lärarhandledning
Alla djur på myren
I filmen Alla djur på myren bekantar vi oss med vanliga djur och växtarter på en myr. Vi möter tranor, ängsull, rosling, björn, pors, getpors (skvattram), sileshår, knipa, sångsvan, vitmossa, vattenklöver, spillkråka, tretåig hackspett, odon och några till.
Myrar är våtmarker där växter, som trivs på blöt mark, håller till. Myr är ett allmänt namn
för vissa våtmarker. Man delar in myrar i mossar och kärr. Då en sjö växer igen, bildas en
myr (mosse). Till sist växer det skog på myren.
Först trivs låga växter på myren och efterhand lite högre. Knotiga tallar är vanliga på vissa
myrar. Till slut blir myren oftast en skog, då vattentillförseln minskar.

SVAR TILL FRÅGORNA

1. Hur känner man igen en myr?
Myren känns igen på gungflyn. Det växter oftast mossor och halvgräs såsom tuvull. På en del myrar växrer det tallar och björkar. Marken är vattendränkt.
2. Vad äter tranorna? De är allätare, men på våren brukar de äta grodor, insekter, spindlar, frön mm.
3. Hur uppkommer en myr? En sjö kan växa igen, då bildas en myr.
4. Vad heter växten som har ullhår med små nötter?
Tuvull.
5. Sångsvanen är de ensliga sjöarnas och myrarnas fågel. Hur känner man igen den? Den har klargul
näbb, ingen knöl som hos knölsvanen.
6. Vad finns under mossan och tuvullen?
Torv från mossan och massor av vatten.
7. Varför fastnar små insekter i sileshår? De är klibbiga. Sileshår använder näringen i insekten för sin egen
tillväxt.

8. Ge exempel på en myrväxt som är släkt med blåbäret och lingonet. Odon, tranbär, getpors (skvattram), rosling, kråkbär.
9. Var hittar man tranbär? På mossan där den växer i långa revor, längs marken.
10. Vad brukar hända med myren till slut? Träden tar över och det blir skog.
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