
::   HITTA KRYP OCH JORDHJÄLPARE 

Ålder:   ca 4-92 år
Antal:   1-50 deltagare, beror på mängd material och antal ledare
Tid:   10-20 min
Syfte:   Att se vad som lever i jorden och vad som hjälper till att skapa en bra jord
Material:  En lista att kryssa för vad de hittat i jorden (se sid 2 och 3) och pennor.

Det finns många växter och djur som är bra för att göra jorden luftig, näringsrik och levande. Dela 
upp gruppen i par och låt dem hjälpas åt att leta efter småkryp och jordhjälpare och bocka av på lis-
tan efterhand. Om de kan läsa och förstå texten får de lista ett.  Till yngre barn används lista två och 
ledaren får få berätta att det finns många sätt att ta hand om jorden -  och att alla sakerna på listan 
gör nytta. 

Vid återsamlingen kan ledaren och deltagarna berätta mer om det de hittat - och var!



      GRÅSUGGA
Gråsuggorna är viktiga medhjälpare i skogsträdgården, de äter löv och 
multnande trä och förvandlar det till bra jord. De har har funnits ända 
sen dinosauriernas tid och andas med gälar precis som fiskar - de får 
sitt syre från vatten som de bär med sig under bakkroppen. Bäst trivs 
de många till- sammans där det är mörkt och fuktigt som under stenar, 
förmultnande trä och löv.

      VALLÖRT
Vallörten är en växt med djupa rötter och kan ta upp näring långt ner i 
marken. Den är dessutom extra bra på att ta upp ett näringsämne som 
heter kalium. Genom att ta bladen från vallörten och lägga dem intill 
andra växter både marktäcker vi och ger växterna extra näring!

      LÖVTRÄD
Lövträd är fantastiska. Varje år tappar de sina löv, som av daggmaskar 
och andra förvandlas till ny och bra jord. Speciellt bra för växter nära 
alen är att trädet samarbetar med en sorts bakterier. De kan fånga ett 
ämne som alla växter behöver direkt från luften. Det heter kväve och 
alen får så mycket att det blir över till de andra växterna med.

      TRÄFLIS
Träflis tar lång tid på sig att förvandlas till jord av alla fina nedbrytare. 
Därför är det bra att göra stigar av. Om du bara går på dem så får jor-
den intill växterna vara ifred från trampande - då blir den luftig av alla 
maskgångar och växter och djur trivs bra.

      DAGGMASK
Daggmasken är en blind lövätare som kan äta upp till tre löv om dagen 
och förvandla dem till bra jord. De gräver ett nät av gångar i jorden där 
de drar ner blad och annan mat. I gångarna kommer det även in luft 
och vatten - och det är bra för växter och djur i marken. Om det blir för 
mycket vatten så kan det rinna bort genom gångarna. Några djur som 
tycker om att äta daggmask är mullvadar, fåglar, grävlingar, rävar, igel-
kottar, grodor och skalbaggar.

      HALM
Halm är bra att använda för att täcka marken mellan växterna med. När 
marken är täckt hålls jorden fuktig och mörk - något som markens små-
kryp älskar. Växterna gillar också att det finns vatten - för att inte tala 
om att de slipper slåss om näringen med ogräs eftersom inga ogräsfrön 
kan gro under halmen!






