
För fler roliga aktiviteter 
besök vårt besökscentrum  

eller gå in på botaniska.se/barn

Vi gnagare är av naturen nyfikna!  
Hoppas att du också är det.

Lösenordet 

Skriv ner bokstäverna som finns vid svaren  

på frågorna och kombinera dem till ett ord  

- lösenordet! Glöm inte att berätta det  

för personalen i vårt besökscentrum.  

Då får du en belöning!

Jag heter Einar Ekorre.  
Gå min ekorrstig!  

Och vet du? Listar du ut  
det hemliga lösenordet  

får du en belöning!
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Lösenordet är:

Att tänka på under promenaden

Botaniska är ett levande museum. 

Upptäck trädgården med dina sinnen.  

Dofta på blommor, titta, känn försiktigt och 

spana efter djur. Däremot ska du inte äta  

eller plocka växterna som finns här. 

 Många är sällsynta och vissa giftiga! 

Regler för upptäckare

Ta dig varsamt fram i trädgården! Trampa 

inte i trädgårdens rabatter och skada inga 

växter. 

Klättra inte i träden! I Botaniska är det bara 

ekorrar som får göra det. 

Skräpa inte ner! Hjälp oss att hålla 

 trädgården fin för alla som besöker den.

En skicklig upptäckare 

kan till och med få syn 

på mig och mina vänner 

i trädgården! 

Kul fakta om ekorrar 

· Heter Sciurus vulgaris på latin. Sciurus 

 betyder ”han som skuggar sig med svansen”.  

Artnamnet vulgaris betyder ”vanlig”.

· Håller balansen men den yviga svansen.

· Framtänderna växer hela livet. När ekorren 

gnager slipas tänderna ner och blir inte för 

långa.

· Varje tass har fem böjda klor. Det ger ett bra 

fäste och ekorrar kan klättra både uppför och 

nerför trädstammar.

· Bygger bo 6 –10 meter över marken.  

Sover oftast ensam, men flera ekorrar kan sova 

 tillsammans om det blir kallt på vintern.

· Ungarna föds nakna och blinda, 4 - 8 ungar  

i varje kull.

· Gömmer hasselnötter och ekollon  

som vinterförråd.

Vad är Einars ekorrstig? 

Einars ekorrstig är en promenad med enkla 

frågor för hela familjen. Gå den själv eller 

med andra. Allt du behöver är häftet  

och en penna. 

Stigen går genom den centrala delen av  

trädgården. Titta på kartan. Följ punkterna 

från 1 till 8 och svara på frågorna. 

Hoppas du får en trevlig promenad!

EINARS 
EKORRSTIG



Einars ekorrstig - karta och stationer

Station 1

I Pinetet växer barrträd som alla har 
kottar med frön. De äts av ekorrar 
och fåglar. Kan du hitta kottar som 
Einar gnagt på? Lägg tillbaka kottar 
du tittat på. Bland träden finns en 
plats där Botaniska lägger ut frön 
och frukt till fåglar på vintern.  
Einar är också där.  
 
Vad kallas ett sådant ställe?   

R - Ekorrmat-servering 

S - Finkfik

T - Fågelbord

Station 5

I Vitsippsdalen får naturen nästan 
helt sköta sig själv. Träden får för 
det mesta stå kvar tills de blir gamla 
och ramlar omkull. Einar och många 
andra djur tycker om att bo i hål  
i gamla levande eller döda träd.  
 
Vilket djur bor INTE i träd? 

R - Älg  

T - Hackspett 

U - Kattuggla 

Station 2

Eken är ett av Einars favoritträd.  
Just denna ek har en slingerväxt  
på stammen. Man kan känna igen 
ekar på deras grova knotiga grenar 
och på den skrovliga barken. Eken 
har hårda frukter som Einar gillar.  
 
Vet du vad de kallas?  

C - Ekbär 

B - Eknötter 

A - Ekollon

Station 6

Här växer hasseln, som är en annan 
av Einars favoritväxter.  
 
Varför gillar Einar hasselbuskar? 

N - Den har så fina blommor 

O - Hasseln har nötter 

P - Einars pappa heter Hasse 

Station 3

Här växer flera olika bokar.  
Inte böcker, det är något annat.  
På marken kan du hitta skal från  
bokens hårda frukter, bokollon!  
Hittar du rester av de trekantiga 
avlånga fröna som legat inuti? Einar 
äter bokfrön och det gör också en 
fågel som kan klättra med huvudet 
före, rätt ner för trädstammarna.  
 
Vad heter fågeln? 

K - Vecklare  

L - Väckarklocka 

M - Nötväcka

Station 7

Detta gamla hus heter Stolpboden 
som för länge sedan var ett spann-
målsmagasin. Ett hus där man  
sparade frön som kallas säd.  
Frön av olika slag är Einars favorit-
mat och säkert äter du också  
frön ibland?  
 
Exempel på säd är: 

J - tomat-, gurk- och morotsfrön 

K - havre, råg, korn och vete 

L - frön från träd  

Station 4

Visste du att de flesta blommor har 
som uppgift att locka insekter?  
De lockar ofta med en söt vätska 
som olika insekter vill suga i sig.  
Bin kan göra honung av den.  
 
Vad kallas blommors söta vätska? 

Q - Blomjuice 

R - Nektar 

S - Sockerdricka

Station 8

Detta jättestora gräs är ett slags 
bambu. Käpparna, de torkade  
grässtråna, kan vi använda när  
trädgårdens växter behöver stöttas. 
Blad och knoppar av bambu  
är favoritmat för ett speciellt djur  
som bara lever vilt i Kina.  
 
Vad heter djuret? 

D - Elefant 

E - Jättepanda 

F - Jätteekorre
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Ekorrstigen  

går i centrala trädgården. 

Dit kan du ta Huvudvägen 

eller Äventyrsvägen
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