BEGREPPSLISTA Vad äter djuren
DJUR

Flasknosdelfin, lejon, giraff, schimpans, surikat

FODER

Fisk, kött, sly, grönsak, blad, gräs, hö, frukt, insekt, pinne, termit, ödla, mask, skorpion

BEGREPP

Tänder, gräva, äta, verktyg

KÖTTÄTARE

Djur som äter kött (animaliska föda). Till exempel tamkatt och tiger.

ROVDJUR

Djur som livnär sig på andra djur. Kan antingen vara en köttätare eller en allätare.

VÄXTÄTARE

Djur som äter växter (vegetabilisk föda). Till exempel kanin, elefant och zebra.

BYTESDJUR

Ett djur som blir jagat och uppätet av rovdjur.

ALLÄTARE

Djur som äter både kött och växter (animaliskt och vegetabilisk föda).
till exempel människa, gris och brunbjörn.

DJURVÅRDARE Ett jobb där man arbetar med att ta hand om djur.
BELÖNING
(i djurträning)

Djuret får något det värdesätter om den gör något djurvårdaren tycker är bra.
Det kan vara till exempel mat, lek eller kli beroende på art och individ.  

ART

En grupp djur som ser likadana ut och kan få ungar tillsammans. Exempel på
djurarter är lejon, snöleopard, björn, schimpans, människa, älg, rådjur, vildsvin, ko,
häst. Växter delas också in i olika arter på liknande sätt, fast vi säger inte att
växter får ungar utan att de förökar sig. Det uttrycket kan även användas om
djur. Exempel på växtarter är gran, tall, ek, asp, vitsippa, tussilago, blåbär, lingon.

DRÄKTIG

Vara gravid, ha ungar i magen. När vi pratar om människor brukar vi säga gravid
och när vi pratar om andra djur brukar vi säga dräktig, men det betyder
samma sak.

DÄGGDJUR

Djur som ger sina ungar di, alltså ger ungarna mjölk, och som andas luft med
lungor. De allra flesta däggdjur har päls eller hår och föder levande ungar.
Exempel på däggdjur är lejon, tiger, varg, björn, kamel, zebra, elefant, noshörning,
delfin, säl, schimpans, människa.

EKOSYSTEM

Allt levande (t.ex. djur, växter, svampar och bakterier), allt som inte är levande
(t.ex. jord, vatten och berg) och alla näringsämnen som finns i ett område bildar
tillsammans ett ekosystem.

LIVSMILJÖ

Ett område där ett djur eller en växt kan leva. För att ett djur eller en växt ska
kunna leva där måste det finnas näring, vatten och tillräckligt skydd mot väder,
vind och rovdjur.

MARIN

Sådant som har med havet att göra.

MARINA
DÄGGDJUR

Däggdjur som lever i hav, t.ex. delfiner och sälar.

NÄRING

Ämnen som djur och människor behöver som finns i maten vi äter, t.ex. vitaminer,
mineraler, proteiner, fett och kolhydrater. Även växter, svampar och bakterier
behöver näring och får i sig det genom att ta upp det från jorden eller vattnet
som finns runt omkring dem.

FODER

Ett samlingsnamn för djurens mat.

NÄRINGSKEDJA En näringskedja beskriver hur näringsämnen sprids mellan olika växter och djur
när de äter varandra. En växtätare äter växter och får i sig näring från dem. En
köttätare äter andra djur och får i sig näring från dem.

