
Nattdjur? 
 

 
Skogen är nu mörk och dess nattaktiva invånare 

kommer fram, allt från blodtörstiga jägare till 
fromma gräsätare. 

 
Vilka djur tror du är aktiva på natten? 

 
Följ ljusslingan och bli UPPLYST ! 

 



Blodsugande Fjäril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vampyrfjärilen, eller Calyptra Thalictri som den heter på latin, 
kommer ursprungligen från Asien och är talrik i Ryssland. Men 
med det allt varmare klimatet har den flyttat till Finland och nu 
även till Sverige. Och snart kan den flyga omkring i Gävle. 
 
Den enda fasta populationen i landet finns än så länge bara i 
Skutskär (i Stockholmstrakten). Fjärilen trivs vid Dalälven och i 
lundskogar. Men det finns förutsättningar för att den sprids 
vidare och blir vanligare i övriga Sverige. 
 
Välkamouflerad 
Vampyrfjärilen är 40 till 45 millimeter mellan vingspetsarna, 
väl kamouflerad och ser ut som ett stort eklöv. 
Längst fram har den en snabel som kan föras in under huden 
på människor och djur. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vampyrfjäril som Puppa  som larv 



Dovhjort 
 

 
 

Dovhjorten är vaken på natten. De lever ett 
undanskymt liv, och trivs bra i stora skogar. 
 
Nu på hösten kan du kanske höra hur hanaran 
brölar för att locka till sig honor att para sig med. 
 
Gamla hanar kan bli ca 170 cm långa med en 
boghöjd på ca 90 cm. Hanen bär skovelformade 
horn. 



Drake 

 
Draken är med sina otäcka klor och sin förmåga 
att spruta eld en av de mest fruktansvärda 
varelser man kan tänka sig. 
 
Draken lever i avlägsna, otillgängliga områden. 
Den trivs i stinkande träskmarker, dimhöljda 
mossar och ödsliga sjöar. När den någon gång 
uppsöker bebodda trakter för den med sig 
förstörelse och sjukdomar. 
Dess stora vingar förmörkar himlen och dess 
skriande attackläte är så kusligt att blodet isas i 
ådrorna. Draken kan också spruta eld genom 
näsborrarna, och den dödar allt som kommer i 
dess väg och krossar sina byten i de hemska 
käkarna. 
 



Fladdermus 

 
Fladdermusen sover hela dagen och ligger i dvala 
under vintern. När fladdermusen vilar hänger den 
upp och ner på en mörk undanskymd plats så som 
ihåliga träd, källare eller uthus. 
 
De arter som finns i Sverige är ca 5 cm långa och 
mellan vingspetsarna är det 20-30 cm. 
 
Fladdermusen börjar jaga före solnedgången och 
följer ofta samma rutt varje kväll med sin 
flaxande flykt. 
 

 



Grävling 
 

 
 
 
För det mesta är grävlingen nattaktiv, men man 
kan också stöta på den mitt på dagen . Den är 
allätare, och favoritmaten består av maskar, 
insekter, bär, as och till och med avfall. I 
februari- mars föds 1-5 ungar, som tittar fram ur 
grytet två månader senare. 
 
Nattvandrare får faktiskt se upp (eller ner?) för 
grävlingar ser väldigt dåligt, och kanske inte 
känner lukten av dig när de har nosen nere i 
myllan för att leta mat. 
 



Kattuggla 
 

 
 

En äkta nattuggla kanske tittar på dig just nu. 
Hör du ett läte som låter: 
 
 Hoooh……..ho  hohohooooh… 
 
…kan du vara säker på att det är kattugglan som 
bevakar dig. 
 
Kattugglan lever i all olika miljöer allt från 
lövskogar till parken i staden. Den har sitt bo i 
ihåliga lövträd. Om någon försöker sig på att 
störa deras ungar försvarar kattugglan dem 
genom att anfalla med sina klor på ljudlösa 
vingar… 



Lysmask 
 
 

 
 
 
 

Lysmasken har kemiska ämnen i ändan av 
bakkroppen som avger ett svagt ljus som syns 
tydligt på natten. 
 
Ljuset kan tändas och släckas så att ljusglimtar 
sänds iväg. På så sätt kan de ”prata” med 
varandra eller snarare att killarna kan stöta på 
tjejerna. 
 
Lysmaskarna är ganska vanliga på gräsmark, ofta 
vid vägkanter och i skogsbryn. 

 
 



Nattskärra 
 
 

 
 
 
 

På dagen vilar den platt längs en grov gren. Hela 
dagen laddar nattskärran inför skymningens jakt 
på nattfjärilar. Den mönstrade fjäderdräkten 
liknar barken så att nattskärran inte syns dagtid. 
Fågeln flyger lätt, elegant och tyst i jakten på 
insekter 
 



Räven -  Den nattlige jägaren 
 

 
 
 
 

 
Räven är det vanligaste större rovdjuret i Europa. 
Den äter mest smågnagare, frukt och insekter.  
Räven känns igen på sin röda färg, som kan vara 
mer eller mindre mörk och på sin långa yviga 
svans som har en vit spets. En räv kan väga ca 10 
kg och man kan hör dess skällande sena 
vinterkvällar,  då det är parningstid. 
 
Räven får 3-8 valpar som föds i en underjordisk 
lya. 

 



Spindlar 

 
 

Spindlar förekommer nästan överallt. De är bland 
de första djur som koloniserar nytt land som t.ex. 
bildats vid vulkanutbrott. 
Många spindlar kan sprida sig till nya miljöer med 
hjälp av ballongflygning. Spindeln spinner då 
långa silkestrådar som fångas upp av vinden och 
tar spindeln långt iväg. 
 
I morgon bitti kommer du se många nya 
spindelnät som just nu tillverkas för att fånga 
byten. Världens största spindelnät är 5 m långt 
och 3 m brett, ungefär lika stort som golvet på 
vårt tält.   

 



Vampyrfladdermus 

 
 
 

I skydd av nattens mörker smyger vampyren fram 
och suger blod från sitt offer. Långt innan solen 
stiger upp över horisonten drar den sig tillbaka 
bland skuggorna och lämnar efter sig blödande 
sår och sjukdomar. 
 
Vampyrfladder musen lever i Sydamerika där den 
suger blod på främst boskap så som kor och 
getter. Vampyrfladdermöss bor i kolonier i grottor 
eller skrevor där de kan trängas i tusental. 
 
Med vingarna rullade som en kåpa runt kroppen 
hänger vampyrfladdermusen i fötterna när den 
vilar. 
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