Studiehäfte/frågor om DÄGGDJUR
Däggdjur (Mammalia) är en klass inom ryggradsdjuren.
Alla däggdjur är jämnvarma, alla ger sina ungar di (mjölk), och alla utom kloakdjuren föder
levande ungar (till skillnad från att lägga ägg). För närvarande är omkring 5 400 arter kända,
vilka fördelas på cirka 1 200 släkten, 153 familjer och 29 ordningar. De flesta däggdjuren
lever på land men flera arter förekommer i vattnet eller i luften. Med undantag av djuphavet
och centrala Antarktis förekommer de över hela jorden. Deras levnadssätt är inte enhetligt och
varierar starkt; vissa däggdjursgrupper uppvisar ett komplext socialt beteende.
Däggdjurens kroppslängd varierar mellan omkring 30 millimeter (för trynfladdermus och
flimmernäbbmus) och lite över 30 meter (blåval).(Wikipedia)
Snabbfrågor:
1. Vilket är världens största landlevande däggdjur?
2. I Sydamerika lever en grupp gnagare som kallas marsvinsartade. Vilken är den största arten
i den gruppen?
3. Vilket djur är i rakt nedstigande led förfader till våra tamhundar?
4. Det finns en råttart i Sverige. Vilken är det? Det vetenskapliga namnet är f ö Rattus
norvegicus.
5. Vilket djur är den största primaten?

6. Tigern är det största nu levande kattdjuret. Men vilken av tigerarterna är allra störst?
7. I Australien och vissa angränsande öar domineras djurlivet av en speciell, primitiv
däggdjursgrupp. Vilken är det?
8. Innan den vite mannen kom till Nordamerika dominerades kontinentens prärier av ett
däggdjur som förekom i enorma hjordar. Vilket var det?
9. Vilken är världens minsta apa?
10. Jane Goodall heter en brittisk forskare som givit betydande bidrag till forskningen kring
primater. Vilken primat har hon i första hand ägnat sig åt i sin forskning?
11. Vilket är världens största däggdjur?
12. Vilket djur är förebild till den populära Disney-figuren Timon?

Diskussionsfrågor:
Vargen (Canis lupus) är ett av de fyra stora rovdjuren i vår inhemska fauna. Det finns ungefär
230 vilda vargar i vårt land. De är utspridda flockvis på ett flertal revir. Under ett par år har
det varit tillåtet att jaga varg. Är det befogat att skjuta vargar i Sverige? Många tycks lida av
något som kan benämnas ”vargskräck”. Vad kan det bero på?
Enligt vår religion är djuren ”själlösa”. Denna uppfattning har gjort att man genom tiderna
kunnat behandla dem mycket illa. Är det en rimlig uppfattning att människan är den
intelligentaste varelsen på jorden? Har vi rätt att göra vad vi vill med djuren?
Arbetsuppgift:
Dela klassen/gruppen i mindre grupper och välj ut ett däggdjur per grupp. Tillbringa en stund
vid djuren. Iaktta dess beteenden och skriv ned vilka beteenden gruppen upplever som typiska
för just den arten. Jämför sedan med de andra gruppernas iakttagelser.

Identifiera djuren på bilderna nedan. Skriv ned deras svenska artnamn och ta reda på lite mer
om dem. Var kommer de från? Hur lever de? Vilka däggdjursgrupper hör de till?

