jämn, men när 
trädet åldras blir den grov med djupa fåror.

Bladknoppar
Bladknopparna sitter ofta tillsammans i ändan på grenarna. 
De är mörkbruna med en rundad spets.  

Blad
Bladen har rundade utbuktningar (lober). 
Om man räknar från mitten av bladet till 
skaftet får man det till fyra eller fem 
utbuktningar. De utbuktningarna som är
närmast skaftet liknar ett par öronsnibbar. 
Själva skaftet är kort.

Blommor
Blommorna växer ut på våren.                                                     
Det finns två olika typer av blommor på trädet: 

1) Hanblommorna växer i klasar (hängen), som dinglar i 
vinden för att sprida sitt pollen.

2) Honblommorna är svårare att upptäcka, men tittar du 
noga så kanske du får syn på dem. De är kupade (som 
skålar) för att fånga upp pollen. När de pollinerats 
utvecklas de till ekollon, som är ekens frukt.

Ekollon
Hos skogseken är ekollonen ovala och växer på långa skaft. 
Frukterna är små och gröna på sommaren men blir större och 
bruna när de mognar på hösten. 

Lob

I södra Sverige och i 
stora delar av Europa 
förekommer en liknande 
ek, bergeken (Quercus
petraea). Dess blad har 
längre skaft, men dess 
ekollon har kortare skaft 
än skogsekens. 
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Datum:

Plats (närmaste adress eller andra detaljer så du minns var eken växer): 

Precis som människor är alla ekar 
olika. En del är unga, andra 
gamla. Vissa är smala, andra 
tjocka. Dessa faktorer och andra 
skillnader kan påverka vilka kryp 
som lever på dem. 

Välj en ek att studera.
Ställ dig först på ett sådant avstånd så att du kan se hela trädet. Rita av dess 
form, du behöver inte vara så noggrann. Gå sen närmare. Rita och kommentera 
trädets speciella kännetecken, såsom stora håligheter. 

RITA TRÄDET
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DE FYRA ÅRSTIDERNA

Under loppet av ett år går en ek igenom flera förändringar. Dessa 
förändringar sammanfaller med årstiderna (höst, vinter, vår och sommar). 
Årstiderna har att göra med hur jorden kretsar kring solen. Årstiderna 
kännetecknas av olika dagslängd och olika väder, såsom olika temperatur 
och olika mängder nederbörd (regn och snö).

Ekarna märker när dagarna blir längre eller kortare och när vädret ändras. 
När våren kommer blir dagarna längre och temperaturen stiger, vilket får 
eken att öppna sina knoppar. När det blir höst märker eken att dagarna 
blir kortare och att temperaturen sjunker och då fäller den sina blad. Djur 
och växer som är beroende av träden har anpassat sig efter dem. När man 
undersöker hur djur och växter anpassar sig till årstiderna kallas det 
fenologi.

Välj en ek som du vill observera under ett år. Försök återvända till eken 
åtminstone en gång per årstid. På de följande sidorna kan du rita hur 
trädet ser ut och skriva ner de förändringar som har skett sedan du senast 
hälsade på. Avsnittet ”Lär känna din ek” (sid 9) ger dig några tips om vilka 
delar av eken du kan titta på. 

HÖST VINTER

VÅR SOMMAR

11



HÖST

Rita av eken och beskriv hur den ser ut:

Ekens blad skiftar färg på hösten. Det beror på 
att trädet gör sig redo för vintern. Det slutar 
producera klorofyll, ett grönt ämne som växter 
använder för att fånga energi från solljuset. 

Datum:
Vilka olika färger ser du på ekbladen? 

Har några ekblad fallit till marken? � Ja � Nej

Finns det fler blad på trädet eller på marken? � Trädet �Marken
12



VINTER
Till vintern har de flesta av trädets blad fallit av. 
Kvar på grenarna sitter knoppar som har växt 
ut under vår och sommar. Knopparna gömmer 
och skyddar de nya skotten tills det blir vår 
igen.

Rita av eken och beskriv hur den ser ut:

Datum:
Vilka skillnader upptäcker du jämfört med hösten? 

Sitter det ännu kvar några blad på trädet? � Ja � Nej

Finns det fler ekblad på trädet eller på marken? � Trädet �Marken
13



VÅR
När våren kommer spricker blad- och 
blomknopparna som vilat under vintern. Blad 
och blommor slår ut. De honblommor som 
pollinerats börjar utvecklas till ekollon. 

Datum:
Vilka skillnader upptäcker du jämfört med hösten? 

Har det dykt upp några blad på trädet än? � Ja � Nej

Ser du några blommor? � Ja � Nej

Rita av eken och beskriv hur den ser ut:
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SOMMAR

Rita av eken och beskriv hur den ser ut:

Datum:
Vilken skillnad upptäcker du jämfört med våren? 

Har det dykt upp några ekollon på trädet? � Ja � Nej

Hur tror du att trädet kommer att förändras till hösten?

15

Det är på sommaren som trädet växer och 
skjuter nya skott. Efter sommaren blir det höst 
igen och årstidernas kretslopp börjar om.



Ditt uppdrag
1. Sök upp en ek som är så tjock att du inte 

når runt den med armarna. 

2. Börja mäta från marken upp till en höjd på
1,5 meter längsmed stammen.

a) Om det råkar sitta någon stor knöl på just denna höjd, mät då just 
ovanför eller under knölen.

b) Be någon hålla änden på ditt måttband på rätt höjd. 

3. Ta andra änden på måttbandet eller snöret och dra det hela vägen till 
den punkt där du började. Försök hålla måttbandet så                                 
rakt som möjligt så att det inte hänger. 

4. Skriv ner omkretsen i centimeter i första rutan i den gula 
tabellen på sida 18. 

5. Sök upp ditt omkretsmått i Ålderstabellen, sida 17.
Troligtvis så hamnar omkretsen på din ek 
mellan två värden i tabellen. Gör en pil där                                                         
ditt värde hamnar.   

a) I den andra rutan i den gula tabellen på sida 18 fyller du i den 
omkrets som står precis över din pil. I den tredje rutan i den gula 
tabellen på sida 18 fyller du i den omkrets som står under din pil.  

b) Subtrahera det mindre talet, som står i den andra rutan, från din 
omkrets. Subtrahera sedan din omkrets från det större talet, som 
står i den tredje rutan.

c) Jämför de två skillnaderna (differenserna): vilket tal är mindre? 

6. Fundera på den ungefärliga åldern på ditt träd, sida 18.

Utrustning
• En penna
• Ett 6 meter långt måttband 

ELLER ett 6 meter långt snöre 
med längdmått inritade

• Någon som hjälper dig att mäta

HUR GAMMAL ÄR EKEN?
Ekar är berömda för att de kan bli mycket 
gamla. Kvilleken (eller Rumskullaeken som         
den också kallas) i Vimmerby är Sveriges 
äldsta ek. Den är ungefär tusen år                                  
gammal! Ett tecken på dess höga                         
ålder är den tjocka stammen.                          
Längden runt stammen (omkretsen)                         
på den uråldriga Kvilleken är 14 meter!

16

Ett sätt att mäta 
åldern på ett redan 
fällt träd är att 
räkna årsringarna. 
Det bildas en ring 
om året.

Årsring



* Omkretsuppgifter och åldersuppskattningar från 

www.wbrc.org.uk/atp/Estimating%20Age%20of%20Oaks%20-%20Woodland%20Trust.pdf och 

wdvta.org.uk/pdf/Estimating-the-age-of-trees.pdf.

** Historiska händelser med referens till antalet år före 2019.

ÅLDERSTABELL

Omkrets 
(cm)

Ungefärlig 
ålder (år) *

Ungefär vilket år började eken växa **                        
och vad hände samtidigt?

185 75 1944: Andra världskriget utkämpas (1939–1945)

198 80 1939: Trollkarlen från Oz har premiär på bio

250 102 1917: Första världskriget utkämpas (1914–1918)

300 129 1890: Konstnären Vincent van Gogh dör (född 1853) 

350 162 1857: Den första fallsäkra hissen installeras

400 199 1820: Antarktis upptäcks

450 241 1778: Botanikern Carl von Linné dör (född 1707)

500 289 1730: Stora segelfartyg dominerar sjöfarten under 

Segelålderns dagar (1571–1862)

550 341 1678: Edmond Halley ger ut den första noggranna

kartan över södra halvklotets stjärnhimmel

600 398 1621: Den svenska staden Göteborg grundas

650 460 1559: Drottning Elisabet I regerar över England och 

Irland (1558–1603)

700 528 1491: Portugiser och spanjorer korsar Atlanten 

under upptäcktsresor (1419–1507) 

Använd den här tabellen för 

att få en uppfattning om 

åldern på din ek. Var trädet 

växter kan påverka hur 

snabbt det växer. Måtten 

nedan gäller träd som växer 

under goda förhållanden på 

öppna men skyddade platser. 
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EFTERTANKE

Vilken av differens 1 eller 2 är minst? Vilken omkrets i Ålderstabellen är 
närmast den omkrets som du har mätt upp?

______________________________________________________________

Ungefär hur gammalt är ditt träd enligt Ålderstabellen?

______________________________________________________________

Funderingar

Hur var det när ditt träd tittade fram ur sitt ekollon? Hur såg det ut i Sverige 
då? Vilka av dina släktingar levde?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Stammens 
omkrets
(cm)

Omkretsen 
över din 
ritade pil

Omkretsen 
under din 
ritade pil

Differens 1 = 
stammens 
omkret (talet i 
ruta 1) − talet  
i ruta 2

Differens 2 = 
talet i ruta 3 − 
stammens 
omkrets (talet 
i ruta 1)

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3

Resultat
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Skogsek (Quercus robur)

Detta långlivade träd förekommer i stora delar av 

Europa. Det är hem för många olika djur och andra 

organismer. Nästan 1500 olika arter har påträffats 

på ekar i Sverige, vilket gör det till landets mest 

omtyckta träd bland djur, växter och svampar! 

Människa (Homo sapiens)

Med nästan 7,6 miljarder individer är vi planetens 

mest talrika större djur och påträffas i många olika 

miljöer. Vi lämnar djupa spår i världen runt omkring 

oss. 

Ekorre (Sciurus vulgaris)

Den här gnagaren påträffas i skogar, parker och 

trädgårdar i stora delar av Europa och i delar av 

Asien. Den äter olika slags mat, däribland ekollon 

och insekter.

Ekmjöldagg (Erysiphe alphitoides)

Den här svampen är specialist på att äta ekblad. 

Svampinfektionen syns först som små vita fläckar 

och sprider sig sedan som ett vitt mjöl över bladets 

yta. 

EKGÄNGET

�

�

�

�
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En ek är en del av ett helt samhälle av organismer. 

Ett organismsamhälle består av olika växter, djur   

och andra organismer som lever på samma plats. 

Organismerna som du ser här uppträder också i 

filmen ”Eken – en värld i världen”.

Håll utkik efter alla de här organismerna i filmen. Sätt ett kryss i rutan när du 
får syn på dem. Tänk på att kolla noga: En del är svårare att få syn på än 
andra. Kan du hitta dem alla?  

I rollerna (i den ordning vi möter dem) Sett?

Här visas arterna i den ordning som de uppträder 

i filmen, med orangea pilar som pekar från ett tidigare 

utvecklingsstadium till ett senare. (I filmen kan ett tidigare 

utvecklingsstadium ibland dyka upp efter ett senare.) 

Här kan du se den 

svenska versionen av 

filmen: 

https://youtu.be/RIMdiz

UQaDU.

Och här den engelska: 

https://youtu.be/WnC1c

Qt_lM8. 

https://youtu.be/RIMdizUQaDU
https://youtu.be/WnC1cQt_lM8


Rosthövdad ekdvärgmal (Stigmella roborella)
Det här är en fjäril. Fjärilslarven kan man hitta inuti 
bladen på eken. Den äter av bladet och bildar en 
lång, vindlande tunnel. Sen gnager den sig ut ur 
bladet när den är färdig att förvandlas till sin vuxna 
form (genom att förpuppa sig). 

Mindre frostfjäril (Operophtera brumata)
Larven av denna art kläcks på våren. När den är 
färdig att förpuppa sig fäller den sig till marken på 
en silkestråd. Den vuxna fjärilen kläcks på 
senhösten.

Talgoxe (Parus major)
Den här lilla fågeln stannar ofta kvar i samma 
område året runt. På vår och sommar äter den 
insekter och andra småkryp. Resten av året äter 
den frön och bär.  

Ekdruvsgallstekel (Neuroterus quercusbaccarum)
På våren får den här lilla stekeln eken att bilda små 
runda bollar (galler) på undersidorna av bladen 
eller på växande hanblommor (hängen). 

Nötskrika (Garrulus glandarius)
Den färgglada nötskrikan är känd för sin förmåga 
att samla ekollon. En enda fågel kan gömma undan 
tusentals ekollon under en enda höst! Nötskrikan 
glömmer bort en del av dessa ekollon, vilka kan gro 
och växa till nya ekar.  

Gallglansstekel (Torymus auratus)
Det här är bara en av många steklar som 
parasiterar gallsteklar (sid 23). Honan använder sitt 
långa äggläggningsrör (ovipositor) för att sticka hål 
på gallen och lägga sina ägg inuti den. 

Upptäckte du några organismer som finns i 
filmen men som inte nämns här? Det finns 
faktiskt två. Tips: 1) Några svarta filurer 
stryker runt i början på filmen; 2) Den här 
fågeln skymtas i näringsväven. Med hjälp av 
bilden på nästa sida kan du ta reda på vilka 
som är försvunna.

�

�

�

�

�

�
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NÄRINGSVÄVENS TRÅDAR

Arterna i ett organismsamhälle är sammanknutna till en näringsväv. En 
näringsväv är uppbyggd av många näringskedjor av organismer som äter —
och är beroende av — varandra.  

Bilden ovan visar en enkel näringsväv. Den börjar med en ek i mitten, och 
med några delar av den (ekollon och blad) som andra organismer äter. De 
vita linjer som leder ut från eken är näringskedjor. Den första organismen i 
kedjan är hopknuten med en annan organism som äter den. Den organismen 
i sin tur är förbunden med andra arter som äter den, osv.

I verkligheten kan de här kedjorna och vävarna bli väldigt invecklade, med 
massor med linjer som knyter ihop olika delar av samhället.

Jag är en duvhök 
(Accipiter gentilis). 
Även om jag bara 
skymtar förbi i 
filmen så finns jag 
över stora delar av 
norra halvklotet.

Vi myror kan upplevas vara 
skadedjur, men vi är nyttiga 
på många olika sätt. Vi gör 
grejer som att bryta ner 
trä, sprida frön, och bli mat 
för andra djur.
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För att bli vuxen måste ett litet djur äta en hel massa mat. Här ser du olika 

djur som unga (till vänster) och som vuxna (till höger). I mitten ser du den 

mat som de måste äta för att växa. Tyvärr har det blivit oordning på det hela! 

Din uppgift är att dra linjer mellan varje unge, den mat den äter och det 
vuxna djuret de blir efter att ha ätit sig mätt. Den första linjen har vi redan 
hjälpt dig med, och den går från den rosthövdade ekdvärgmalens larv till 
dess mat. Allt du behöver göra är att fortsätta från ekbladet till den vuxna 
fjäril som den larven ska bli. Fyll sedan i resten av näringsväven. För tips kan 
du titta på ”Ekgänget” (sidorna 19 & 20) och på kortfilmen ”Eken”.

Mat VuxenUnge

Gallglansstekel 

Ekdruvegallstekel

Talgoxe

Rosthövdad

ekdvärgmal

Mindre frostfjäril

Ekgall

Ekdruvs-

gallstekellarv

Mindre

frostfjärilslarv

Ekblad

Insidan av ett ekbladTalgoxunge

Gallglansstekelslarv 

Ekdruvs-

gallstekellarv

Mindre

frostfjärilslarv

Rosthövdad

ekdvärgmalslarv

NÄRING FÖR TILLVÄXT
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Det finns flera spännande djur som lever åtminstone en del av sitt liv 
inuti blad eller andra växtdelar. De kallas för bladminerare och 
gallbildare. De här insekterna bor mitt i sin mat under största delen av 
sitt larvstadium. 

Bladminerare är oftast små fjärilar såsom rosthövdad
ekdvärgmalslarv (sid 20). Många vivlar (skalbaggar), 
sågsteklar, myggor och flugor har också minerande larver. 
Medan larven gnager sig genom bladet lämnar den typiska 
spår så som tunnlar eller fläckar som är synliga från utsidan. 
Spåren kallas också för minor. 

Gallbildare är ofta små steklar, såsom ekdruvsgallstekeln
(sid 20). De får växten att bilda speciella former (galler). 
Gallbildningarna erbjuder mat, skydd och husrum för de 
larver som utvecklas inuti dem. 

BLADLIV

Hej! Glöm inte mig! Jag är en parasitstekel. Vi 
parasitoider livnär oss på andra djur, och har 
ihjäl dem i samma veva. Här använder jag mitt 
långa äggläggningsrör (ovipositor) för att 
sticka in ett ägg i en gall. 

Förresten är det du ser i baken på mig utanför 
gallen inte ett andra äggläggningsrör, utan ett 
skydd för mitt vassa ovipositor när jag inte 
använder det. 

Äsch, det 
här var 
inte bra.
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Musselgall
(Neuroterus anthracinus)

Linsgall
(Neuroterus quercusbaccarum)

Bandat galläpple
(Cynips longiventris)

Minor av guldmal
(olika Phyllonorycter-arter)

Mina av större
ekpannluggmal
(Tischeria ekebladella)

Mina av mindre
ekpannluggmal
(Tischeria dodonaea)

Gångmina av dvärgmal
(olika Stigmella-arter)

Mina av bladstekel
(Profenusa pygmaea)

Mina av snedstreckad
ekstyltmal
(Acrocercops brongniardella)

De galler och minor som insekterna bildar är så typiska att man kan se 
vilken art som gjort dem! Ta en titt på några av de arter som du kan 
hitta på ek i Sverige och andra delar av Europa. Du kan hitta dem på 
färska blad på våren och försommaren och på fullväxta blad på hösten. 
Här nedan har vi sorterat dem från de minsta till de största.

Sök upp en ek med grenar som du kommer åt från 
marken. Använd ungefär en minut till att söka efter
olika minor och galler (ungefär 10 minuter totalt). 
Om du ser spår av någon art, kryssa då för den i 
den vita rutan. Hur många kan du hitta? Kan du 
hitta minst tre på rad – upp, ner eller diagonalt? 
Dela med dig av dina upptäckter på nästa sida.

Lär dig mer om de här 
och andra svenska galler 
och minor i Artguiden: 
www.plantmicrobeinsect.
com/artguiden. För det 
mesta är de lätta att 
känna igen!

Ga
lle

r
M

in
or

Bilder ur A
rtguiden

m
ed speciellt tack till 

Cynipslongiventris:H
ans Buhr

Acrocercopsbrongniardella: W
. N

. Ellis bladm
ineerders.nlCC BY-N

C-SA
 2.5
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EFTERTANKE
Resultat
Hittade du några minor eller galler? Hur många? Vad heter de?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Hittade du flera ekblad med samma arter av galler och/eller minor? Fanns det 
speciellt mycket av någon art? Vilken? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Hittade du mer än en mina eller en gall på något blad? Var det samma eller olika 
arter?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Funderingar
Vad tror du händer om det bildas mer än en gall på ett blad? Hur påverkas 
insekterna av sina grannar?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Ditt uppdrag
1. Innan du beger dig ut: Tänk efter vilka slags djur du förväntar dig att hitta 

och var. Skriv ner dina förväntningar (hypoteser) på sida 32.

2. När du väl kommit ut, fyll då i de första fälten på sida 28.
a. Om du inte har någon termometer kan du kontrollera temperaturen 

på datorn eller telefonen när du kommer in.
b. Om det finns snö, mät då hur djup den är intill din ek.

3. Sök efter småkryp på eller intill (inom 2,5 meter från) din ek. Använd ditt 
förstoringsglas för att ta en närmare titt. Skriv upp det du ser på sidorna 
28–31. 

a. Utforska de olika marklagerna på ett område ungefär lika stort som 
den här sidan. Om du har mätt snödjupet, fokusera då på samma 
område.

i. Använd din trädgårdsspade för att försiktigt lösgöra olika lager 
medan du arbetar dig nedåt. Lägg materialet jämnt i botten av 
i en burk för att se dem bättre.

ii. Efter varje spadtag titta noga för att leta efter kryp. Du kan 
stöta på både minor och galler (sidorna 23 & 24).

➞ Se nästa sida för fler instruktioner. 

ETT VINTRIGT MYSTERIUM

• Varma kläder
• Skrivunderlag
• Trädgårdsspade
• Penna
• Pincett
• Förstoringsglas/lupp

• Burkar av olika 
storlekar

• Linjal
• Termometer

När dagarna blir kortare och 
temperaturen sjunker verkar det som 
om vissa djur försvinner. Vart tar de 
vägen? En del flyttar bort och 
tillbringar vintern i varmare områden 
med mer mat. Andra söker skydd 
under snön. Snön bildar ett slags täcke 
som håller kölden ute och bevarar 
värmen.

Klä dig varmt och gå på jakt efter de 
här krypen! Vilka livstecken kan du 
hitta kring din ek? 

Behandla alla djur varsamt och lägg 
tillbaka allt där du fann det. Var också 
beredd på att inte hitta några djur. En del 
djur är bättre på att gömma sig än andra 
— och vissa ekar erbjuder fler gömställen 
än andra! 

Utrustning
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b. Använd 10 minuter för att utforska de olika delarna av din ek. 
i. Titta noga på stammen, i och mellan barkspringorna.
ii. Kika på och mellan rötterna som växer ovan mark.
iii. Studera alla lågt hängande grenar med knoppar och blad.

c. Till slut, om du ännu har tid och inte fryser, kan du utforska marken 
inom 2,5 meter från trädet på jakt efter småkryp! 

i. Förutom att granska löven, vänd försiktigt på alla små stenar. 
Vänd sedan tillbaka dem som de låg. 

4. Dags att bege dig in och avsluta ditt jobb!
a. Gå igenom dina svar i tabellen för att se om du kan ta reda på vad för 

djur du har hittat. De flesta av dem är sannolikt så kallade 
ryggradslösa djur (evertebrater):

i. Om djuret inte har några ben och är mjukt och lite kladdigt, då 
kan det vara en mask eller en snigel.

ii. Om djuret har ben och kroppen har en hård yta indelad i flera 
delar (segment), då är det ett leddjur. Här är några möjliga 
grupper med antalet ben som ledtråd:

6 = insekter
8 = spindlar och andra spindeldjur
14 = gråsuggor och andra isopoder
Ännu fler! = tusenfotingar (enkelfotingar och 
dubbelfotingar)

b. Fyll i dina Eftertankar (sidorna 32 & 33). 

Människor kallar ofta djur 
som mig för ”maskar”, men 
jag är faktiskt en ung insekt 
(en larv). Det kan vara svårt 
att se skillnaden!
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Datum: ________________ Temperatur: ________ °C

Snö på marken? � Nej � Ja, _______ cm 

Väder (ringa in två ord för att beskriva det):

Soligt        Delvis mulet      Mulet

Klart Regnar Slaskar Snöar

DATA

Rita en bild på ett djur som du hittat. 
Skriv ner hur många ben det har.

Var hittade 
du det?          

Beskriv vad djuret  
gjorde. Rörde det 
på sig?
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Sid 2 

Rita en bild på ett djur som du hittat. 
Skriv ner hur många ben det har.

Var hittade 
du det?          

Beskriv vad djuret  
gjorde. Rörde det 
på sig?
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Rita en bild på ett djur som du hittat. 
Skriv ner hur många ben det har.

Var hittade 
du det?          

Beskriv vad djuret  
gjorde. Rörde det 
på sig?
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Sid 3 



Rita en bild på ett djur som du hittat. 
Skriv ner hur många ben det har.

Var hittade 
du det?          

Beskriv vad djuret  
gjorde. Rörde det 
på sig?
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Resultat
Hittade du några djur? � Nej � Ja

➞ Om du inte hittade några djur vid eken, då kan du gå direkt till nästa sida. 
Kom ihåg: Vissa djur är bättre på att gömma sig än andra — och vissa träd 
erbjuder fler gömställen än andra!

➞ Om du hittade ett eller flera djur vid eken:

Var hittade du det/dem? Om fler än ett, var fanns det flest?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Vilka olika djur hittade du? Om fler än ett, vilken fanns det flest av?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

EFTERTANKE

Hypoteser 

Vilka typer av djur förväntar du dig att hitta? Varför?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Var tror du att du hittar flest djur? På eller intill trädet? Om på trädet så på 
vilken del av trädet? Om på marken så på eller under markytan? Varför?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Funderingar

Om du hittade djur, var det då samma djur som du förväntat dig eller några 
andra? Varför tror du att det blev så?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Hur kan ett bra gömställe se ut om man är ett djur? Varför kan                                 
vissa träd erbjuda fler gömställen än andra? Hur kan ekens form 
och växtplats påverka den saken?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Om du skulle gå tillbaka till eken en varmare dag, skulle du då förvänta dig att 
hitta fler eller färre djur? Varför?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Ditt uppdrag
1. Såhär gör du larver av modellera, gör 10 stycken:

PÅ JAKT

Utrustning
• Grön modellera
• Tunn metalltråd                      

(< 0,5 mm tjock)
• En vass sax
• Linjal
• Förstoringsglas eller lupp

Om du är en fet liten larv, då finns det många 
andra djur som gärna mumsar i sig dig eller 
bär hem dig till sina ungar. För att se hur ofta 
larver blir anfallna och av vilka rovdjur har 
Tomas Roslin, från sida 4, och andra forskare 
gjort larver av modellera och lagt ut dem i 
träd. Sen undersöker de larverna och ser om 
de har bitmärken eller andra skador. 
Du kan göra detsamma! 

Den bästa tiden för den här undersökningen 
är i maj när bladen är färska och fulla med 
larver som mumsar på dem. 

Inspiration till det här 
projektet fick vi av de 
instruktioner som Bastien
Castagneyrol skrivit för 
skolklasser.

A. Ta en liten bit modellera och rulla den till en boll med en diameter 
på ca 1 cm. Klipp av en bit metalltråd på 12 cm.

B. Placera bollen av modellera på mitten av tråden. Pressa försiktigt 
bollen mellan fingrarna så att den fastnar på tråden. 

C. Rulla modelleran kring tråden tills den är ungefär 3 cm lång. 
D. Nu har du gjort din första larv!

2. På din ek, titta efter minst två grenar som du enkelt kan nå från marken. 
Leta efter tunna kvistar (mindre än 1 cm tjocka) att fästa larverna på. 
Försök fördela dem jämnt över grenarna.

Bastien
Castagneyrol

➞ Se nästa sida för fler instruktioner. 
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3. Fäst varje larv vid en kvist så här:

E. Placera din larv på en kvist, och snurra fast metalltråden i ena ändan.
F. Håll försiktigt i larven mellan din tumme och pekfingret.
G. Snurra fast andra änden av larven på kvisten. 
H. Kolla att larven sitter ordentligt fast och jämna ut de eventuella 

repor som du gett den.

4. Skriv ner det datum då du satte ut dina larver på sida 36. 

5. Titta till dina larver en gång i veckan under två veckor, helst samma 
veckodag. Låt larverna sitta kvar medan du kollar dem. Använd ditt 
förstoringsglas för att granska om larverna har skador, stora som små.

a. Plocka försiktigt loss de larver som har fått märken på sig. Var mycket 
försiktig så att inte du råkar göra märken på larven. Den första larven 
fyller du i på rad 1 i tabellen på sida 36, den andra på rad 2 o.s.v.. 
Skriv ner dagens datum och hur många veckor larven suttit på 
kvisten.

b. Lämna kvar alla oskadade larver ytterligare en vecka. 

6. Granska dina anfallna larver noggrant. Försök avgöra vilken typ av djur som 
gett sig på dem. Titta på sida 37 för att få hjälp!

a. Skriv ner vem du tror anfallaren var eller skriv ”okänd” om du inte 
vet. Fyll i resten av tabellen.

7. Titta till dina larver en andra gång efter en vecka (steg 5 & 6). Nu tar du ner 
alla larver, både de med och utan skador.

8. Skriv ner dina resultat och fundera vidare kring dem (sidorna 38 & 39). 

Bastien
Castagneyrol

Det kan vara så
att ingen av dina 
larver angrips. 
Du ska inte bli 
besviken: Det 
betyder att 
trädet just nu är 
en säker plats för 
mina bröder, 
systrar och mig!    
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DATA

Datum 
in-
plockad?

Ute 
1 eller 2 
veckor?

Anfallen
(ja/nej)?

Om anfallen, 
av vad?

Någonting annat 
som du upptäckte 
med larven?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Startdatum: _____________

La
rv

ID
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GUIDE TILL ATTACKSPÅR

Q–R: Ödlor och 
andra kräldjur 
lämnar runda, U-
formade spår med 
små hål efter 
tänderna. Dessa 
spår är ovanliga.

Från Low m.fl. 2014 ”Determining predator identity from attack marks left in model 
caterpillars: Guidelines for best practice”.

Följande bilder visar typiska exempel på spår efter
rovdjursattack på larver av modellera. För att du 
ska få en uppfattning om storleken sitter larverna 
(förutom M) på ett papper med 5 mm breda rutor.

A–H: Myror och 
andra leddjur gör 
små hål eller 
skråmor med sina 
käkar.

I–M: Fåglar gör 
skarpa, V-formade 
märken med sin 
näbb. Dessa spår 
är vanliga.

N–P: Gnagare och 
andra däggdjur 
lämnar spår av 
sina framtänder 
(gnagare) eller 
vassa tandrader 
(näbbmöss).

37



EFTERTANKE

Resultat
Blev någon larv anfallen? � Nej � Ja

➞ Om ingen larv blev anfallen kan du hoppa till nästa sida. Vissa träd är säkrare 
för larverna än andra!

➞ Om minst en larv blev angripen: 

Hur många av de 10 larverna blev anfallna? Betyder det att de flesta blev eller 
inte blev anfallna?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Om mer än en larv blev angripen, var det fler anfallna larver den första eller den 
andra veckan?

__________________________________________________________________

Om du hittade angrepp på en eller flera larver, vilken typ av rovdjur var det? 
Hur många larver blev anfallna av vilka rovdjur? Var något rovdjur vanligare än 
något annat? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Funderingar

Föreställ dig att du är en larv. Hur länge tror du att du klarar dig innan du blir 
uppäten? Hur skulle du kunna förbättra dina chanser att överleva?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Föreställ dig att du är ett rovdjur. Hur skulle du kunna förbättra dina chanser att 
hitta och äta fler larver? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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PERSONLIGA BLAD

Ditt uppdrag
1. Sök upp en ek och välj slumpmässigt två blad som är lätta att nå. Plocka 

försiktigt ned dem.

2. Det ena bladet ritar du av på sida 41 och det andra på sida 42. Rita av 
både ovan- och undersidan (skriv ned vilken sida som är vilken). Skriv in 
bladets olika delar.

3. Räkna antalet lober på båda bladen. Skogseken har oftast fyra eller fem 
lober per sida av mittnerven. Man brukar räkna loberna i par över 
mittnerven. Skriv ner antalet under din teckning av respektive blad. 

4. Använd din linjal för att mäta bladens längd och bredd. Mät bredden där 
bladet är som bredast. Fyll i det under din teckning av respektive blad.  

5. Granska vad du ser på ovan och undersidan av bladen. Har någon tuggat 
på bladets kant? Ser du några andra tecken på att någon ätit på bladet? 
Med hjälp av ett förstoringsglas blir det lättare att upptäcka.

6. Fundera vidare kring dina upptäckter på sida 43.

Utrustning
• Blyerts- eller färgpennor
• Linjal
• Förstoringsglas eller lupp 

(om du har det)

På avstånd ser alla blad likadana ut. 
Men tittar du lite närmare ser du att 
alla blad är unika till sin storlek, färg 
och form. De kan också bli uppätna 
av olika kryp.

Det här uppdraget blir 
enklast under vår eller 
sommar då bladen sitter 
kvar på trädet. Men du kan 
också jämföra fallna blad, 
löv, med varandra. Använd 
bilden härintill för att få 
grepp om bladens delar.

Mittnerv

Bladnerv

Lob

Bladskiva

Bladets delar

Bladskaft
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Längd: ______ cm Bredd: ______ cm

Antal lober (par) : ______
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BLAD 1



Längd: ______ cm Bredd: ______ cm

Antal lober (par): ______
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BLAD 2



EFTERTANKE

Resultat
Jämför dina två blad. På vilka sätt är de olika? Tänk på deras storlek, form och 
färg. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ser du några tecken på att någon ätit på det ena eller båda bladen?
Hur ser spåren ut i så fall? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Funderingar
Om du återvände till samma träd om en månad, skulle du då förvänta dig att 
bladen ser annorlunda ut? Hur och varför? Kommer bladen att sitta kvar på 
trädet då?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Vi människor har hållt ett öga på klimatet 
sedan förhistorisk tid. Att hålla koll på 
olika mönster i vädret är viktigt för att 
veta t.ex. när olika typer av mat blir 
tillgängliga. Det typiska vädermönstret på 
en plats kallas för den platsens klimat. 
Olika platser på jorden har olika klimat —
en del är varmare eller våtare än andra. 

Klimatet påverkas av de gaser som omger 
vår planet (atmosfären). Jordens geologi, 
haven och växterna är naturliga faktorer 
som påverkar atmosfären. Det gör de 
bland annat genom att utsöndra gaser 
(växthusgaser) som håller kvar värme i 
atmosfären och värmer upp planeten 
(växthuseffekten). 

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS

UPPVÄRMNING PÅ GÅNG
Under de senaste åren har forskarna 
upptäckt att det blir varmare på jorden. 
Sedan år 1900 har de kunnat observera 
att temperaturen på jorden har stigit 
med 0,7–0,9°C per 100 år (sekel). De 
senaste 40 åren har jorden värmts upp 
dubbelt så snabbt, nu blir det 1,5–1,8°C
varmare per sekel. 

Varför förändras vår planet och varför 
går det så fort? Många av de maskiner 
som vi människor använder, såsom bilar 
och flygplan, släpper ut tonvis med 
extra växthusgaser i atmosfären. Den 
mat som vi odlar och de djur som vi 
föder upp bidrar också kraftigt med 
utsläpp av växthusgaser.  
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beroende av dessa växter och de djur som äter dem försöker anpassa sig till 
tidigare vårar. Det kan vara lättare för en del men svårare för andra. 

Ett exempel kommer från en långvarig studie av ekar, fåglar och fjärilar i 
Nederländerna. Under de senaste decennierna har de mindre frostfjärilarna 
som livnär sig på färska, nyutslagna ekblad börjat kläckas allt tidigare. Nu 
kläcks larverna ett par veckor tidigare än förut. Men de talgoxar som äter 
larverna har bara lyckats justera sin tajmning med ungefär en vecka. Det 
betyder att talgoxens ungar missar den bästa tillgången på mat, något som 
kan leda till att fågelungarna får för lite mat och att färre överlever. 
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FÖRLORADE 
FÖRBINDELSER

Klimatförändringen har viktiga 
effekter världen över. Den 
medför varmare vintrar och 
tidigare vårar i stora delar av 
världen. Knopparna på ek och 
andra träd slår nu ut tidigare 
än förut. De djur som är



HÅLL UTKIK!

Hjälp till att studera årstidsväxlingar i Sveriges 
natur genom att bli en fenologiskådare för 
Naturens kalender (www.naturenskalender.se).
Här finns det flera olika projekt som du kan delta 
i med din klass eller din familj. 

Världen är stor och full av träd att utforska! Du kan hjälpa forskarna 
genom att berätta var och när du ser olika arter och olika årstidsbundna 
händelser i naturen. Tillsammans kan vi samla mer kunskap om när 
olika händelser inträffar och hur de är på väg att förändras. Här är några 
aktiviteter som du kan delta i: 

För att bidra till iNaturalist (www.inaturalist.org) 
behöver du inte veta vad du sett. Du behöver 
bara ladda upp tillräckligt tydliga bilder för att 
andra ska kunna hjälpa dig att identifiera arten. 

Artportalen (www.artportalen.se) är Sveriges 
största samling av observationer av djur, 
växter och svampar. Den innehåller 
observationer av var och när olika arter har 
setts. För att lägga in en observation måste du 
vara helt säker på vad du sett.
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GÖR HÅLLBARA VAL
Det finns många saker som du 
kan göra för att minska 
mängden växthusgaser som 
kommer ut i luften (utsläpp). 
Vissa saker bidrar direkt till att 
minska utsläppen. Andra 
fungerar, men går lite mer 
långsamt. 

En del val måste du vänta med tills du blir vuxen, men andra kan du sätta 
igång med nu genast. Sannolikt gör du redan flera av dem! 

Ta en titt på några klimatvänliga aktiviteter nedan. Ringa in sådant som du 
redan gör. Finns det något som du kunde göra lite oftare redan nu? Välj något 
som du kan tänka dig att göra oftare och rita en stjärna intill det. Försök 
sedan följa ditt beslut. Det kanske går enklare än du trodde. Lycka till!  

Släck ljuset
Gå

Cykla

Ta buss eller tåg

Ät mera växter

Återanvänd

Också små förändringar 
kan göra stor skillnad! 

Duscha snabbare

Köp mindre

Sortera dina sopor

Köp begagnat
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BAKOM KULISSERNA

Häftet ”Eken – en värld i världen” är en del av ett uppsökande projekt 
inom undervisningen, och omfattar även en kort tecknad film med samma 
namn. Ekologen Ayco Tack vid Stockholms universitet är den som hittat på 
projektet. Han har utvecklat det tillsammans med ekologen Tomas Roslin 
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Lars Salviusföreningen har anslagit 
medel till projektet.

Häftet har ursprungligen skrivits på engelska av naturpedagogen Anna 
Barr tillsammans med Ayco Tack, och har översatts till svenska av Tomas 
Roslin. Anna är också den som skapat och designat häftet. Illustrationerna 
kommer från kortfilmen, om inte annat nämns. Filmen är producerad i 
samarbete med Ecomotion Studios. Bilderna har skapats av Monique 
Boileau, Lauren Anderson, Sarah Jezierny Harmon och andra konstnärer 
vid Ecomotion Studios.

Tack till
Författarna vill tacka följande personer för deras avgörande hjälp: 
Charlotte Flodin, Ann Franzén och Lisa Karlsson (Vetenskapens 
Hus/Naturens Hus), Björn Carlson (Källängens skola), Ewa Wiklund och 
andra naturpedagoger (Botkyrka naturskola), Kjell Bolmgren (Naturens 
kalender), Adam Ekholm (SLU), Jessie Mutz (Florida State University och 
Ecomotion Studios), Jeff Buczek och Amanda Gonzalez-Bengtsson (SU).

Vi hoppas att du 
haft kul med att 
utforska vårt hem!
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