ekOrre
Ekorren känner du igen! Med yvig svans och
pigga ögon springer och hoppar den runt i
träden. Ibland kommer den ner och hoppar
på marken också. Kanske är det någon
som har tappat något gott? Och den
besöker gärna fågelbordet om det finns
godsaker där.
Ibland ser man flera ekorrar som rusar
runt trädstammarna och jagar varandra.
Är det ungar som leker? Eller någon som
ska jagas bort? Eller tänker de strax para
sig? Det är inte så lätt att veta alla gånger,
men söta är de i alla fall.
Ekorrar äter nästan vad som helst. Gärna

den om sig med sin fina svans, och matförråd för vintern
fixar den själv. Jo, för ekorren gömmer nötter, ekollon och
att gräva! Allt hittar den inte, så ibland gror nötterna på
våren och växer upp till träd.
Ekorren kan bo lite varstans. Den använder gärna bon
som någon annan övergivit. Fågelholkar till exempel, eller
gamla fågelbon från förra året. Hål i träd är också bra, men
ibland bygger den alldeles nytt. Ungarna föds på våren, och
för att de inte ska frysa stoppar honan om dem med tussar ur sin vinterpäls. Ser du en ekorre med gles och spretig
svans är det förmodligen en mamma som har bäddat åt sina
En ekorre kan bli 15–18 år ifall ingen äter upp den innan
dess. Rovfåglar, mårdar och till exempel katter kan fånga
dem ibland, även om det inte är så lätt.

nÄr ekOrren Är husdjur

sitter i kottarna. Det är därför kotten skalas,
ekorre kan skala kanske hundra stycken kottar
på en dag. Nötter tycker den också är gott,
liksom ekollon, svampar, växter, insekter och fågelägg.
Ekorren kan äta fågelungar, så det är bra att inte göra för
stora hål på fågelholkarna om du vill skydda ungarna.
Ekorren finns i hela Sverige. På vintern får den varmare
päls för att klara kylan. Vinterpälsen är lite gråare än som-

tallkotte

barn.

kottar, eller egentligen de feta goda frön som
kvar blir bara en liten prydlig skrott. En hungrig

grankotte

bokollon på fiffiga platser. När den blir hungrig är det bara

Ekorrar är inte rädda av sig och de är ganska nyfikna, så
det är lätt att lära känna dem. Och det är roligt att se dem
klättra omkring. Kanske kan du också klättra?
Det kan vara lockande att mata det söta djuret i handen,
men gör inte det. Tänderna är vassa och ekorrar är ganska
argsinta av sig. Låt den hellre ta sådant som tappats på marken eller ligger på fågelbordet.

marpälsen som oftast är rödbrun. När den sover stoppar
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